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Sammanfattning 
 

Marknaden för kommersiella finansieringsformer är internationell, och många av 

avtalen som används på den svenska marknaden utges av Loan Market Associat-

ion, en internationell organisation med säte i London. Den finansieringsform som 

uppsatsen utgår från, så kallad mezzaninefinansiering, är en förhållandevis ny 

finansieringsform på den svenska marknaden. När säkerhet upplåts i fastighet be-

lägen i Sverige, måste finansieringsformen dock anpassas efter svenska regler. 

Huvudsyftet med framställningen är att diskutera hur och varför den problematik 

som kan uppkomma vid klassificeringen av mezzaninelångivarens panträttsliga 

ställning uppkommit. Finansieringsformen är utvecklad utifrån common law-

traditioner, exempelvis användningen av truster. Trustinstitutet är en rättsfigur 

som inte erkänns i svensk rätt. I och med en lagändring i 6:2 JB i samband med 

införandet av elektroniska datapantbrev, öppnades det upp en möjlighet för par-

terna vid mezzaninefinansiering att använda sig av en agent som registreras som 

innehavare av pantbrevet. Agenten kan således registreras som panthavare å deras 

vägnar, i enlighet med hur man i internationella finansieringssammanhang ofta 

använder sig av en trustee på liknande sätt. Användningen av en agent som pant-

brevsinnehavare får konsekvensen att man i enlighet med det beskrivna förfaran-

det kan upplåta en förstahandspant åt flera borgenärer: både seniorbanken och den 

kontraktuellt efterställda mezzaninelångivaren. Detta skapar tolkningssvårigheter 

vid klassificeringen av mezzaninelångivarens panträttsliga ställning. Problemati-

ken innebär att sakrättsliga funktioner såsom JB:s systematiska indelning i första- 

och andrahandspanthavare samt därtill knutna funktioner som exempelvis till-

äggsregeln i 6:3 JB påverkas. Effekterna av en tillämpning av tilläggsregeln på 

mezzaninelångivarens fordran diskuteras utförligt, och slutsatsen är att syftet med 

regeln i viss mån motarbetas då mezzaninelångivaren kan medges rätt till tillägg 

på sin fordran.  

Utformningen av 6:2 JB diskuteras utförligt i ett försök att utröna vad syftet 

bakom regeln är. Troligtvis har de beskrivna konsekvenserna av lagändringen inte 

beaktats av lagstiftaren vid utformningen av 6:2 JB. 

 

Framställningen avslutas med en diskussion om vilka effekter lagändringen med-

för, och hur den uppkomna problematiken bör hanteras.  
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Förord 
 
Med denna uppsats avslutar jag mina juridikstudier på Stockholms Universitet.  

 

Jag vill rikta ett varmt tack till familj, kursare och vänner för stöttning under re-

sans gång. Ett särskilt tack till Sophie K som tålmodigt korrekturläst, peppat och 

stöttat under arbetets fortskridande.  

 

Jag vill även tacka min handledare Elisabeth Ahlinder för bra synpunkter och in-

fallsvinklar, som till stor del bidragit till arbetets genomförande. 

 

Stockholm, 16 juni 2014 

 

Josefine Larsson  
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1. Inledning 
 
1.1 Ämne 
 

Fastigheter är en av de mest betydelsefulla säkerheterna inom finansiering. Reg-

lerna om fast egendom i Jordabalken (1970:994) (JB) är noga reglerade och i 

vissa fall tvingande. Det enda sättet att uppnå en sakrättsligt skyddad säkerhet i 

fast egendom enligt JB är genom pantsättning. Pantsättningssystemet är gammalt, 

även om det till viss del reviderats i samband med införandet av JB. Den pant-

rättsliga systematiken är noggrant reglerad och parternas valfrihet är liten, de kan 

inte själva välja hur en pantsättning ska gå till. Tanken bakom pantsättningssy-

stemet har inte heller varit att parter själva ska få utforma hur säkerhet i fast egen-

dom ska upplåtas.  

 

Många intecknings- och panträttsliga regler i JB är framväxta under tidigt 1900-

tal, och inte anpassade efter nya strömningar inom finansiering och hantering av 

säkerheter i kommersiella sammanhang. Reglerna i JB härstammar från gamla 

principer, och är i många fall inte formulerade med avseende på hur fastigheter 

används idag. Traditionellt har långivning skett med en långivare, och panträtt har 

upplåtits i fastighet för att säkerställa lånet till denna långivare. Utvecklingen 

inom kommersiell finansiering innebär dock att finansiering numera ofta sker med 

flera långivare i så kallade syndikat, för att möjliggöra att låntagare beviljas högre 

kreditgivning och allokera risk. Detta kan skapa problem i form av exempelvis 

tolkningssvårigheter, om utgångspunkten i de fastighetsrättsliga pantreglerna 

grundar sig i hur traditionell kreditgivning går till. Mezzaninefinansiering, som är 

en typ av finansieringsform där fler än en långivare används, är präglat av inter-

nationella finansieringsrättsliga standarder. Detta kan, som uppsatsen ska belysa, 

vålla problem när kreditgivning görs och säkerhet ska upplåtas till flera långivare i 

samma fastighet i Sverige. 

 

Det faktum att JB enbart är utformad för att säkerhet i fastighet ska upplåtas ge-

nom panträtt i fastigheten, medför att uppfinningsrikedomen bland kommersiella 

aktörer på fastighets- och finansieringsmarknaden är stor. Ett tydligt exempel är 

hur man, för att undvika att ta ut panträtt i fast egendom som säkerhet, använder 
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sig av panträtt i aktier i fastighetsägande bolag. Fördelarna är bland annat att rek-

visiten för pantsättning av fast egendom inte behöver iakttas samt att skatterätts-

liga förmåner kan uppkomma. Ett sådant “kringgående” av JB:s panträttsliga reg-

ler kan vara medvetet, men även omedvetet.  

 

Många kommersiella finansieringsformer, som exempelvis syndikerade lån, är 

huvudsakligen framväxta i länder präglade av common law-systemet. Där råder 

andra principer för hur exempelvis sakrättsligt giltiga säkerheter uppnås. Avtalen 

och de sätt som dessa används på måste i viss mån anpassas när säkerhet ska upp-

låtas i exempelvis en i Sverige belägen fastighet, för att inte riskera att säkerhets-

upplåtelsen inte får sakrättslig verkan i Sverige. Ett exempel på något som kan 

medföra sakrättsliga problem är användandet av trustinstitutet som är vanligt fö-

rekommande i bland annat England, men som inte erkänns i svensk rätt. Trustin-

stitutet utvecklas i kapitel 2.4.1, och innebär i korthet att man kan skilja egendom 

från ägaren åt annan, som förvarar egendomen åt ägaren med bibehållen separat-

ionsrätt för ägaren.1  

 

Uppsatsen kommer att behandla problem som kan uppstå då panträtt upplåts i fast 

egendom i samband med mezzaninefinansiering. Som ska visas är panträttssyste-

matiken i JB som ett maskineri, där en liten obetänksamt placerad skruv kan med-

föra oanade konsekvenser i flera delar av maskineriet.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med uppsatsen är att analysera hur och varför möjligheten att använda sig 

av en agent som pantbrevsinnehavare uppkommit och hur denna möjlighet inver-

kar på möjligheten att ge en efterställd långivare med panträtt i fastighet tillgång 

till tillägg. Tilläggsregeln i 6:3 JB kommer att belysas i förhållande till mezzani-

nelångivares ställning som panthavare, tillsammans med lagändringen som möj-

liggör för registrerade pantbrevsinnehavare att hålla pant för annans räkning. 

 

                                                

1 Penner, James, The Law of Trusts, s. 15 ff. 
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Frågeställningarna tar sin utgångspunkt i en diskussion som Ahlinder för i sin av-

handling ”Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag: Köp, pant, hyra 

och jordabalkens gränser” om hur man sakrättsligt ska klassificera mezzanine-

långivare. Detta kan exempelvis påverka rätten till tillägg i 6:3 JB. Mina fråge-

ställningar syftar till att diskutera bakgrunden: hur och varför har frågan aktuali-

serats? Vilka konsekvenser fick lagändringen i 6:2 JB? Hur påverkar tillämpning-

en av tilläggsregeln på mezzaninelångivarens fordran uppfyllandet av ändamålen 

med tilläggsregeln? Hur ska den uppkomna problematiken hanteras?  

 

1.3 Metod och material 
 

Vid författandet av denna uppsats kommer metoden till mångt och mycket bestå 

av den klassiska rättsdogmatiska metoden. Meningarna går dock isär om vad den 

rättsdogmatiska metoden egentligen innebär. Vid användningen av den rättsdog-

matiska metoden syftar jag på ett studerande av de allmänt accepterade rättskäl-

lorna för att hantera och försöka besvara mina frågeställningar.2 Rättskällorna 

kommer att studeras med hänsyn till den hierarkiska ordning som normalt före-

språkas (lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och juridisk doktrin).3 

 

Vid lagtolkning är det ofta av vikt att studera förarbeten. Då lagtext ska vara kort, 

koncis och lättförståelig lämnas det inte plats för förklaringar och motiveringar till 

utformningen. Det är i förarbeten till lag som resonemang och syften bakom lagen 

lyfts fram, vilket i sin tur kan förklara utformningen av den.4 Vid tolkningen av 

förarbeten kommer jag att beakta lagstiftarens ändamål med lagen, och använda 

mig av en så kallad subjektivistisk lagtolkningsmetod.5 Förarbeten kommer där-

med att få betydelse vid besvarandet av frågeställningarna då lagtexten inte besva-

rar dessa. Vid studiet av förarbetena kommer dock ett kritiskt förhållningssätt att 

iakttas, med beaktande av att alla ställningstaganden inte alltid klart framgår. 

 
                                                

2 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21. 
3 Se till exempel Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 106 ff. och Bernitz, Finna rätt: juristens 
källmaterial och arbetsmetoder, s. 32 f. 
4 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 149. 
5 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 239. 
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Uppsatsen kommer att behandla det fastighetsrättsliga pantsystemet i JB samt 

mezzaninefinansiering. Juridisk doktrin inom fastighetsrätt och finansmarknad 

kommer att studeras för att kunna ge en bakgrund i de delarna. Vad gäller det 

praktiska förfarandet med pantsättning vid mezzaninefinansiering råder det 

materialbrist. Ämnet har knappt behandlats i doktrin och inte alls i förarbeten eller 

praxis. Marknaden för mezzaninefinansiering i Sverige är fortfarande ny, och 

svensk rättspraxis på området saknas. Praktiska förfaranden och avtal är fram-

växta och inspirerade huvudsakligen från common-law länder. Standardavtalen 

som används på marknaden ges ut av den London-baserade organisationen Loan 

Market Association (LMA) som tar fram de standardavtal som används vid syndi-

kerade lån, även på den svenska marknaden. Standardavtalen anpassas sedan av 

praktiker efter svenska regler. Utgångspunkten för material gällande hur bran-

schen fungerar har varit Elisabeth Ahlinders avhandling från 2013 i fastighetsfi-

nansiering. I avhandlingen diskuteras bland annat hur kommersiella finansierings- 

och säkerhetsavtal ser ut och hur dessa används av praktiker i branschen. Då av-

handlingen gavs ut i november 2013 är den så pass aktuell att jag kan förlita mig 

på att beskrivningen av hur branschen och marknaden fungerar är korrekt. Till 

viss del har förutom doktrin även artiklar om efterställda lån studerats för att ytter-

ligare inhämta kunskaper om mezzaninefinansiering.  

 

För att förstå syftet bakom ändringen gällande möjligheten att använda sig av en 

företrädare som innehavare av pantbrevet har förarbeten och doktrin gällande 6:2 

JB studerats. Jag har dock mött problem då ingen av källorna diskuterar min fråga 

på ett tillfredsställande sätt. Detta innebär att jag varit tvungen att dra slutsatser 

utifrån det faktum att vissa frågor inte behandlats. Vid diskussionen huruvida 

mezzaninelångivarens ställning som förstahandspanthavare kan anses förenlig 

med tilläggsregeln har lag, förarbeten och doktrin analyserats för att förstå till-

läggsregelns bakgrund, syfte och funktion i det panträttsliga systemet.  
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1.4 Terminologi 
 

Finansieringsstrukturen vid mezzaninefinansiering kan vara mycket komplex och 

förekommer i olika konstellationer. Termen “mezzanine” i finansieringssamman-

hang kan syfta på olika typer av finansieringsstrategier, och används för att be-

teckna ett brett spektrum av finansieringstekniker.6 I uppsatsen används termen 

uteslutande för att beteckna ett kreditgivningsförhållande enligt beskrivningen i 

kapitel 2.2.2.  

 

Vid användningen av termen ”agent” i uppsatsen åsyftas inte det juridiska be-

greppet som agent kan ha i svensk rätt, exempelvis handelsagent. Termen är en 

enbart en beteckning av den part vars roll liknar en trustees och används enbart i 

syfte att benämna den part som enligt överenskommelse mellan parterna i finan-

sieringen registreras som innehavare av pantbrevet å deras vägnar. 

 

Jag har valt att använda vissa finansieringsrättsliga termer på engelska, i de fall 

termen saknar adekvat översättning i det svenska språket. I föreliggande fall 

kommer termernas innebörd att förklaras.  
 

1.5 Avgränsningar 
 

Finansieringsupplägg i kommersiella lånetransaktioner är komplexa och kan va-

rieras beroende av exempelvis den specifika transaktionen. Uppsatsen syftar en-

bart till att behandla finansieringsupplägg där man använder sig av en seniorlån-

givare och en kontraktuellt efterställd mezzaninelångivare. Då syftet är att granska 

hur pantsättningen förhåller sig till regler i JB är det enbart upplåtelser av panträtt 

i fastighet belägen i Sverige som diskuteras.  

