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Nya regler för delgivning och bevisupptagning inom EU, Ds 2021:21
(Ju2021/02498)
Sammanfattning

Bolagsverket har inga synpunkter på den delen av promemorian som rör bevisupptagning.
När det gäller delgivning lämnar Bolagsverket följande kommentarer.
Bolagsverket är mycket positivt till arbetet med att digitalisera processer i så stor
utsträckning som möjligt.
Det är därmed positivt att all kommunikation mellan medlemsstaterna ska ske elektroniskt
genom ett decentraliserat it-system.
Det är också bra att medlemsstaterna ska kunna vara behjälpliga med adressförfrågningar i
delgivningsärenden.
Den nya bestämmelsen som gör det möjligt att delge en person direkt med elektroniska
metoder är bra.
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Ändringar i kompletterande svenska författningar

Som redan nämnts anser Bolagsverket att omarbetningar av det slag som nu har gjorts i
befintliga EU-förordningar utgör viktiga steg i rätt riktning mot ökad digitalisering. Att
kommunikationen mellan medlemsstaters domstolar och myndigheter huvudsakligen ska
ske digitalt sätter nödvändig press på utpekade aktörer att bli mer digitala även nationellt.
Även om Bolagsverket inte tillämpar EU:s delgivningsförordning i någon större
utsträckning i ärenden om delgivning så kommer ändå omarbetningen att innebära fördelar,
t.ex. vad gäller möjligheten att begära hjälp med adressförfrågningar om det visar sig att en
adress som finns hos verket är felaktig.
Bolagsverket, som vid delgivning utanför Norden huvudsakligen använder sig av direkt
delgivning med post i form av rekommenderad försändelse med mottagningsbevis, är
positivt till att det även ska bli möjligt att delge personer direkt genom elektroniska
delgivningsmetoder.
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Konsekvenser av förslagen

Eftersom Bolagsverket idag inte tillämpar EU:s delgivningsförordning i någon större
utsträckning så gör verket bedömningen att omarbetningarna inte kommer få några
avsevärda konsekvenser. Bolagsverket kan dock komma att utnyttja möjligheterna till att få
hjälp med adressförfrågningar. Bolagsverket kan även komma att tillämpa bestämmelsen
om direkt elektronisk delgivning.
Bolagsverket utgår också från att det främst blir Skatteverket som kommer att få ta emot
förfrågningar från andra medlemsstater vad gäller adressuppgifter.
För de myndigheter i Sverige som ska ges tillgång till det decentraliserade it-systemet
kommer det medföra både kostnader och utvecklingsarbete. Bolagsverket kan redan nu
framföra att verket inte anser sig behöva ha sådan tillgång utan verket kan vid behov i så
fall ansöka om bistånd med hjälp till delgivning.
För övrigt vill Bolagsverket också framföra vikten av att man samordnar inrättandet av det
decentraliserande it-systemet med införandet av Single Digital Gateway (SDG) och eCODEX för att på så sätt undvika dubbelarbete.
Detta yttrande har beslutats av rättschefen Erik Janzon. Föredragande har varit
verksjuristen Lena Göransson Norrsjö.
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