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    Information 

Lagen (SFS 1927:56) om nedsättning av pengar  
hos myndighet ger en gäldenär (en person som 
är skyldig någon pengar) möjlighet att i vissa fall 
betala en till betalning förfallen skuld genom att 
nedsätta beloppet hos länsstyrelsen. När ned-
sättning skett anses gäldenären ha betalat 
beloppet till borgenären. 
 
Om nedsättning sker i rätt tid kan borgenären  
inte hävda att betalning skett för sent eller kräva 
dröjsmålsränta. 
 
Du har rätt att nedsätta pengar:  
 När borgenär vägrar ta emot erbjuden 

betalning av förfallen skuld. 
 När du på grund av borgenärs frånvaro  

eller sjukdom inte kan betala. 
 Om du inte vet vem som är borgenär. 
 Om du inte vet vem av två eller flera som 

är rätt borgenär. 
 

Du kan bara sätta ned pengar om sista 
betalningsdagen har passerat. 
 
Observera att lagen inte ger dig rätt att nedsätta 
ett tvistigt belopp. Om du till exempel anser att 
en köpt vara är felaktig kan du inte nedsätta 
beloppet i avvaktan på att tvisten lösts. 
 
Nedsätter du pengar på grund av ovisshet om  
vem av två eller flera som är rätt borgenär kan  
länsstyrelsen inte betala ut det nedsatta 
beloppet till någon av dem utan att de är överens 
om vem som ska ha beloppet eller att det genom 
dom eller förlikning slutligt avgjorts vem som är 
rätt borgenär. 

 
Belopp som nedsatts står till borgenärens för-
fogande i tio år från nedsättningen. Under 
förutsättning att frågan om rätten till beloppet 
inte är beroende av prövning får gäldenären 
lyfta beloppet efter tio år även om åter-
tagandeförbehåll inte gjorts. Ansökan om att 
lyfta deponerade pengar ska ha inkommit till 
länsstyrelsen senast elva år från nedsättningen 
annars tillfaller beloppet staten. 
 
 
 
 
 

 

 
Uppgifter om borgenär ska lämnas 
Om länsstyrelsen på grund av att du lämnat 
otillräckliga uppgifter om vem som är borgenär 
betalar ut pengar till fel borgenär är du inte befriad 
från skulden. 
 
Borgenären ska underrättas 
Du är skyldig att underrätta borgenären eller 
borgenärerna varje gång nedsättning görs. Detta  
är viktigt eftersom du kan bli skyldig att ersätta 
borgenären för förlust som kan uppkomma med 
anledning av att du inte underrättat borgenär. 
 
Om borgenär gör anspråk på nedsatt belopp kan  
du inte åberopa ett återtagandeförbehåll om inte 
borgenären samtycker till det eller borgenärens 
anspråk har ogillats genom lagakraftvunnen dom. 

 
För mer information kontakta: 
Rättsenheten 
vastragotaland@lansstyrelsen.se  
010-2244 000 
 
 
Vår service 
Länsstyrelsen fattar beslut i ärendet först då  
ansökan har kommit in och pengarna betalats in.  
 
Om laglig grund för nedsättning saknas avslås 
ansökan och beloppet återbetalas till dig. Din skuld 
anses då inte vara betald. Länsstyrelsens beslut 
skickas till dig och du kan överklaga beslutet i 
tingsrätten.  
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Instruktioner 
I ansökan ska du uppge: 
 ditt personnummer eller företagets 

organisationsnummer, 
 belopp som du önskar nedsätta, 
 skäl för nedsättningen och 
 borgenärernas namn och adress. 
 
Genom ansökan gör du automatiskt ett förbehåll 
som ger dig rätt att återta beloppet. Vill du inte 
ha den rätten ska du kryssa i rutan ”Nej jag vill 
inte förbehålla mig rätten att återta beloppet. 
Återtar du beloppet anses det som att 
nedsättningen aldrig har gjorts. Du är skyldig att 
underrätta borgenären eller borgenärerna varje 
gång nedsättning görs. 
 
Om sökanden är en juridisk person (aktiebolag, 
handelsbolag, ekonomisk förening) ska ansökan 
skrivas under av behörig företrädare och 
registreringsbevis bifogas ansökan. 

 
Du betalar in det belopp du vill deponera på 
länsstyrelsens bankgiro 5278-0871. På bankgiro 
blanketten under Meddelande till betalnings-
mottagare skriver du Nedsättning av pengar  
enligt 1927 års lag. Vid upprepade nedsätt-
ningar ska även ärendenumret anges. 

 
Varje ny inbetalning ska åtföljas av en ansökan,  
men har ingen förändring skett efter den första 
nedsättningen hänvisar du till den första 
ansökan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ansökan skickas till: 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
403 40 Göteborg 
 
eller 
 
E-post : vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

 
Information om personuppgiftslagen 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län registrerar och  
behandlar de personuppgifter som du lämnar  
till oss för att vi ska kunna hantera din ansökan 
på ett smidigt sätt och fullgöra våra arbets- uppgifter. 
Vi behandlar personuppgifterna  
enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen  
(SFS 1998:204). Syftet med lagen är att skydda 
människor mot att deras personliga integritet  
kränks genom felaktig behandling av person-
uppgifter. Du har rätt att efter skriftlig ansökan  
få besked om hur dina personuppgifter 
behandlats. Upptäcker du felaktigheter är vi 
skyldiga att på din begäran rätta uppgifterna.
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Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
40340 Göteborg 

Belopp som du önskar nedsätta 
 Belopp (Kr) 
                                                                          

Förfallodag (åå-mm-dd) 

 
Skäl för nedsättning 
     Borgenären vägrar att ta emot min betalning i form av pengar som är förfallen. 

     Jag vet inte vem som är borgenär. 

     Flera kräver mig på pengar och jag kan inte avgöra vem av dem som är rätt       
     borgenär. 
     Jag är förhindrad att betala på grund av borgenärs bortovaro eller sjukdom eller av     
     någon annan av borgenären beroende omständighet. 

 
Borgenär 
 1 Namn 

 Adress  Postnummer  Ort 

2  Namn 

 Adress  Postnummer  Ort 

3 Namn     

Adress Postnummer Ort 

 
      Jag kommer att underrättat borgenären om att nedsättning skett. 
      Jag förbehåller mig rätten att återta beloppet. 
      NEJ jag vill inte förbehålla mig rätten att återta beloppet. 
Sökande 
Namn/Företag 

 
Personnummer/Organisationsnummer 

 Adress  Postnummer  Órt 

 Telefon  E-postadress 

 
 
Underskrift 
 Ort och datum   Namnförtydligande 

 Namnunderskrift  
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