 

Även om en diskussion om agentens ställning såsom trustee är aktuell och intres-

sant i förhållande till mezzaninefinansiering, har jag enbart valt att påpeka den 

                                                

6 Mäntysaari, The Law of Corporate Finance, s. 283 f. 
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problematik som kan uppstå. Uppsatsen syfte är fastighetsrättsligt och på grund av 

uppsatsens begränsade utrymme har sådana frågeställningar utelämnats. 

 

1.6 Disposition 
 

Uppsatsens inledande kapitel är en introduktion till ämnesvalet och en beskriv-

ning av uppsatsens syfte samt den metod och de tillvägagångssätt som använts vid 

författandet av uppsatsen. De frågeställningar som hanteras i uppsatsen är base-

rade på en diskussion om mezzaninelångivares sakrättsliga ställning i förhållande 

till JB, vilket medför att dispositionen är utformad efter en viss ordning, där den 

grundläggande problematiken först måste belysas. Den fortsatta framställningen 

är därför disponerad enligt följande. 

 

Uppsatsens andra kapitel utgör en introduktion till det relativt komplicerade förfa-

randet vid mezzaninefinansiering. Detta syftar till att belysa hur konstruktionen 

med mezzaninefinansiering speglar avtalen om säkerhet i fast egendom och hur 

pantsättningen går till. Agentfunktionen kommer att kort diskuteras för att belysa 

vilken roll agenten har i finansieringen.  

 

Uppsatsen tredje kapitel kommer belysa hur det fastighetsrättsliga systemet vad 

gäller inteckning och pantsättning fungerar, samt vilken verkan en indelning i 

första- och andrahandspanthavare får. Den problematik som kan uppstå när mez-

zaninelångivare ska kategoriseras som panthavare kommer att diskuteras, för att 

sedan kopplas till hur pantsättningen och indelningen av panthavare i första- och 

andrahand förhåller sig till regeln om ägarhypotek och tillägg. 

 

I det fjärde kapitlet diskuteras hur och varför problematiken gällande mezzanine-

långivarens panträttsliga ställning uppkommit. Lagändringen i 6:2 JB analyseras i 

syfte att utröna varför lagregeln fått sin nuvarande utformning.  

 
I det femte kapitlet kommer effekter av den tidigare behandlade problematiken att 

diskuteras närmare och följs av en diskussion om hur problemet bör hanteras. 

Analysen kommer sedan att knytas ihop och avslutas med de slutsatser som kan 

dras av framställningen.  
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För att ge läsaren en god överblick över vad som behandlas i respektive kapitel 

kommer varje kapitel att inledas med några korta rader om kapitlets innehåll. 
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2. Introduktion till mezzaninefinansiering 
 

2.1 Inledning 
 

I kapitlet behandlas bakgrunden till marknaden för syndikerade lån, parterna i 

syndikat och hur efterställning fungerar. Kapitlet är en introduktion till hur mez-

zaninefinansering fungerar och i vilket syfte det används. Syftet med kapitlet är 

att förklara och diskutera mezzaninefinansieringens upplägg för att förstå hur det 

kan påverkas av de panträttsliga reglerna i 6 kap. JB.  

 

2.2 Syndikerade lån 
 

2.2.1 Introduktion till syndikerade lån 
 

Kommersiell långivning kräver stundtals så pass höga krediter att enskilda banker 

inte ensamma kan eller vill tillgodose låntagare med den kredit de behöver. Som 

ett exempel kan finansiering vid uppköp av stora företag kräva krediter till sum-

mor av 30-40 miljarder US dollar.7 En enskild bank kan ha svårt att erbjuda finan-

siering till sådana belopp, varför banker väljer att tillsammans bevilja kreditgiv-

ning till en långivare. Syndikering av lån innebär att två eller flera långivare till-

sammans lånar ut pengar under ett och samma låneavtal. Varje långivare i syndi-

katet lånar ut en procentuell andel av lånet, och är således berättigad till återbetal-

ning i enlighet med sin andel av lånet.8 Skillnaden mot traditionella, så kallade 

bilaterala lån, är således att det vid syndikerade lån förekommer flera långivare 

som förmedlar lån åt en och samma låntagare. 

 

Marknaden för syndikerade lån är internationell, där deltagande banker kan vara 

från flera olika jurisdiktioner, och där lånet ofta ska användas för gränsöverskri-

dande transaktioner eller projekt.9  

 
                                                

7 Wood, Law and practice of international finance, s. 93. 
8 Fight, Syndicated Lending, s. 1. 
9 Angående detta stycke, se Fight, Syndicated Lending, s. 1. 
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Som en följd av de senare årens finanskriser har nya strängare kapitaltäcknings-

regler för banker införts och diskussioner förs löpande om vilka krav som ska stäl-

las på bankers kreditgivning.10 Detta tenderar till att göra marknaden än mer för-

siktig, vilket torde medföra att långivare kräver bättre säkerheter och inte är vil-

liga att bevilja hög-risk krediter i lika hög grad som tidigare. En naturlig effekt 

torde vara att syndikering av lån ökar.  

 

2.2.2 Vad är mezzaninefinansiering? 
 

Termen mezzaninelångivare används för att beteckna långivare som finansierar 

gapet som uppkommer mellan vad en senior långivare är villig att finansiera och 

vad bolaget finansierar med eget kapital. I kapitalstrukturen ligger således mez-

zanineskuld någonstans i mitten, därav beteckningen “mezzanine”.11  

 

Mezzaninelångivare är ofta kreditinstitut såsom investmentbolag och riskkapital-

bolag som är specialiserade på mezzaninefinansiering och liknande högriskkredi-

ter. Mezzaninefinansiering används nästan uteslutande då större finansieringsbe-

hov föreligger och där låntagaren inte beviljas mer kredit från “vanliga” banker.12 

 
2.2.3 Parter i syndikerade lån 
 

Syndikerade lån arrangeras ofta genom att användandet av en så kallad arrangörs-

bank. Arrangörsbanken arrangerar lånet genom att leda förhandlingar, ta fram och 

hantera nödvändig bolagsdokumentation, ansvara för att alla parter får all inform-

ation etc. När lånet är ingånget är arrangörsbanken färdig med sin uppgift. Långi-

varsyndikatet utser då en agent som administrerar lånet. Arrangören och agenten 

kan vara samma bank och fristående från låneavtalet, men arrangören och agenten 

kan även vara olika institut och en av långivarna. Lånet ingås mellan långivarna 

och låntagaren, där låntagarens dotterbolag eller andra koncernbolag ibland är 

                                                

10 Se exempelvis Basel II-reglerna och nya Basel III-regleringen angående banktillsyn och kapital-
krav, i syfte att stärka regleringen, tillsynen och riskhanteringen i banker. Se mer på 
http://www.bis.org/bcbs/index.htm. 
11 Clark & Willis, An Introduction to Mezzanine Finance and Private Equity, s. 77. 
12 Angående detta stycke, se Mäntysaari, The Law of Corporate Finance, s. 383. 
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parter såsom kompletterande gäldenärer eller borgensmän.13 Vid mezzaninefinan-

siering består långivarna av en senior bank samt mezzaninelångivaren. Benäm-

ningen av banken som senior är en följd av att mezzaninelångivaren är efterställd 

denna, se nedan under kapitel 2.3. 

 
2.2.4 Syndikerade låns funktion 
 

Som konstaterats lånar kreditinstituten i syndikatet ut pengar gemensamt enligt ett 

låneavtal. Vid mezzaninefinansiering är låntagaren, seniorbanken och mezzanine-

långivaren parter i avtalet.14 Alla kreditgivande parter lyder således under samma 

låneavtal. Vilka säkerheter som används för att säkerställa återbetalning enligt 

låneavtalet varierar, men är ofta panträtt i lös egendom av större värde, panträtt i 

försäkringar, panträtt i internlån, företagsinteckningar, fastighetspanter etc. För-

månen av säkerheterna tillkommer alla långivare och vid en eventuell realisation 

delas influtna medel dem emellan med samma andel som deras deltagande i lånet. 

Att medlen ska fördelas långivarna emellan kan förhindra att en bank i syfte att få 

ut mer av säkerheten försöker realisera denna hastigt utan de andras medgivande, 

vid en eventuell så kallad event of default situation.15 Event of defaults är om-

ständigheter listade i låneavtalet som stadgar vad som utgör avtalsbrott. Före-

komsten av ett event of default ger långivare rätt att accelerera lånet, det vill säga 

kräva återbetalning.16 

 

2.2.5 Villkor i låneavtalet angående låntagares och långivares be-
gränsade handlingsrätt 
 

Låntagaren är ofta underkastad villkor i låneavtalet som på olika sätt syftar till att 

skydda långivarna. Till skillnad från aktieägarkapital, som ger aktieägare rösträtt 

och på så sätt ett inflytande i låntagarens affärer, ger långivning från seniorbank 

och mezzaninelångivare inte någon rösträtt. Istället tas det in villkor, så kallade 

                                                

13 Angående detta stycke, se Wood, Law and practice of international finance, s. 94. 
14 Fight, Syndicated Lending, s. 9. 
15 Fight, Syndicated Lending, s. 9. 
16 I praktiken försöker långivare ofta omförhandla låneavtalet istället för att kräva återbetalning. Se 
mer i Mäntysaari, The Law of Corporate Finance, s. 91 & 96.  
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“covenants”, i låneavtalet som förbinder låntagaren att agera på visst sätt eller 

förbjuder denne från vissa ageranden. Finansiella covenants kan exempelvis inne-

bära att långivaren måste upprätthålla vissa nyckeltal såsom skuldsättningsgrad 

och likviditet. Andra covenants kan innebära ett förbud för låntagaren att uppta 

ytterligare lån eller ställa säkerhet åt annan.17 

 

2.3 Efterställda lån 
 

Ett efterställt lån innebär att en kreditgivare medger att dennes skuld kommer att 

efterställas en annan kreditgivare vad gäller till exempel amorteringar på lånet, 

återbetalning av lånet vid ett eventuellt kontraktsbrott, utbetalningar vid ett insol-

vensförfarande osv. Efterställningen kan vara gjord både i förhållande till skulden 

och till säkerheten, eller enbart någon av dem. En efterställd kreditgivare medger 

således att dennes skuld kommer att prioriteras sämre till förmån för en annan 

kreditgivare.18 Efterställning kan ske genom att efterställningen enbart regleras i 

villkor i avtal, så kallade kontraktuella efterställningar. Ett alternativ till kontrak-

tuella efterställningar är att parterna använder sig av strukturella efterställningar. 

Strukturella efterställningar innebär att lånen placeras på olika nivåer i en kon-

cern.19 Då varje enskilt bolag i koncernen svarar för sitt lån, kan man på detta sätt 

skapa en form av prioritetsordning mellan lånen.  

 

I den fortsatta framställningen om efterställning är det enbart kontraktuell efter-

ställning som åsyftas. 

 

2.3.1 Kontraktuell efterställning genom intercreditor-avtal (ICA) 
 

Medgivandet till efterställning från kreditgivaren regleras normalt i avtal mellan 

långivarna i ett så kallat ICA. Ett ICA reglerar även förhållandet mellan gäldenä-

ren och borgenärerna. De ICA som används av kommersiella aktörer baseras på 

standardiserade avtal som ges ut av privata organisationer, såsom Loan Market 

                                                

17 Wood, Law and practice of international finance, s. 109 ff. 
18 Schnebel, Intercreditor and subordination agreements, s. 53. 
19 Ahlinder, Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag, s. 63. 
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Association.20 Ett ICA innehåller villkor avseende efterställningen och stadgar 

bland annat företrädesordningen mellan långivarna. 21 Annat som regleras i ett 

ICA är villkor angående hur den efterställda långivaren och den seniora banken 

får agera i förhållande till låntagaren och varandra. Bland annat önskar man ofta 

begränsa den efterställda långivarens möjligheter att säga upp lånet till betalning i 

förtid, realisera säkerheter eller inleda utmätning. Syftet med villkor som dessa är 

att förhindra mezzaninelångivaren från möjligheten att agera på ett sätt som kan 

inkräkta på den seniora långivarens rätt. Till skydd för mezzaninelångivaren är 

även den seniora långivaren förhindrad från vissa förfaranden, genom exempelvis 

villkor i avtalen som förbjuder seniorlångivaren från att medge gäldenären ökad 

skuldsättning. 

 

2.3.1.1 Efterställda mezzaninelån  
 

Vanligtvis är det själva mezzanineskulden som är efterställd i förhållande till den 

seniora skulden, samtidigt som mezzanineskulden är säkerställd med samma sä-

kerhet som den seniora skulden. Det är då enbart i ICA som det regleras att den 

seniora skulden ska betalas tillbaka före mezzanineskulden, och att seniorbanken 

är prioriterad medel som inflyter från en försäljning av säkerheten.22  

 

Mezzaninelångivare är till följd av efterställningen utsatta för en större riskexpo-

nering än seniora långivare. För detta risktagande vill mezzaninelångivare ha be-

talt, ofta i form av högre ränta.23  

 

                                                

20 LMA inrättades 1996 i syfte att effektivisera syndikering av lån och utverka en sund bransch-
praxis samt för att förespråka syndikering av lån som det huvudsakliga finansieringsalternativet. 
Medlemmar är bland annat kommersiella banker, investmentbolag, advokatfirmor och ratinginsti-
tut. För mer information se http://www.lma.eu.com/landing_aboutus.aspx  
21 Angående den följande diskussionen, se Ahlinder, Finansiering med fastigheter som säkerhets-
underlag, s. 62 f. & 184.  
22 Angående detta stycke, se Mäntysaari, The Law of Corporate Finance, s. 298. 
23 Mäntysaari, The Law of Corporate Finance, s. 383. 
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2.4 Agentens ställning och funktion vid mezzaninefinansie-
ring 
 

2.4.1 Bakgrund 
 

Trustfunktionens betydelse i främst common law-länder har bidragit till hur man 

använder agenter vid mezzaninefinansiering. Trustinstitutet uppkom i England där 

det först gavs erkännande i domstolspraxis.24 Användandet av truster är väl ut-

vecklat och utbrett i common law-länder, som exempelvis England. Det går inte 

att med enkelhet definiera vad en trust är. Trusten kan sägas innebära en metod 

som medför en flexibel form av äganderätt. Det finns olika former av truster, men 

den typ som åsyftas i uppsatsen är då trusten är avsiktligt skapad, så kallad ”ex-

press trust”. Det innebär att någon (trusteen) får viss egendom överlåten åt sig, 

som han i sin tur håller åt tredje man, förmånstagaren (beneficiaryn).25 Trustinsti-

tutet påminner om en slags förvaltarfunktion, där trusteen har ett ansvar för egen-

domen i hans besittning. I England och andra länder där rättsfiguren är väl utveck-

lad och till viss del lagreglerad, uppkommer en tudelad äganderätt till objektet för 

både trusteen och beneficaryn. Även om trusteen tituleras som legal ägare (“legal 

owner”) till objektet, erhåller beneficiaryn ett starkt sakrättsligt skydd gentemot 

trusteens tredje män. Detta ger beneficaryn skydd mot trusteens borgenärer vid ett 

eventuellt insolvensförfarande. Man talar om att trusteen har “legal, nominal or 

titular ownership” avseende krav, och att beneficiary’s ges förmånerna knutna till 

de kraven.26  

 

Trustinstitutet är ett etablerat koncept i common law-länder, men är främmande 

för de flesta andra rättsliga jurisdiktionerna.27 I Sverige saknas regler om truster, 

och rättsfiguren erkänns inte. Vid en jämförelse med svensk rätt är det närmast till 

hands att likna trusteen vid en typ av förvaltare eller agent. Det starka sakrättsliga 

skyddet, som i svensk rätt motsvaras av separationsrätt, ges dock inte överlåtaren i 

                                                

24 Penner, The Law of Trusts, s. 1 ff. 
25 Penner, The Law of Trusts, s. 15 ff. 
26 Wood, Law and practice of international finance, s. 183. 
27 Wood, Law and practice of international finance, s. 184. 
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samtliga fall då en viss äganderätt faktiskt har övergått. Inte heller erkänns auto-

matiskt talerätt för exempelvis en agent på samma sätt som för en trustee.  

 

2.4.2 Agentens roll på den syndikerade lånemarknaden 
 

Agenten är utsedd av långivarsyndikatet, och kan vara part till låneavtalet eller 

vara en utomstående part. Agenten är agent åt långivarna, inte åt låntagaren. Dess 

roll är att administrera lånet. Administrationen omfattar distribution av informat-

ion, hantering av betalningsströmmar, organisera beslutsfattande etc. men innebär 

sällan några betydande managementfunktioner.28 Om lånet är säkerställt agerar 

agenten ofta som trustee för säkerheten, så kallad “security trustee”.29 Låntagarens 

amorteringar på lånet, räntebetalningar etc. ska göras till agenten, vars uppgift är 

att distribuera det vidare till långivarna. Om en av agenten hållen säkerhet ska 

realiseras, ska de medel som inflyter från en försäljning fördelas av agenten i en-

lighet med ICA.  

 

Då svensk rätt inte erkänner trustinstitutet uppkommer viktiga spörsmål avseende 

bland annat rådighetsavskärande, i de fall en trustee blir insolvent och håller me-

del eller säkerhet åt långivarna i syndikatet. Problemet bör påpekas men detta ska 

inte utvecklas vidare i den här framställningen.  

  

                                                

28 Mäntysaari, The Law of Corporate Finance, s. 126 ff. 
29 Wood, Law and practice of international finance, s. 94. 
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3. JB:s panträttsliga systematik i förhållande till 
pantsättningen vid mezzaninelångivning  

 

3.1 Inledning 
 

Kapitlet syftar till att utgöra en introduktion till reglerna för det svenska fastig-

hetsrättsliga pantsystemet. I kapitlet diskuteras reglerna för första- och andra-

handspantsättning och vilken ställning panthavare ges, samt korrelationen till de 

förmåner som panthavare kan ges. Detta är väsentligt för att vidare kunna disku-

tera mezzaninelångivarens ställning som panthavare, samt vilken betydelse en 

klassificering av mezzaninelångivaren har i förhållande till JB:s indelning i första- 

och andrahandspanthavare. Panträttsliga funktioner som påverkas av klassifice-

ringen, såsom tilläggsregeln i 6:3 JB, kommer att diskuteras för att förstå syftet 

och funktionen med dem. Kapitlet avslutas med en diskussion om JB:s sakrätts-

liga systematik i förhållande till mezzaninelångivarens ställning som panthavare.  

 

3.2 Bakgrund 
 

Det fastighetsrättsliga området har genomgått stora förändringar sedan 1700-talet, 

och allt sedan 1900-talets början har förändringar avseende det sätt man upplåter 

säkerhet i fast egendom på varit föremål för utredningar och översyn.30 Kredit mot 

säkerhet i fast egendom utgör den viktigaste kreditformen i Sverige,31 varför kre-

ditmarknadens utveckling torde ha bidragit till förändringen gällande de säker-

hetsrättsliga aspekterna. 

 

Användningen av fastigheter som kreditunderlag är mycket vanligt, då fastigheter 

på grund av dess bestående värde fungerar mycket bra som säkerhet vid kredit-

givning. Som påpekats utgör kredit med säkerhet i fast egendom den viktigaste 

kreditformen. Användningen är utbredd både bland privatpersoner samt kommer-

                                                

30 Blomqvist, Inteckning och panträtt, s. 10. 
31 Hager & Victorin, Allmän fastighetsrätt, s. 25. 
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siella aktörer. Hur säkerhet kan upplåtas i fastigheter är noga reglerat i JB. Reg-

lerna i 6 kap. JB är i mångt och mycket tvingande där tanken är att möjligheten att 

upplåta en sakrättsligt giltig säkerhet uttömmande ska regleras i JB. På grund av 

den utbredda användningen och den stora samhällsekonomiska betydelsen som 

fastigheter har är systematiken vid inteckning och pantsättning väl utvecklad.32 

Systematiken i JB är förhållandevis komplicerad och omfattar en ordningsföljd 

där först inteckning i fastigheten tas ut varpå pantbrev utfärdas, som sedan lämnas 

över som säkerhet för en fordran som medför en rätt för pantbrevsinnehavaren att 

erhålla medel ur fastigheten för att få betalt för sin fordran.33  

 
3.3 Rättigheter som tillkommer panthavare  
 

3.3.1 Allmänt 
 
Panträtt i fast egendom är en viktig och trygg säkerhet för en borgenär med säker-

het i fast egendom genom panträtt på grund av de rättigheter som tillkommer en 

panthavare. Panträtten medför en rätt för borgenären till betalning ur fastigheten 

vid en försäljning. En panthavare har en särskild förmånsrättslig ställning i förhål-

lande till andra borgenärer vid en tvångsförsäljning. Rättigheter i fastigheten, 

såsom nyttjanderätter och fordringar, upptas i en sakägarförteckning inför en exe-

kutiv försäljning, se 12:24-25 Utsökningsbalk (1981:774) (UB). Sakägarförteck-

ningen visar vilken förmånsrättslig ordning som rättighetsinnehavarna har. Sakä-

garförteckningen baseras på den företrädesordning som stipuleras i 17 kap. JB, 

där huvudregeln är att företräde baseras på tiden för inskrivning. Panthavarens rätt 

till betalning ur fastigheten innefattar de fordringar som utpekas i pantförskriv-

ningen, 6:2 JB. 

 

                                                

32 Ahlinder, Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag, s. 39 & 171. 
33 Se 6 kap. 1-3 §§ JB. 
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3.3.2 Förmånsrätten 
 

En grundläggande princip inom insolvensrätten är likabehandlingsprincipen, prin-

cipen om “pari passu”,34 som innebär att borgenärer ska behandlas lika i förhål-

lande till storleken på deras fordran. Principen, som kommer till uttryck i 18 § 

förmånsrättslagen (1970:979) (FRL), gäller dock enbart oprioriterade borgenärer. 

Vid reformarbetet som resulterade i FRL, var en ledande princip att borgenärer 

ska behandlas lika. Panträtten ansågs dock vara av sådan natur att man inte kunde 

ta ifrån den dess särskilda förmånsrättsliga ställning.35 När panten är fullbordad 

och giltig pantsättning föreligger, uppkommer för borgenären en förmånsrätt en-

ligt 6 § 2 st. FRL. Förmånsrätter delas in i särskilda och allmänna förmånsrätter 

där panträtt i fast egendom hör till den tidigare kategorin. Det ger en borgenär 

med panträtt i fast egendom en särskild förmånlig ställning i händelse av en gäl-

denärs insolvens. Även ägarhypotek, oavsett om det beror på att pantbrevet är helt 

obelånat eller delvis obelånat, omfattas av förmånsrätten.36 Vid konkurrens mellan 

upplåtna inteckningar är det tidsföljden som avgör tågordningen, där den tidigast 

sökta inteckningen har företräde framför senare sökta inteckningar, se 17:6 1 st. 

JB. Panträtt i fast egendom ger således pantbrevsinnehavaren, förutom gott kre-

ditunderlag, en förmånsrättsligt prioriterad ställning. 

 

3.4 Panträttsupplåtelsen 
 

3.4.1 Inteckningsförfarandet 
 

Utgångspunkten vid rättsliga förfoganden med fastigheten är att det endast är fas-

tighetens ägare som har rätt att förfoga över den.37 En fastighetsägare har rätt att 

inteckna sin fastighet, vilket är en förutsättning för att senare ha möjlighet att 

pantsätta denna.38 En ansökan om inteckning görs av fastighetsägaren hos in-

skrivningsmyndigheten, som beviljar inteckning genom att inskrivning av visst 

penningbelopp görs i fastigheten. En inteckning svarar således mot ett angivet 

                                                

34 Wood, Law and practice of international finance, s. 58. 
35 Westerlind, Kommentar till Jordabalken, s. 117. 
36 Gregow & Walin, Förmånsrättslagen, lönegarantilagen m.m. En kommentar på Internet.  



 

 24 

penningbelopp som kan uttryckas i svenska kronor eller annan mot kronan kon-

vertibel valuta, 22:2 2 st. JB. Den anförda tågordningen avviker från mönstret vid 

köp och upplåtelse av bruksrätter, där man registrerar redan ingångna avtal genom 

inskrivningen, och inte som vid panträtt är beroende av myndighetsbeslutet innan 

panträttsupplåtelse kan göras.39  

 

3.4.2 Pantbrevet 
 

Som ett bevis på inteckning utfärdar inskrivningsmyndigheten pantbrev. Pantbrev 

var till en början enbart fysiska handlingar, uttryckt såsom ”skriftligt pantbrev” i 

6:1 JB. Många kreditinstitut som hanterade stora antal pantbrev upplevde syste-

met som kostsamt och besvärligt.40 Systemet rationaliserades genom en lagänd-

ring år 1994 som innebar att pantbrev även kunde utfärdas genom registrering i 

pantbrevsregistret, så kallade datapantbrev. 14 § i lag (1994:448) om pantbrevsre-

gister (PbrL) medför att det i praktiken endast är banker och liknande institut som 

får registreras som pantbrevshavare, då bestämmelsen kräver att den registrerade 

pantbrevshavaren bland annat har den tekniska utrustning som krävs. Den som får 

tillstånd att registreras som pantbrevshavare har behörighet att ge in ansökningar 

om registrering, byte av pantbrevshavare, avregistrering m.m. till Lantmäteriet. 

Den administrativa roll som agenten har i finansieringen, medför att rollen som 

registrerad företrädare väl lämpar sig för agenten. 

 

När kreditgivande institut såsom banker tar säkerhet i fast egendom är använd-

ningen av datapantbrev idag helt dominerande jämfört med användningen av fy-

siska pantbrev.41 Rättsligt sett föreligger inga skillnader vad gäller rättigheter 

                                                                                                                                 

37 Att det endast är fastighetens ägare som har rätt att förfoga över fastigheten innebär att en fas-
tighet som innehas med samäganderätt kräver alla ägares samtycke till förfoganden såsom pant-
sättning, nyttjanderättsupplåtelse och överlåtelse. Den senast registrerade lagfartsinnehavaren en-
ligt Lantmäteriets fastighetsregister presumeras vara rättmätig ägare till fastigheten. Se om god-
trosförvärv av bland annat panträtt i 18 kap. JB. Lagfartens betydelse för en förvärvare av fastig-
heten är så stor att en överlåtare som inte medverkar till att förvärvare medges lagfart blir skade-
ståndsskyldig och i vissa fall ges förvärvaren rätt att häva köpet, 4:14-15 JB.  
38 Se 22 kap. JB. 
39 Jensen, Panträtt i fast egendom, s. 52. 
40 Prop. 1993/94:197 s. 13. 
41 Hager & Victorin, Allmän fastighetsrätt, s. 27. 
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knutna till fysiska respektive elektroniska pantbrev. Pantbrevet i sig saknar värde. 

Det är inte någon bärare av en fordringsrätt eller något värdepapper utan det är 

endast ett bevis om att inteckning i fastigheten skett, vilket framgår av 6:1 JB där 

det stadgas att “bevis om inteckning kallas pantbrev”. Så länge ett pantbrev inte 

svarar mot en fordran saknar det ekonomiskt värde för innehavaren. I proposition-

en till JB:s införande anges detta som ett av grunddragen i panträttsstrukturen.42  

 

3.4.3 Pantavtalet 
 

Fyra förutsättningar måste uppfyllas för att pantsättningen ska fullbordas och för 

att en sakrättsligt skyddad säkerhet ska uppstå. Dels ska fastighetens ägare upplåta 

panträtten, dels måste pantbrevet svara mot en fordran innebärandes att pantbrevet 

knutits till en förpliktelse, och dessutom ska pantbrevet överlämnas till borgenä-

ren.43  

 

Begreppet “fordringen” i 6:2 JB definieras brett. Av propositionen till JB framgår 

att fordran kan vara både muntlig och skriftlig och hänföras till både penningpre-

stationer och andra prestationer såsom garantiåtaganden.44 Som diskuteras nedan i 

kapitel 4.3.1, hindrar inte det faktum att begreppet “fordran” anges i singular att 

panten svarar för flera fordringar. Fordran som panten ska svara för måste dock 

klart utpekas. Detta specialitetskrav innebär att det inte ska råda några tveksam-

heter kring vilken eller vilka fordringar som panten svarar för. Detta hindrar inte 

att till exempel alla borgenärens framtida fordringar omfattas utan innebörden är 

att det ska vara klart vilket fordringsförhållande som panten svarar för.45 Gene-

rella pantförskrivningar är vanligt förekommande i banker där avtalen ofta stipule-

rar att pantbrev lämnas som säkerhet för gäldenärens uppkomna och framtida 

skulder till banken, då det ansetts att en låntagares förbindelser med banken lämp-

ligast behandlas enhetligt.46 

 

                                                

42 Prop. 1970:20 del B s. 298. 
43 Se 6:2 JB. 
44 Prop. 1970:20 B s. 298. 
45 Jensen, Panträtt i fast egendom, s. 60 f. 
46 Olivekrona, Fastighetspant, s. 72. 
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Kopplingen mellan pantbrevet och fordran knyts ihop genom pantförskrivningen. 

Pantförskrivningen saknar formkrav och kan ingås både muntligt och skriftligt 

även om det, särskilt i kommersiella sammanhang, torde vara ytterst ovanligt med 

muntliga pantförskrivningar. Pantförskrivningen ska utpeka pantbrevet och den 

fordran som ska säkerställas genom panten. Vanligtvis görs pantförskrivningen i 

anslutning till exempelvis ett skuldebrev eller avtal som ska säkerställas, och i 

dessa fall är det klart vilken fordran eller fordringsförhållande som pantförskriv-

ningen avser.47 Det är de fallen då pantförskrivningen sker i en separat handling 

som kravet på specialitet noga måste iakttas. Om det saknas koppling mellan 

pantbrev och fordran brister det i specialitetskravet. Då pantförskrivningen inte 

svarar mot ett fordringsförhållande kan det leda till att ingen giltig pantsättning 

anses ha uppkommit.48 För borgenären är det därför av vikt att denne kan styrka 

sin fordran, annars riskerar denne att inteckningsbeloppet i fastigheten tillfaller 

fastighetsägaren såsom ägarhypotek.49 

 

3.5 JB:s indelning i förstahandspanthavare och andra-
handspanthavare 
 

3.5.1 Pantsättning i andra hand 
 

En fastighetsägare har möjlighet att upplåta säkerhet i ett redan pantsatt pantbrev 

genom en andrahandspantsättning. Fastighetsägaren kan på detta sätt slippa ta ut 

nya pantbrev i fastigheten i de fall ett befintligt pantbrevs grundbelopp är högre än 

den fordran som panträtten säkerställer.50 Utgångspunkten vid pantsättning till 

flera borgenärer är att det sker genom upplåtelse av flera förstahandspanter i kom-

bination med andrahandspant.51  

 

Förutsättningarna för upplåtelse av en andrahandspant motsvarar i princip förut-

sättningarna för att upplåta en förstahandspant. Rekvisiten i 6:2 JB avseende vem 
                                                

47 Prop. 1970:20 B s. 299. 
48 Blomqvist, Inteckning och panträtt, s. 45. 
49 Westerlind, Kommentar till Jordabalken, s. 96. 
50 Prop. 1970:20 del B sida 302. 
51 Ahlinder, Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag, s. 187. 
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som äger pantsätta, kopplingen mellan pantbrev och fordran och de formkraven 

som stadgas gäller även panträttsupplåtelse i andra hand, med skillnaden att tradit-

ion inte används som sakrättsligt moment. Då pantbrevet innehas av förstahands-

panthavaren lämpar sig inte tradition som sakrättsligt moment vid andrahands-

pantsättning, utan istället tillämpas reglerna om denuntiation i lag (1936:88) om 

pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man.52 Pantbrevet, som är 

vad som pantsätts i andra hand, är lös egendom vilket förklarar 1936 års lags till-

lämpning. Både pantsättaren och andrahandspanthavaren kan med giltighet som 

följd denuntiera förstahandspanthavaren.53 Förstahandspanthavaren ska underrät-

tas om själva panträttsupplåtelsen, pantförskrivningens innehåll behöver således 

inte företes.54 Formkraven för underrättelsen stadgas i 1936 års lag, och är skrift-

lighet eller annat ur bevissynpunkt likvärdigt sätt. Fastighetsägaren har möjlighet 

att pantsätta ett pantbrev flera gånger genom att upplåta tredjehandspant, fjärde-

handspant och så vidare i pantbrevet. Sekundärpanthavares inbördes rätt baseras 

på tiden för denuntiation till förstahandspanthavaren.55  

 

En andrahandspant innebär egentligen inga förändringar för förstahandspanthava-

ren. Andrahandspanthavare har endast rätt till betalning ur pantbrevet i den mån 

en förstahandspanthavare erhållit betalning för hela sin fordran inklusive biför-

pliktelser så som ränta och tillägg, och om betalningen understigit pantbrevets 

belopp. Med andra ord är det enbart då pantbrevets grundbelopp är högre än 

förstahandspanthavarens totala anspråk vid dagen för utdelning, som andrahands-

panthavaren kan komma att erhålla utdelning ur pantbrevet. De medel som blir 

tillgängliga för en andrahandspanthavare är den summan som utan en andra-

handspantsättning hade blivit ägarhypotek, se mer om ägarhypotek nedan i kapitel 

3.7. Andrahandspantsättning minskar således ett ägarhypotek. Det sagda torde 

medföra att såvida inte förstahandspanthavarens fordran löpande amorteras eller 

denna redan från början väsentligt understiger pantbrevsbeloppet, panthavare med 

                                                

52 Westerlind, Kommentar till Jordabalken, s. 239. 
53 Jensen, Panträtt i fast egendom, s. 150. 
54 Prop. 1970:20 del B sida 302. 
55 Hager & Victorin, Allmän fastighetsrätt, s. 199 f. 
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tredje-, fjärde- och femtehandspanträtt sällan kommer att ges utdelning i pantbre-

vet. 

 

Som självständig säkerhet kan en andrahandspanträtt i vissa fall sägas ha ett be-

gränsat värde. Kreditgivare brukar därför betinga sig säkerhet i framförliggande 

pantbrev, så kallat koppling. För fastighetsägaren innebär kopplingen att det säll-

an finns något utrymme för ägarhypotek.56 

 

Den ovisshet som kan råda avseende vad en förstahandspant är värd, kan medföra 

svårigheter att räkna ut värdet av en andrahandspant.57 Det är ju först när första-

handspanthavaren fått betalt för sin fordran som andrahandspanthavarens vet om 

denne kommer att få betalt, eftersom fastighetens värde och förstahandspanthava-

rens totala fordran fastställs först då den exekutiva åtgärden utförs. Som andra-

handspanthavare bör man därför vara medveten om de tillägg på fordran som 

förstahandspanthavaren kan ta i anspråk, se mer i kapitel 3.8 nedan.  

 

Det föreligger således en viktig skillnad mellan att inneha en panträtt i första hand 

och i andra hand. Det är till exempel enbart en förstahandspanthavare som ges rätt 

till ett särskilt tillägg på pantbrevet, 6:3 3 st. JB. Tilläggsregeln kan ha stor bety-

delse för borgenärer och det är därför av vikt att indelningen i första- och andra-

handspanthavare är tydlig.  

 

3.5.2 Kritik mot systemet med andrahandspant 
 

Systemet med andrahandspantsättning har varit utsatt för kritik. I pantbrevsutred-

ningen från början på 1980-talet har det påtalats att systemet med andrahands-

pantsättningar är krångligt och tidskrävande för praktiker som hanterar panträtter i 

fast egendom.58 Pantbrevsutredningen anförde i sitt betänkande att kommersiella 

kreditgivare framfört klagomål på systemet med andrahandspantsättning som en-

ligt dem var administrativt tungrott. Vissa kreditinstitut uttalade att de som en 

                                                

56 Angående detta stycke, se Westerlind, Kommentar till Jordabalken, s. 241. 
57 Blomqvist, Inteckning och panträtt, s. 50. 
58 SOU 1982:57, s. 14. 



 

 29 

följd undvek att använda sig av andrahandspantsättning.59 Utredningen gav dock 

inte upphov till någon lagändring utan förfarandet vid andrahandspantsättning 

förblev detsamma. Utredningen visar dock på att det funnits, och möjligen fortfa-

rande finns, en viss motsättning hos kommersiella kreditgivare mot systemet med 

andrahandspantsättning, vilket kan leda till att de drar sig för att använda syste-

met. 

 

3.6 Mezzaninelångivarens panträttsliga ställning 
 
3.6.1 Förfarandet vid panträttsupplåtelsen 
 

Det förekommer olika konstruktioner för hur panträtt upplåts till långivarna. Ett 

tillvägagångssätt för att upplåta panträtt i fastigheten till långivarna är att pantför-

skriva fastigheten till seniorlångivaren i första hand och till mezzaninelångivaren i 

andra hand. Mezzaninelångivaren ges då med andra ord andrahandspant i senior-

långivarens pantbrev. Detta förfarande ska inte diskuteras vidare då förhållandet 

dem emellan torde beaktas som en sedvanlig första- och andrahandspant enligt 

reglerna i 6 kap. JB.60  

 

Ett annat förfarande som används vid pantsättningen är desto mer intressant och 

ligger till grund för den fortsatta diskussionen. Som ovan beskrivits i kapitel 

2.3.1.1 är det vanligt att mezzanineskulden är säkerställd med samma säkerhet 

som den seniora skulden. I de fall då pantsättningen inte sker genom en uttrycklig 

förstahands- och andrahandspantsättning upplåts panträtten till alla långivare som 

är part i låneavtalet, både seniorlångivare och mezzaninelångivare, utan att det 

närmare anges någon prioritet i pantförskrivningen.61  

 

                                                

59 SOU 1982:57, s. 154. 
60 En dylik pantsättning skulle även te sig som en naturlig konstruktion med beaktande av förhål-
landet mellan seniorbank och mezzaninelångivare, då mezzaninelångivaren på grund av efterställ-
ningsvillkoren är förbjuden att ta emot betalning innan seniorbanken har fått fullt betalt. Se vidare 
Ahlinder, Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag, s. 185 f. 
61 Ahlinder, Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag, s. 185. 
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3.6.1.1 Upplåtelse av panträtt till båda långivarna utan uttrycklig prio-
ritetsordning 
 

I de fall panträtten är upplåten åt både seniorlångivaren och mezzaninelångivaren 

utan inbördes prioritet, följer pantsättningen inte systematiken i 6 kap. JB, där 

utgångspunkten är att pantsättning till flera borgenärer görs genom flera första-

handspanter i kombination med andrahandspant.62 I pantförskrivningen kan ter-

mer såsom “the finance parties” användas för att beteckna parterna som panträtten 

upplåts till. Pantförklaringen hänvisar ofta till “the secured liabilities” som sedan 

hänvisar till gäldenärens åtaganden enligt låneavtalet. Panträtten upplåts gemen-

samt till borgenärerna, och ska utgöra säkerhet för både seniorlångivarens och 

mezzaninelångivarens skuld.63 Ett dylikt förhållande, där en förstahandspant upp-

låts i samma pantbrev till flera borgenärer, är inte uttryckligen reglerat i JB.  

 

I och med möjligheten att använda sig av elektroniska pantbrev registreras oftast 

agenten såsom registrerad pantbrevshavare i enlighet med 6:2 JB. När panträtten 

upplåts så registreras den utvalde agenten som pantbrevshavare i hans roll som 

företrädare för borgenärerna. Mezzaninelångivarens efterställning regleras således 

enbart i ICA, och vid en eventuell pantrealisation ska influtna medel fördelas av 

agenten i enlighet med villkoren i ICA.64 Agentens ställning som pantbrevshavare 

diskuteras utförligt nedan i kapitel 4.3. 

 

3.6.1.2 Det säkerhetsrättsliga syftet med förfarandet 
 

Tanken bakom pantsättningen och användandet av ICA torde vara att uppnå en 

säkerhetsrätt som är lika för både senior- och mezzaninelångivare, och som enbart 

på kontraktuell grund genom ICA efterställer mezzaninelångivaren. På så sätt lik-

nar mezzaninelångivarens ställning en andrahandspanthavares avseende möjlig-

heten att få betalt, då detta ska ske först efter att seniorbanken fått fullt betalt. 

Detta är något som kan peka på att mezzaninelångivaren inte bör behandlas som 

                                                

62 Ahlinder, Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag, s. 187. 
63 Mäntysaari, The Law of Corporate Finance, s. 298. 
64 Ahlinder, Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag, s. 185. 
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en förstahandspanthavare, och som medför att man inte kan jämföra säkerhetsrät-

ten helt med en förstahandspant. Som en följd av hur pantsättningen görs och 

formuleringar i ICA kan den säkerhet och prioritet som ska uppkomma för mez-

zaninelångivaren inte heller helt liknas vid en andrahandspanträtt.65 Mezzanine-

långivarens rättigheter ska ju vara detsamma som seniorlångivarens rättigheter. 

Det anförda visar på att det finns en möjlighet att tolka mezzaninelångivarens 

panträttsliga ställning både som en panträtt upplåten i första hand (i gemenskap 

med seniorbanken), men även som en panträtt upplåten i andra hand. 

 

3.6.2 Är det möjligt att upplåta en förstahandspant åt flera enligt 6 
kap. JB? 
 

I banker görs ofta generella pantförskrivningar, vilket medför att ett pantbrev kan 

utgöra säkerhet för flera förpliktelser hos en gäldenär. I dylika fall har angetts att 

en borgenär själv får välja hur panten ska tas i anspråk, på det för denne mest 

förmånliga sättet. Detta gäller dock enbart en förstahandspanthavare.66 Huruvida 

det är möjligt att upplåta panträtt i första hand i samma pantbrev åt flera borgenä-

rer är dock inte klart. Även om det är ostridigt att ett pantbrev kan svara för flera 

förpliktelser hos samma gäldenär, är det inte utrett huruvida det kan svara för för-

pliktelser hos flera borgenärer (med samma rätt). I JB:s förarbeten anges att orda-

lydelsen i 6:2 JB inte ska tolkas strikt. Ahlinder anför att benämningen av rekvisi-

ten i 6 kap. JB i singular form, inte “[…] ska anses hindra att en pantsättning kan 

omfatta fler fastigheter, olika fordringsanspråk eller fler fastighetsägare.”67 Möj-

ligheten att enligt JB upplåta gemensamma panträtter har i princip aldrig diskute-

rats, varken i praxis eller förarbeten. Det behöver inte bero på att det inte är ett 

giltigt förfarande. Ahlinder framhåller att en orsak till att nämnda frågeställning 

inte diskuterats tidigare är att syndikeringar på kreditmarknaden av nämnda slag 

inte förekom i sådan utsträckning vid införandet av JB att det fanns anledning att 

behandla frågan.68 Som tidigare nämnts är syndikeringsarrangemang starkt influe-

                                                

65 Ahlinder, Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag, s. 185 f. 
66 Se prop. 1970:20 A s. 399 f. samt Westerlind, Kommentar till Jordabalken, s. 241. 
67 Ahlinder, Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag, s. 188. 
68 Ahlinder, Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag, s. 188. 
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rat av utländsk rätt, och mot bakgrund av att förfarandet är ett relativt nytt feno-

men på den svenska marknaden framstår det som en rimlig förklaring.  

 

Även om bestämmelsen i 6:2 JB inte uttryckligen föreskriver att flera borgenärer 

kan ha förstahandspant i samma pantbrev, kan man alltså enligt ovan anförda re-

sonemang om JB:s systematik dra slutsatsen att detta är möjligt i teorin. Ahlinder 

kommer till slutsatsen att det torde vara möjligt att upplåta gemensamma första-

handspanter så länge de borgenärer som ska anses vara gemensamma första-

handspanthavare kan betraktas som ett kollektiv.69 Det krävs således att pantsätt-

ningen skett genom en pantförskrivning som svarar mot en för borgenärerna ge-

mensam fordran, så att de kan betraktas som ett kollektiv. Om så är fallet kan rek-

visiten i 6:2 JB anses vara uppfyllda. Som anförts innehåller pantförskrivningen 

vid nämnda säkerhetskonstruktion en upplåtelse av panträtt till både seniorlångi-

varen och mezzaninelångivaren. Huruvida den svarar mot en gemensam fordran 

blir då avgörande för bedömningen om bägge långivarnas säkerhet kan tolkas som 

en förstahandspanträtt.  

 

3.6.2.1 Gemensam fordran?  
 

I enlighet med ovan anförda krävs således att fordringsanspråket som panträtten 

ska säkerställa är gemensamt för att rekvisiten i 6:2 JB ska anses uppfyllda, vilket 

innebär att seniorbankens och mezzaninelångivarens fordran ska vara gemensam.  

 

Normalt anger ett ICA lånen som två separata skulder genom uttryck som “the 

senior debt” och “the mezzanine debt”, samtidigt som skulderna i vissa delar 

anges som ett aggregerat belopp genom att hänvisa till “term facilities” eller “total 

commitments under the facility agreement”.70 Att hänvisningar görs till en ge-

mensam skuld kan visa på en önskan att behandla både seniorlångivarens som 

mezzaninelångivarens skuld som en och samma. Ett gemensamt fordringsanspråk 

talar för en tolkning av bägge långivarna som gemensamma förstahandspantha-

vare.  

                                                

69 Ahlinder, Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag, s. 189. 
70 Ahlinder, Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag, s. 190, not 688. 
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Det kan inte anses stå klart vare sig från texten i avtalen eller pantkonstruktionen 

huruvida fordringsanspråken, i förhållande till panten, kan anses vara gemen-

samma. Det faktum att avtalen är baserade på standardiserade dokument med ut-

gångspunkt i engelsk rätt medför att det mycket väl kan vara så att parterna varken 

haft för avsikt att skapa en första- eller andrahandspanträtt. Då utgångspunkten för 

långivningen och säkerheten härstammar från engelsk rätt är det inte säkert att de 

svenska rättsliga principerna för panträtt beaktats, utan att syftet enbart kan hänfö-

ras till skapandet av en i enlighet med engelsk rätt godtagbar säkerhet. Svårigheter 

uppstår vid tolkningen och syftet förefaller vara att uppnå en slags blandning mel-

lan första- och andrahandspant.71 

 

I enlighet med ovan torde det inte med säkerhet kunna utrönas huruvida syftet 

med panträttskonstruktionen är att skapa en gemensam förstahandspantsättning. 

Det är heller inte klart hur pantsättningen skulle tolkas av en domstol vid en upp-

kommen tvist. Med bakgrund i vad Ahlinder framför finns dock en möjlighet att 

beakta panten i fastigheten som upplåten i första hand åt både seniorlångivaren 

och mezzaninelångivaren. Det som talar för detta är att bägge långivarnas skulder 

ska säkerställas med samma säkerhet utan att prioritetsordning i säkerhetsavtalet 

angetts, samt att deras fordran i viss mån kan tolkas som gemensam. Rekvisiten 

för upplåtelse av en giltig panträtt i 6:2 JB torde inte enligt det ovan angivna för-

hindra ett sådant synsätt.  

 

Mezzaninelångivaren kan då, trots att man enligt ICA är en efterställd långivare, 

betraktas som en förstahandspanthavare. Klassificeringen av mezzaninelångivaren 

blir relevant då en förstahandspanthavares ställning skiljer sig från andrahands-

panthavares. En möjlighet för mezzaninelångivaren att klassificeras som första-

handspanthavare aktualiserar frågor om de rättigheter som mezzaninelångivaren 

kan göra gällande, och huruvida ett tillgodoräknande av rättigheter som tillkom-

mer förstahandspanthavare kan anses förenligt med JB:s indelning i första- och 

andrahandspant samt den panträttsliga systematiken i övrigt. 
                                                

71 Angående detta stycke, se Ahlinder, Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag, s. 190 
f. 



 

 34 

 

3.7 Ägarhypotek 
 

3.7.1 Funktion och syfte 
 

Vid en andrahandspantsättning är det ett eventuellt ägarhypotek som pantsätts. 

Ägarhypotek uppkommer vid en tvångsförsäljning av fastigheten i de fall då en 

borgenärs fordran är mindre värd än pantbrevets belopp, 6:9 JB. Att ägarhypotek 

uppstår kan bero på att pantbrevsbeloppet redan vid pantförskrivningstillfället var 

högre än fordran eller att gäldenären amorterat på sin skuld med följden att ford-

ran minskat. För att ägarhypotek ska uppkomma är pantbrevet således till viss del 

obelånat. Detta obelånade utrymme tillhör pantsättaren. Vid en framtida exekutiv 

försäljning kan ett eventuellt ägarhypotek tillfalla pantsättaren (även om det i 

praktiken ofta tas i anspråk av dennes andra borgenärer). Ägarhypotekets storlek 

går inte att beräkna i förhand utan det är först då en försäljning skett och medel 

influtit som det står klart om och till vilket belopp ett ägarhypotek uppkommer.72  

 

Ägarhypoteket innebär att pantsättaren kan få utdelning vid en försäljning av fas-

tigheten före till exempel en sämre prioriterad borgenär med panträtt i fastigheten, 

om ett bättre prioriterat pantbrev till viss del är obelånat.  

 

Ägarhypotekets konstruktion har ansetts ha en stabiliserande effekt på fastighets-

panten. Utan konstruktionen med ägarhypotek skulle innehavare av pantbrev med 

sämre rätt så att säga “rycka upp” vid en medelsfördelning i den mån ett framför-

liggande pantbrev, det vill säga ett bättre prioriterat pantbrev, helt eller delvis är 

obelånat. Det ansågs att en amortering på en fordran som direkt bidrar till upp-

komsten av ägarhypotek borde gynna gäldenären och borgenärskollektivet i stort 

framför en borgenär med sämre panträtt.73 

 

Konstruktionen med ägarhypotek kan till viss del förefalla vara oberättigat då en 

gäldenär, trots att denne kan befinna sig i en insolvenssituation, tillskrivs ett ägar-

                                                

72 Jensen, Panträtt i fast egendom, s. 136. 
73 Angående detta stycke, se Jensen, Panträtt i fast egendom, s. 134 f. 
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hypotek framför andra borgenärer med panträtt i fastigheten. Detta innebär dock 

inte i sig att det är gäldenären som i slutändan tillgodogörs medlen, utan i prakti-

ken kommer dessa medel ofta att tillfalla resterande borgenärer. Konstruktionen 

får dock den verkan att oprioriterade borgenärer på detta sätt kan komma att till-

delas medel framför andra, prioriterade fastighetspanthavare, om ägarhypotek 

uppstår.74 

 

3.7.2 Förslaget till avskaffande 
 

I SOU 1982:57 behandlades förutom frågan om andrahandspantsättning, även 

frågan om ägarhypoteket skulle tas bort. Utredningen föreslog att konstruktionen 

med ägarhypotek skulle avskaffas. Anledningen till förslaget om ett avskaffande 

var bland annat att de argument som anförts vid introducerandet av ägarhypoteket 

inte längre ansågs ha bärkraft och rättspolitisk tyngd.75 Utredningen pekade på att 

ägarhypoteket endast medförde att man i praktiken använde sig av två andra insti-

tut för att undvika att ägarhypotek uppstår: utmätning av pantbrev och andra-

handspantsättning.76 Förslaget att avskaffa ägarhypoteket resulterade dock inte i 

någon lagändring.  

 

3.8 Tilläggsregeln betydelse 
 
3.8.1 Bakgrund 
 

Fastighetspantens betydelse som säkerhet beror dels på det stora värdet som fas-

tigheter har, dels på att värdet är relativt konstant samt existensen av tillförlitliga 

registreringsförfaranden.77 För kreditinstituten är det väsentligt att värderingen av 

fastigheten återspeglar värdet som fastigheten har vid en eventuell pantrealisation. 

Kreditinstitut ska i enlighet med 8:1 lag (2004:297) om bank- och finansieringsrö-

relse pröva risken av att förpliktelser inte fullgörs och blir som ett led i riskhante-

ringen skyldiga att kräva säkerhet för större krediter. Värderingen av fastigheter 

                                                

74 Hager & Victorin, Allmän fastighetsrätt, s. 201. 
75 SOU 1982:57, s. 129 f. 
76 SOU 1982:57, s. 134. 
77 Hager & Victorin, Allmän fastighetsrätt, s. 25 f. 
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som kreditinstituten gör brukar ske enligt marknadsvärdet, och köp på den öppna 

marknaden anses då spegla fastighetens värde.78 Priset ger dock bara en ögon-

blicksbild av fastighetens värde och förutsätter ett frivilligt köp, något som inte är 

självklart vid en tvångsförsäljning som ska ske snabbt. Precis som vid all värde-

ring avseende framtida säkerheter föreligger därmed en viss osäkerhet, och kredit-

institutens krav på försiktighet vid utlåning innebär att man inte kan ge krediter 

som fullt motsvarar fastighetens marknadsvärde. Kreditinstitut måste även beakta 

att ränteanspråk och andra biförpliktelser kommer att säkerställas. Vid en exekutiv 

försäljning av en fastighet kan förfarandet ta tid, vilket medför att ränta kan fort-

sätta löpa långt efter att skulden förfallit och exekutionsförfarandet inletts. För att 

uppnå en effektiv användning av fastighetskrediter är det av vikt att i möjligaste 

mån minska kreditgivarens risktagande och säkerställa att denne får ut medel som 

täcker hela fordran, inklusive biförpliktelser. Detta löses till viss del av tilläggsre-

geln, som kan medge en panthavare rätt att få ut mer medel ur fastigheten än be-

loppet som dennes pantbrev svarar för.  

 

3.8.2 Vad innebär tilläggsregeln? 
 

I den mån pantbrevets grundbelopp inte räcker till för att täcka en borgenärs ford-

ran, stadgas i 6:3 1 st. JB att borgenären har rätt till ett tillägg på fordran. Även 

om lagtexten talar om ett tillägg brukar det anföras att tillägget består av två delar, 

ett fast tillägg samt ett löpande räntetillägg. Tilläggen beräknas alltid på pantbre-

vets grundbelopp. Det fasta tillägget påverkas inte av när borgenären får betalt, 

utan ett maximalt tillägg om 15 procent av pantbrevsbeloppet utgår. Det löpande 

tillägget är i form av ränta på pantbrevsbeloppet och löper från och med dagen för 

utmätning, när konkursansökan gjorts eller då medel som ska fördelas nedsattes, 

till dess att borgenären får betalt.79 Rätten till tillägg tillkommer som anförts en-

bart förstahandspanthavare, 6:3 3 st. JB.  

 

                                                

78 Jensen, Panträtt i fast egendom, s. 131. 
79 Jensen, Panträtt i fast egendom, s. 139. 



 

 37 

3.8.3 Syfte och funktion 
 

Tilläggsregeln har motiverats på olika sätt, och nedan anförs de främsta argumen-

ten bakom regeln existens.  

 

3.8.3.1 Säkerställa biförpliktelser 
 

I ursprungsförslaget avseende tilläggsregeln var tanken att det endast var biför-

pliktelser såsom ränta och skadestånd som skulle säkras genom tillägg.80 Utform-

ningen i 6:3 1 st. JB är dock sådan att tillägget får tas i anspråk i den mån fordran 

överstiger pantbrevsbeloppet. Uttrycket “fordran” omfattar det totala anspråk som 

fastigheten svarar för till följd av panträttsupplåtelsen.81 Även om viss diskussion 

har förekommit avseende fordringsanspråkets omfattning, 82  uttalade departe-

mentschefen att åtminstone biförpliktelser till huvudfordran, såsom ränta och ska-

destånd, ska omfattas.83  

 

Tanken bakom storleken på tilläggets fasta del var att ge borgenären så pass stor 

marginal att denne inte alltför hastigt skulle bli tvungen att inleda ett exekutions-

förfarande vid gäldenärens betalningsdröjsmål. På detta sätt kan gäldenären ges 

visst rådrum för att om möjligt kunna ordna sina affärer. Som exekutiv myndighet 

slipper Kronofogdemyndigheten även samma tryck från borgenärer på att snabb 

försäljning ska ske.84 Tilläggets storlek skulle motsvara ungefär två års ränta.85 

Detta är dock helt beroende på marknadens ränteläge. Det rörliga tillägget ger 

borgenären säkerhet för ränta från tiden då ett realisationsförfarande inleds tills 

dess att det avslutas genom medelsfördelning. Tiden där emellan kan vara flera 

månader varför ett särskilt rörligt tillägg som beräknas som ränta har ansetts befo-

gat.86  

 

                                                

80 Prop. 1970:20 del B s. 53.  
81 Prop. 1970:20 del B s. 206. 
82 Se till exempel Olivecrona, Förfarandet vid exekutiv försäljning av fast egendom, s. 42, not 22.  
83 Prop. 1970:20 del B s. 306. 
84Jensen, Panträtt i fast egendom, s. 144. 
85 Olivekrona, Fastighetspant, s. 77. 
86 Olivekrona, Fastighetspant, s. 77. 
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3.8.3.2 Fullbelåning av pantbrev 
 

För kreditinstitut innebär tillägget att man i högre grad kan medge belåning av 

pantbreven, istället för att behöva ta hänsyn till att räntekrav etc. ska omfattas och 

därmed tvingas att underbelåna pantbreven.87 Tilläggsregeln motiveras på grund 

av det anförda med att man i högre grad ska kunna belåna pantbrev till sitt fulla 

belopp. Kreditinstitutens syn vid införandet av tilläggsregeln var att det främst var 

för låntagarnas skull som regeln borde införas, då allmänheten kunde ha svårt att 

förstå varför en långivare inte vill tillåta belåning av hela pantbrevsbeloppet.88 

 

Motiveringen kan i viss mån te sig besynnerlig idag. Att gemene man förstår 

pantsättningssystemet är självfallet av stor vikt, men det torde inte vara svårt för 

en långivare att motivera för låntagande konsumenter att eventuella räntekrav ska 

innefattas i deras fordran, och att pantbreven därför inte kan belånas med hela hu-

vudfordringens värde. Denna uppfattning får även visst stöd av Jensen som anför 

att ett sådant psykologiskt argument inte enbart kan motivera tilläggsregeln upp-

komst.89 Motiveringen torde även visa på den konsumenträttsliga inställningen 

som utredningen tar, då argumentet troligtvis inte skulle ha lika stor bäring om 

man syftade på kommersiella låntagare. 

 

3.8.3.3 Minska ett eventuellt ägarhypotek 
 

Tilläggsregeln medför att hela pantbrevsbeloppet kan utnyttjas för belåning, vilket 

kan få till följd att ett eventuellt ägarhypotek minskar. Även om amortering sker 

och fordran understiger pantbrevsbeloppet, kommer tillägget att medföra att be-

talning för biförpliktelser tas ur det som annars skulle ha blivit ägarhypotek. Den 

säkerhet som ges långivaren genom tilläggsregeln blir aldrig i något fall att be-

trakta som ägarhypotek.90 Tilläggsregeln kan alltså medföra att ägarhypotek får 

minskad effekt.  
                                                

87 Vid kreditgivning med säkerhet i lös egendom, som saknar en motsvarighet till tilläggsregeln, 
belånas sällan egendomen med mer än 75-80 procent av värdet. Se Jensen, Panträtt i fast egen-
dom, s. 144. 
88 Jensen, Panträtt i fast egendom, s. 144. 
89 Jensen, Panträtt i fast egendom, s. 144. 
90 Prop. 1970:20 B, s. 278. 
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3.8.4 Blockregeln 
 

En särskild regel gäller då en panthavare innehar flera pantbrev i obruten följd, det 

ska vara fråga om pantbrev med lika rätt eller rättigheter som följer omedelbart 

efter varandra i förmånsrättshänseende. Den så kallade blockregeln framgår av 6:3 

2 st. JB. Vid beräkning av tillägg på sådana pantbrev ska pantbreven slås ihop och 

behandlas så som ett enda pantbrev. Tillägget kommer då att beräknas på summan 

av pantbrevsbeloppen. Även blockregeln medför således att uppkomsten av ägar-

hypotek minskar.91  

 

I förarbeten har blockregeln, beträffande tillämpningen på företagshypotek, utta-

lats ha till syfte att förhindra manipulationer från förstahandspanthavare för att 

påverka andrahandspanthavares rätt.92  

 

3.8.5 Lagändring avseende andrahandspanthavares rätt till tillägg 
 

Redan vid införandet av JB föreslogs en version av 6:3 JB som medförde en be-

gränsning av andrahandspanthavarens rätt till tillägg. Även om andrahandspant-

havarens rätt till tillägg inte uteslöts innebar utformningen en begränsning av till-

äggsrätten i jämförelse med vad som tidigare gällt. Förslaget mötte dock stor kri-

tik från kreditinstituten på grund av att pantförskrivning i andra hand var så van-

ligt förekommande. Departementschefen tog till sig av kritiken och den slutliga 

utformningen resulterade i att andrahandspanthavare kunde utnyttja skillnaden 

mellan å ena sidan förstahandspanthavarens totala fordran och å andra sidan pant-

brevets belopp jämte hela tillägget.93 

 
Andrahandspanthavarens rätt till tillägget kom ändock senare att begränsas. I re-

geringens proposition 1984/85:54 föreslogs ändringar av bland annat möjligheten 

att utmäta tillägget och en andrahandspanthavares rätt till tillägg. Propositionen 

                                                

91 Hager & Victorin, Allmän fastighetsrätt, s. 201. 
92 Prop. 1983/84:128, s. 58. 
93 Angående detta stycke, se Westerlind, Kommentar till Jordabalken, s. 106 f. 
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utmynnade i en lagändring som stoppade möjligheten för en borgenär att utmäta 

tillägg samt undanröjde andrahandspanthavares rätt till tillägg.  

 

Dåvarande lydelse av 6:3 JB tillät att en borgenär som begärde utmätning av ett 

helt eller delvis obelånat pantbrev även fick tillgodogöra sig tillägget, i den mån 

det inte behövdes tas i anspråk för att täcka en panthavares fordran. Detta trots att 

ägarhypotek för fastighetsägaren inte omfattade något tillägg. Konsekvensen blev 

även att en utmätning kunde ske enbart i tillägget eller den del av tillägget som 

återstod, med följden att en oprioriterad borgenär kunde söka betalning ur tilläg-

get. Utmätning av tillägg på dylikt sätt komplicerade även blockreglerna.94 

 

I propositionen framfördes att systemet ledde till att efterföljande panthavares rätt 

pressades tillbaka i fråga om dennes säkerhet. Detta ansågs oskäligt och låg till 

grund för beslutet att förhindra en utmätningsborgenärs möjlighet till utmätning 

av tillägget. Lagändringen motiverades av en önskan om en rättvis konkurrens 

mellan utomstående borgenärer och sämre prioriterade panthavare.95  

 

Det förekom att pantsättare pantförskrev tillägget i andra hand, genom att upplåta 

en andrahandspant i tillägget till annan borgenär. Andrahandspanthavaren fick 

betalt ur tillägget beräknat på pantbrevets grundbelopp i den mån det inte togs i 

anspråk av en förstahandspanthavare. Ett förbud mot en sådan andrahandspant-

sättning motiverades på samma sätt som utredningen motiverade ett förbud mot 

att utmäta tillägget. Det anfördes att pantsättning i andra hand av tillägget ansågs 

“stötande” om det samtidigt var förbjudet att utmäta det,96 samt att de rättviseskäl 

som anförts för utmätningsborgenärer även gällde andrahandspanthavare.97 Då ett 

av syftena med tilläggsregeln var att motverka att pantbrev underbelånades, upp-

fylldes detta redan genom att en förstahandspanthavare medgavs rätt till tillägg.98  

 

                                                

94 Angående detta stycke, se prop. 1984/85:54, s. 20. 
95 Angående detta stycke, se Jensen, Panträtt i fast egendom, s. 148. 
96 Prop. 1984/85:54, s. 20 f. 
97 Jensen, Panträtt i fast egendom, s. 149. 
98 Prop. 1984/85:54, s. 20 f. 
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3.9 Sakrättsliga reglernas funktion och syfte  
 

3.9.1 Principen om ”numerus clausus” 
 

Syftet med sakrättsliga regler är att reglera förhållandet till tredje man.99 Sakrät-

ternas utformning i JB baseras på det så kallade numerus clausus systemet. Prin-

cipen om numerus clausus innebär att sakrätterna till antal är begränsade. För att 

en giltig sakrätt ska uppkomma krävs att den avtalade sakrätten är erkänd av rätts-

systemet, och att den uppkommit eller överlåtits i enlighet med förutsättningarna i 

lag. En rättshandling som inte följer någon av de i lagen angivna förutsättningarna 

för att upplåta en sakrätt, kan resultera i att enbart en fordringsrätt anses ha upp-

kommit.100 Sakrätten skiljer sig härmed från obligationsrätten där det som ut-

gångspunkt råder avtalsfrihet, låt vara att hänsyn till att exempelvis konsument-

rättsliga regler och vissa regler i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandling-

ar på förmögenhetsrättens område i viss mån kan sägas inskränka denna frihet. 

Dylika inskränkningar föreligger även på fastighetsrättens område. Tvingande 

regler om upplåtelse och överlåtelse av rättigheter enligt JB kan i vissa fall leda 

till att ett frångående från reglerna resulterar i att avtalet i sin helhet blir ogiltigt, 

och inte ens kan åberopas mellan parterna.101 JB:s systematiska reglering av 

sakrätterna grundas således på en medveten och tydlig avgränsning av sakrätter.  

 

Vid en jämförelse med andra länder torde JB:s sakrättsliga systematik i högre 

grad vara präglad av principen om numerus clausus.102 Som diskuterats ovan före-

ligger det svårigheter i att tolka pantsättningsavtalet vid mezzaninefinansiering. I 

länder som präglas av common law-traditioner är den sakrättsliga systematiken 

inte grundad på principen om numerus clausus som den svenska sakrätten är.103 

Detta medför att säkerhetsavtals utformning influerad av exempelvis engelsk rätt 

kan vålla tolkningssvårigheter och vara svåra att förena med de svenska panträtts-

liga reglerna. Detta torde också vara en av förklaringarna till varför sådana tolk-
                                                

99 Jämför obligationsrättsliga regler där syftet är att reglera förhållandet mellan parterna. 
100 Undén, Sakrätt, s. 9. 
101 Se till exempel 4:4 1 st. JB angående så kallade “svävarklausuler”.  
102 Ahlinder, Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag, s. 38 f. 
103 Ahlinder, Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag, s. 5. 
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ningssvårigheter uppkommer vid ett försök att fastställa mezzaninelångivarens 

panträttsliga ställning, då marknaden för kommersiell finansiering är internation-

ell och i hög grad präglas av främmande rätt. Därför uppkommer, trots de form-

bundna panträttsreglerna och den utpräglade panträttsliga systematiken i JB, en 

osäkerhet om mezzaninelångivarens ställning.  

 

3.9.1.1 Mezzaninelångivares panträttsliga ställning i förhållande till 
principen om numerus clausus 

 
Som konstaterats torde det vara möjligt att betrakta mezzaninelångivaren som en 

förstahandspanthavare, tillsammans med seniorbanken. Samtidigt påminner mez-

zaninelångivarens ställning, i förhållande till seniorbanken, om en andrahands-

panthavares. Parterna kan genom avtal sägas ha skapat en andrahandspant, samti-

digt som mezzaninelångivaren sakrättsligt kan klassas som förstahandspantha-

vare. Detta är problematiskt i det avseendet att viss osäkerhet kan sägas råda, sam-

tidigt som en klassificering av mezzaninelångivaren som förstahandspanthavare 

innebär att parterna till viss del genom avtal kan frångå JB:s systematiska indel-

ning mellan första- och andrahandspanthavare. En av förutsättningarna för att 

detta blivit möjligt är införandet av en mindre lagändring i 6:2 JB. 
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4. Hur har möjligheten att klassificera mezzani-
nelångivaren som förstahandspanthavare upp-
kommit? 

 

4.1 Inledning 
I kapitlet behandlas bakgrunden till den problematik som diskuterats i föregående 

kapitel gällande mezzaninelångivarens panträttsliga ställning. Agentens funktion 

vid mezzaninelångivning kommer att belysas i förhållandet till lagändringen i 6:2 

JB. Lagändringen analyseras sedan i syfte att utröna vad syftet bakom införandet 

är och varför den utformats som den gjort. 

 

4.2 Uppkomsten till möjligheten att registrera en företrä-
dare som pantbrevsinnehavare 
 

När man upplåter panträtt i fast egendom i Sverige finns numera en möjlighet att 

använda sig av en registrerad pantbrevsinnehavare. Som anförts i kapitel 3.4.2 

infördes år 1994 en möjlighet att använda sig av elektroniska pantbrev, för att un-

derlätta kreditinstitutens hantering av pantbrev. Vid införandet av elektroniska 

pantbrev gjordes en lagändring i 6:2 JB. Förutom stadgandet om elektroniska 

pantbrev, medförde lagändringen att det öppnades upp för användandet av före-

trädare för panten. För att rationalisera pantbrevssystemet och underlätta hante-

ringen av pantbrev för kreditinstituten föreslogs, efter att Centralnämnden för fas-

tighetsdata (CFD) bedrivit testförsök med elektronisk pantbrevsarkivering, en re-

form på fastighetspanträttens område. Förslaget utmynnade så småningom i PbrL 

och en ändring i 6:2 JB som innebar ett införande av datapantbrev som ett alterna-

tiv till fysiska pantbrev. Samtidigt öppnades det upp för möjligheten att använda 

sig av registrerade pantbrevshavare. Den registrerade pantbrevshavaren har rätt att 

råda över registreringen, och ges samma rättigheter och skyldigheter som till-

kommer en innehavare av ett skriftligt pantbrev, 16 § PbrL. Rättigheterna knyts 

med andra ord till registreringen, istället för till innehavet. Man kan dock inte 
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sätta likhetstecken mellan en registrerad pantbrevshavare och en panthavare,104 då 

bestämmandet av vem som är panthavare följer av reglerna i 6 kap. JB om pant-

sättning. Registreringen är enbart ett substitut för själva sakrättsmomentet,105 som 

vid fysiska pantbrev är tradition. Syftet med det sakrättsliga momentet är att av-

skära fastighetsägaren från möjligheten att förfoga över pantbrevet, så att denne 

förhindras från att till exempel pantsätta det på nytt. Registreringen uppfyller syf-

tet på så sätt att enbart den registrerade pantbrevshavaren kan förfoga över regi-

streringen, och således över datapantbrevet.  

 

4.3 Användning av agent som pantbrevsinnehavare 
 

I common law-länder där trustinstitutet används, innebär användandet av truster 

vid kreditgivning att en låntagare kan överlåta säkerheter till agenten som håller 

dessa å hela långivarkollektivets (förmånstagarnas) vägnar, samtidigt som långi-

varna får ett sakrättsligt skyddat anspråk till säkerheten.106 I Sverige erkänns som 

sagt inte rättsfiguren. Detta innebär att säkerheten måste upplåtas till varje långi-

vare för att de ska ha möjlighet att erhålla en sakrättsligt skyddad säkerhet. Detta 

är en viktig skillnad vid en jämförelse mot ställande av säkerhet i egendom som 

befinner sig i till exempel England.  

 

I och med möjligheten enligt lagtexten i 6:2 JB att registrera en företrädare som 

pantbrevshavare använder man vid mezzaninefinansiering ofta en agent för 

trustee-rollen, som å långivarnas vägnar registreras som pantbrevsinnehavare med 

uppgiften att företräda pantbrevet.107 Agenten ansvarar bland annat för att admini-

strera förfaranden kopplade till panten.108 

 

                                                

104 Prop. 1993/94:197 s. 59 
105 Prop. 1993/94:197 s. 75 
106 Wood, Law and practice of international finance, s. 19. 
107 Ahlinder, Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag, s. 185. 
108 Mäntysaari, The Law of Corporate Finance, s. 127. 
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Möjligheten att registreras som pantbrevshavare är inte öppen för envar, utan till-

stånd måste ha erhållits från CFD före registrering kan ske. I enlighet med 14 § 

PbrL måste den registrerade pantbrevshavaren bland annat ha den tekniska utrust-

ningen som krävs för att få använda sig av registreringsförfarandet och tillfreds-

ställande kunna betala stämpelskatt och uppkomna avgifter.109 Detta torde visa på 

att syftet med införandet av registreringsmöjligheten främst är att underlätta an-

vändningen för kommersiella aktörer, då enskilda aktörer torde sakna de möjlig-

heterna.  

 

Det nya systemet med registrering av pantbrevshavare var en följd av önskan att 

digitalisera pantbrevshanteringen. Hänsyn togs till kommersiella aktörer och änd-

ringen motiverades i utredningen bland annat genom att referera till vad som an-

förts av kreditinstituten. Motiveringen i förarbetet till ändringen är dock korta. 

Ordalydelsen i 6:2 2 st. JB “[...]överlämnats till borgenären, när denne eller någon 

som företräder honom har registrerats som pantbrevshavare i pantbrevsregistret” 

motiveras inte och det framkommer inte vilket syftet är för att tillåta att en före-

trädare för borgenären registreras. Referenser i förslaget till användningen av fö-

reträdare saknas. 

 

Mot bakgrund av vad som framkommer i förarbetet är syftet med införandet av 

elektroniska pantbrev inte att åstadkomma en förändring av den grundläggande 

panträttsstrukturen.110 Elektroniska pantbrev är helt enkelt avsedda att underlätta 

kreditinstitutens hantering. Av förarbetet till införandet av datapantbrev framgår 

det att systemet ska vara praktiskt. Resonemangen förankras i praktiska och eko-

nomiska argument, och rationaliseringsvinsterna omfattar bland annat ökad säker-

het, förenklade arbetsrutiner och frigörande av förvaringsutrymmen hos kreditin-

                                                

109 Observera att kravet medför att utländska agentbanker sällan är auktoriserade och istället 
tvingas använda sig av skriftliga pantbrev och tradition som sakrättsmoment. Svenska banker torde 
som aktörer på svenska marknaden i princip alltid vara auktoriserade för att få använda sig av 
pantbrevsregistrering. 
110 Prop. 1993/94:197 s. 74. 
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stituten. Det anförs att de som närmast kommer att beröras av förändringen är just 

banker och andra kreditinstitut.111  

 

4.3.1 Går det att finna ett syfte bakom lagändringen avseende an-
vändningen av företrädare som pantbrevshavare? 
 

Lagändringen medförde att det blivit möjligt att använda sig av en företrädare för 

panthavaren, som registreras som pantbrevshavare. Pantbrevshavarens roll som 

företrädare visar stor likhet med funktionen som en trustee har som säkerhetsin-

nehavare å långivarnas vägnar. Lagändringen i 6:2 JB medförde att det sätt på 

vilket agenter används för att företräda långivarna, således kan användas på situat-

ioner där säkerhet ställs genom panträtt i fast egendom belägen i Sverige. Genom 

att agenten registreras som företrädare för panthavarna, uppnås en snarlik ställ-

ning för agenten avseende rollen som administratör, som då man använder sig av 

en trustee. 

 

Det kan överhuvudtaget inte utläsas något som pekar på att man velat underlätta 

för de fall då en säkerhet upplåts till flera gemensamt, genom att möjliggöra för 

dem att låta registrera en företrädare.  

 

Utifrån den språkliga systematiken kan det heller inte, enbart på grund av att bor-

genär anges i singularis (jämför “borgenär”, “denne”, “honom” i lagtexten) fast-

slås att företrädaren inte kan registreras som pantbrevsinnehavare då han företrä-

der ett borgenärskollektiv.112  

 

Då tanken med datapantbrev är att de ska fylla samma funktion som fysiska pant-

brev, är det möjligt att införandet av en “företrädare” i lagtexten helt enkelt skulle 

ge panthavare möjligheten att registrera annan å sina vägnar, på samma sätt som 

man kan låta annan förvara och administrera ett pantbrev å ens vägnar. I proposit-

ionen till JB:s införande anför departementschefen att ”Tradition [av pantbrevet] 

                                                

111 Prop. 1993/94:197 s. 17. 
112 Den språkliga systematiken i JB angående benämningen av rekvisit i JB i singularform diskute-
ras utförligt i Ahlinder, Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag, s. 187 ff. 
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måste alltså ha skett och panträtten är i princip för sitt bestånd beroende av att 

pantbrevet förblir i borgenärens besittning. Med besittning likställs att annan in-

nehar pantbrevet, såvida detta sker under erkännande av borgenärens rätt.”113 An-

vändningen av en företrädare skulle då motiveras av en önskan att i möjligaste 

mån likställa användningen av datapantbrev och fysiska pantbrev. Då syftet med 

förändringen var att förenkla förfarandet för bland annat banker och kreditinstitut, 

är det möjligt att det var för att underlätta administration för dem. Ett exempel 

skulle vara om olika inriktningar av banken drivs i olika bolag och man på detta 

sätt skiljer själva kreditgivningen från administration av säkerheter.  

 

Det finns inget som talar för att man beaktat syndikeringsarrangemang och an-

vändandet av agenter vid införandet av “företrädare” i lagtexten. Troligtvis förut-

sågs den uppkomna problematiken överhuvudtaget inte av lagstiftaren.  

 

4.3.2 Slutsatser 
 

Lagändringen i 6:2 JB har medfört en möjlighet för parterna vid mezzaninefinan-

siering att registrera en agent som pantbrevsinnehavare. Utifrån det ovan anförda 

är min slutsats att det torde vara oklart om lagstiftaren insett vad som kan åstad-

kommas genom att införa en möjlighet till användande av en företrädare som re-

gistreras som pantbrevshavare. Lagstiftaren torde inte ha insett vilken betydelse 

denna ”tekniska” förändring i 6:2 JB skulle kunna få. Troligtvis har det inte beak-

tats att ändringen innebär en möjlighet att låta en pantbrevshavare registreras som 

företrädare för flera borgenärer. Marknaden med syndikerade lån och använd-

ningen av agenter var troligtvis ingenting som förutsågs eller beaktades vid tiden 

för lagändringen. Det kan förefalla som att konsekvenserna förbisetts, och att 

skillnaderna i JB vad avser panthavares ställning och rättigheterna knutna därtill 

inte beaktats. Följande kapitel 5 diskuterar närmare de effekter som lagändringen 

skulle kunna få.  

 

  

                                                

113 Prop. 1970:20 del B sida 302. 
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5. Vad blir effekten av användandet av agenten som 
registrerad pantbrevsinnehavare? 

 

5.1 Inledning 
 

Kapitlet syftar till att ytterligare problematisera och binda ihop det som tidigare 

diskuterats i uppsatsen, för att analysera effekterna av den möjlighet att registrera 

en företrädare för panten som uppkommit. De problem som tidigare identifierats 

kommer att ytterligare diskuteras för att besvara frågeställningarna, och för att 

diskutera hur problemet bör hanteras. Kapitlet avslutas med en kort sammanfatt-

ning av de slutsatser som dras.  

 

5.2 Lagändringen i 6:2 JB 
 

Lagändringen avseende 6:2 JB har öppnat upp för möjligheten att använda sig av 

en företrädare för panten, genom att registrera denne som pantbrevshavare. Med 

tanke på trustfunktionen som agenten ofta har i finansieringsstrukturer möjliggör 

lagändringen att man även vid säkerhet i fast egendom belägen i Sverige kan an-

vända agenten som en slags “security trustee”. Det saknas dock en uttrycklig 

tanke bakom formuleringen i lagändringen. Det faktum att det i förarbeten aldrig 

nämnts vad syftet med en ”företrädare” är kan tala för att den uppkomna effekten 

varken eftersträvades eller ens var påtänkt vid utformningen. Att en sådan förhål-

landevis liten ändring i lagtexten kan medföra konsekvensen att en panträtt kan 

anses upplåten i första hand till flera borgenärer var förmodligen inte något man 

förutsett vid införandet av möjligheten att registrera en “företrädare” för panten. 

Det faktum att avtalen i stora delar utgår från engelskrättsliga principer vid syndi-

kering av lån och att mezzaninelångivning är relativt nytt på den svenska mark-

naden kan tala för att utredningen vid lagstiftningsförfarandet inte beaktade vilken 

effekt lagändringen kunde få på pantsättningsförfarandet vid mezzaninefinansie-

ring.  
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5.3 Klassificeringen av mezzaninelångivare som första-
handspanthavare 
 

En mezzaninelångivares ställning påminner på grund av efterställningen mycket 

om en andrahandspanthavares ställning vad gäller rätten att få betalt. Principen 

om att seniorlångivarens krav ska tillgodoses först kan tyckas överensstämma 

med bestämmelsen om att förstahandspanthavaren får utdelning först, och inte 

förrän alla dennes krav är tillgodosedda kan andrahandspanthavaren få betalt ur 

panten. Som tidigare anförts, kan samtidigt pantförskrivningen, som inte utpekar 

någon panthavares ställning, tolkas som en panträttsupplåtelse till både senior- 

och mezzaninelångivaren utan inbördes ordning. Denna tolkning får även stöd av 

parternas syfte som torde vara att panträtten med lika rätt ska säkerställa lånet till 

låntagaren. Som angetts är det också vanligt att det enbart är mezzaninelångiva-

rens skuld som är efterställd, och inte dennes panträtt. 

 

Innebörden av klassificeringen av en mezzaninelångivare som förstahandspantha-

vare, är bland annat att denne tillskrivs rättigheter som kanske inte är åsyftade 

någon med den ställning som en mezzaninelångivare till viss del kan sägas ha. 

Obligationsrättsligt liknar en mezzaninelångivares ställning främst en andra-

handspanthavares. Samtidigt kommer rätten till tillägg att aktualiseras för mez-

zaninelångivare i dess sakrättsliga egenskap som förstahandspanthavare.  

 

5.4 Ett kringgående av numerus clausus-principen i JB? 
 

Till viss del blir resultatet således att en mezzaninelångivare, vars ställning mest 

påminner om en andrahandspanthavares, får tillgång till tillägget. Det medför att 

parterna på avtalsrättslig väg kan komma runt en andrahandspantsättning till för-

del för bägge långivarna, som i förhållande till panten blir prioriterade första-

handspanthavare med extra skydd för deras fordran på grund av tillägget. En inof-

ficiell andrahandspantsättning kan istället åstadkommas och utgörs av efterställ-

ningsavtalet dem emellan. Indelningen i första- och andrahandspanthavare i 6 kap. 

JB kan därmed sägas frångås, i och med att tanken inte är att andrahandspantha-

vare ska ges rätt till tillägg. 
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Parterna kan genom avtal sägas ha skapat en andrahandspant, samtidigt som mez-

zaninelångivaren sakrättsligt kan klassas som förstahandspanthavare. Med hänsyn 

till att jordabalken är präglad av principen om numerus clausus och att 6 kap. JB 

således uttömmande ska reglera på vilket sätt man tar säkerhet i fast egendom, och 

hur denna säkerhet ska utformas, medför inrättandet av en företrädare för data-

pantbrevet att den sakrättsliga systematiken i JB kan frångås. 

 

5.5 Konsekvenser av att tilläggsregelns aktualiseras 
 

Tilläggsregelns syfte och funktion har diskuterats ingående. Det finns en uttänkt 

panträttslig systematik i JB, där de olika panträttsinstituten hör ihop med 

varandra. Detta blir tydligt när man beaktar det panträttsliga systemet. Då tilläggs-

regeln aktualiseras påverkas även till panträtten knutna funktioner såsom exem-

pelvis ägarhypotek och blockregeln. 

 

5.5.1 Förfelande av syftet med tilläggsregeln? 
 

Som tidigare konstaterats får mezzaninelångivaren, i förhållande till seniorlångi-

varen, en ställning som andrahandspanthavare trots sin sakrättsliga ställning som 

förstahandspanthavare. Som redogjorts finns det en motvilja hos lagstiftaren att 

låta andrahandspanthavare ta del av tillägget, varför lagändringen i 6:3 JB tillkom. 

Då syftet med tilläggsregeln bland annat var att pantbrev skulle kunna fullbelånas, 

saknades skäl att låta andrahandspanthavare ta del av tilläggen. Ett annat syfte 

bakom lagändringen var att göra konkurrensen mellan oprioriterade borgenärer 

och dåligt prioriterade panträttshavare mer rättvis. Att som i förevarande fall låta 

mezzaninelångivaren, som på grund av efterställningsvillkoren påminner om en 

andrahandspanthavare, ta del av tillägget medför med beaktande av syftena 

bakom lagändringen att syftena i viss mån motarbetas. Det kan även anses pro-

blematiskt att panthavarna genom nämnda förfarande kan komma runt systemet. 

Som en följd av det anförda kan det argumenteras för att tilläggsregelns tillämp-

ningsområde utvidgas mer än vad lagstiftaren åsyftat.  

 

Ovan anförda leder dock inte till att hela ändamålet med tilläggsregeln hindras 

från att uppfyllas, då ett av syftena med tilläggsregeln är att tillgodose första-

handspanthavarens rätt. Förstahandspanthavares ställning och rätt kommer inte att 
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påverkas av att mezzaninelångivaren medges rätt till tillägg. Syftet att kreditinsti-

tut till följd av tilläggen på gäldenärers fordringar ska medge fullbelåning av 

pantbrev kommer inte heller att påverkas. Ur en kreditgivares perspektiv är det 

fördelaktigt att tillägg medges i högre mån. 

 

I den mån man kan anse att mezzaninelångivarens obligationsrättsliga ställning är 

jämförbar med en andrahandspanthavares, finns dock anledning att argumentera 

för att syftet motarbetas i det avseendet att lagstiftaren velat förhindra andra-

handspanthavare från att ta del av tillägget. Som anförts i kapitel 3.8.5 anfördes 

det vid införande av 6:3 3 st. JB att det ”saknades skäl” att låta andrahandspantha-

varen ta del av tillägget. Detta medför dock inte automatiskt att hela syftet bakom 

regeln kan sägas förfelas enbart för att en ”inofficiell andrahandspanthavare” tar 

del av tillägget. 

 

5.5.2 Konsekvenserna i praktiken - vem drabbas? 
 

Det kan ifrågasättas på vems bekostnad en mezzaninelångivare får tillgång till 

tillägget. Rätten till tillägg gör att sämre prioriterade borgenärer får svårt att be-

räkna huruvida deras fordran kommer att bli betald då ett tillägg kan aktualiseras 

på bekostnad av sämre prioriterade borgenärers rätt. Vid det beskrivna förfarandet 

med senior- och mezzaninelångivare torde detta dock inte skapa några problem i 

praktiken. Som tidigare anförts tillåts vid dylika kreditgivningar en låntagare säll-

an att ha eller upplåta några andra säkerhetsrätter såsom panträtt, varför andra 

borgenärer ofta torde sakna säkerhet och som oprioriterade borgenärer torde de 

vara medvetna om de risker detta medför. Samtidigt kan ett tillägg även för mez-

zaninelångivarens fordran medföra att väsentligt mycket mindre pengar blir kvar 

för utdelning än vad man beräknat.  

 

I utredningen gällande ändringen avseende utmätning av tillägget tycks det stark-

aste skälet till ett förbud vara att borgenärers säkerhet i fastigheten pressas ner till 

förmån för en oprioriterad borgenär. Vad gäller det anförda om att andra borgenä-

rers säkerhet i fastigheten pressas ner, torde detta dock inte skapa några problem i 

praktiken. Som anförts ovan tillåts en låntagare oftast inte att ha eller upplåta 

några andra säkerhetsrätter såsom panträtt, varför andra borgenärer torde sakna 

säkerhet.  
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Panträttens säkerhet består i värdet som tillskrivs fastigheter. Mycket av regle-

ringen syftar till att göra panträtten så säker som möjligt. Tilläggsregeln har enligt 

motiven tillkommit i både långivarens (säkra biförpliktelser) och låntagarens 

(fullbelåning av pantbrev) intresse. Förutsebarhet är generellt viktigt inom 

panträttsystemet, så osäkerheten och den överraskning för andra borgenärer som 

mezzaninelångivarens panträttsliga ställning kan medföra, är problematisk. Inom 

fastighetsrätten i allmänhet, och sakrätten i synnerhet, påpekas ofta vikten av pub-

licitetskrav. Den goda säkerhet som fastigheter utgör är ju bland annat motiverat 

av det fastighetsrättsliga inskrivningssystemet och tillförlitliga registreringsförfa-

randen. Då pantsättningen till mezzaninelångivaren i praktiken kan jämföras med 

en andrahandspantsättning, som skapas genom ett ofta sekretessbelagt114 ICA, 

saknas någon som helst form av publicitet.  

 

5.5.3 Förekomsten av ägarhypotek minskar 
 

Då tilläggsregeln aktualiseras även för mezzaninelångivaren kan det medföra att 

ett ägarhypotek, som utan tilläggsregelns aktualiserande hade uppkommit, istället 

uteblir. Detta får i första hand konsekvenser för låntagaren som är den som hade 

tilldelats ägarhypoteket, men i slutändan troligtvis även eventuella oprioriterade 

borgenärer. 

 

5.6 Hur bör den uppkomna problematiken hanteras? 
 

Som påpekats tillkom många av reglerna som återfinns i JB under tidigt 1900-tal. 

Även om reformering skett av reglerna vid införandet av JB på 1970-talet, har 

många av reglerna fått ändras och kompletteras allteftersom, exempelvis 6:2 JB. 

Det torde stå klart att det sätt på vilket fastigheter används som säkerheter idag 

inte helt speglar 6 kap. JB. Formkraven är många vid pantsättning, och uppfyllan-

det av dessa krav är tidskrävande för kreditgivningsinstituten. Systemet med 

andrahandspantsättning har kritiserats av praktiker, men utformningen kvarstår. 

                                                

114 Även om LMA-standardavtalen är tillgängliga för medlemmarna i LMA, torde avtalen i en 
specifik mezzaninefinansiering nästan uteslutande vara belagda med sekretess med respekt för 
parterna.  
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Internationella strömningar och tillvägagångssätt påverkar kreditmarknaden i Sve-

rige. Det sätt på vilket agenter används är främmande för svensk rätt. Möjligheten 

att använda sig av en företrädare som pantbrevshavare har dock, även om det från 

lagstiftarens sida troligtvis var oavsiktligt, medfört en viss harmonisering med 

internationella syndikeringsarrangemang och användningen av agenter. Som an-

förts medför dock lagändringen att oväntade problemställningar kan uppstå, som 

till exempel gällande tilläggsregeln tillämplighet.  

 

Å ena sidan kan det argumenteras för att den ordning som panthavarna skapar bör 

accepteras. Reglerna i 6:2 JB kan på det viset anpassas till hur den kommersiella 

marknaden faktiskt fungerar. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det av vikt 

att JB:s säkerhetsrättsliga regler anpassas efter hur kreditgivningen i praktiken 

fungerar. Avtalsformen som parterna använder skapar ett mervärde för parterna 

som inte JB utan ändringen i 6:2 kunnat ge. Ett accepterande av parternas möjlig-

heter att använda agenten, och upplåtelse av en förstahandspant till flera borgenä-

rer samtidigt som efterställning sker kontraktuellt, ger parterna ökade kreditgiv-

nings- och kredittagningsmöjligheter. Det medför även en anpassning av de 

svenska reglerna efter internationella standarder på marknaden.  

 
Å andra sidan kan det anses slumpartat om möjligheten till användandet av agen-

ter och att ge flera borgenärer förstahandspant uppkommit enbart på grund av lag-

stiftarens förbiseende. Konsekvenserna är outredda och inte behandlade i förarbe-

tet till lagändringen. Den panträttsliga systematiken sträcker sig långt tillbaka hi-

storiskt sett och är utformad efter noggranna överväganden. I viss mån innebär 

förfarandet att den panträttsliga systematiken och indelningen i första- och andra-

handspanthavare förbigås. Tilläggsregeln i 6:3 JB blir då applicerbar på en pant-

havare som i praktiken kan jämställas med en andrahandspanthavare, något som 

inte är avsett i och med införandet av 6:3 3 st. JB.  

 

5.7 Slutsatser 
 

Problemet med mezzaninelångivarens panträttsliga ställning har uppkommit ur 

den lagändring i 6:2 JB som möjliggjorde för panthavare att registrera en företrä-

dare som innehavare av pantbrevet. Även om införandet av elektroniska pantbrev 
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synes vara noga utrett finns det ingenting i förarbetet till ändringen som uttrycker 

avsikten med möjligheten att registrera en företrädare. Min slutsats är att syftet 

torde ha varit att i möjligaste mån jämställa användningen av elektroniska pant-

brev med fysiska pantbrev, där möjlighet finns att låta annan förvara pantbrev åt 

en. Min uppfattning är även att de möjliga effekter som redovisats i kapitlet inte 

har beaktats vid införandet av ”företrädare” i lagtexten.  

 

Som redogjorts finns det en motvilja hos lagstiftaren att låta andrahandspantha-

vare ta del av tillägget, varför det kan tyckas problematiskt att panthavarna på 

detta sätt kan komma runt systemet. I viss mån kan en rätt till tillägg även på 

mezzaninelångivarens fordran jämställas med ett åsidosättande av 6:3 3 st. JB. 

Tilläggsregelns tillämpningsområde kan till följd av det anförda anses utvidgad, 

vilket inte lagstiftaren åsyftat. Det leder dock inte till att förstahandspanthavarens 

rätt eller fullbelåning av pantbrev förhindras, så ändamålet att tillgodose första-

handspanthavaren kommer inte att påverkas. 

 

Som anförs ovan går det att finna argument både för och emot ett accepterande av 

den ordning som parterna skapar. Vid avgörandet av vad som kan anses lämplig-

ast måste värdet av å ena sidan en effektiv och kommersiellt anpassad kreditgiv-

ning och å andra sidan en systematisk och tydlig reglering av JB:s panträttsliga 

funktioner vägas mot varandra. 
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