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Cirkulärreferat 2-2015 

 

Fråga om utbyte av livränta mot engångsbelopp 

Den skadade yrkade att den framtida livräntan - 107 000 kr per år till 65 år och 26 400 kr per 
år därefter - skulle bytas ut mot ett engångsbelopp och i andra hand att den skulle bytas ut till 
en del. Syftet var att kunna lösa en skuld. Bolaget ansåg att livräntan inte borde bytas ut med 
hänvisning till att den var av väsentlig betydelse för den skadades försörjning. Nämnden fann 
att det fanns skäl att byta ut en del av livräntan mot ett engångsbelopp med hänvisning till att 
den inte var avgörande för hans försörjning - han hade även sjukersättning och AGS- 
ersättning med 233 835 kr per år - och då syftet var att minska en skuld (skuldbelopp 414 760 
kr, varav 94 278 kr kapital, 320 482 kr upplupen ränta och 8 149 kr i månatlig kostnad). 

 

I ett yttrande den 26 mars 2015 anförde nämnden bl.a. följande. 

”Av 5 kap. 4 § framgår att fastställd livränta, om skäl föreligger, helt eller delvis kan bytas ut 
mot ett engångsbelopp. Enligt förarbetena innebär detta att en skadelidande – om parterna inte 
är överens – måste visa något beaktansvärt skäl för sin begäran om utbyte. Vidare sägs att en 
livränta som svarar mot ett försörjningsbehov bara bör kunna bytas mot ett engångsbelopp om 
det finns bärande motiv, som att den skadade behöver kapital för kompletterande utbildning. 
Investering i rörelse eller inköp av bostad.  

Nämnden konstaterar att NN, utöver livräntan på ca 8 900 kr per månad, har inkomster om 
närmare 19 500 kr i månaden. Livräntan framstår således inte i sin helhet som avgörande för 
hans försörjning. Vidare framstår det som sannolikt att ett engångsbelopp som används på det 
sätt NN har uppgett att han har för avsikt att göra kan minska hans kostnader för skulden med 
ett belopp per månad som är större än den reduktion av de framtida livränteutbetalningarna 
som följer av utbytet. 

Mot denna bakgrund finner nämnden att det föreligger skäl för att byta ut en del av NNs 
livränta mot ett engångsbelopp. Detta kan lämpligen bestämmas till 500 000 kr.  

Nämnden förordar alltså att NNs begäran bifalls på så sätt att en del av livräntan byts ut mot 
ett engångsbelopp på 500 000 kr.” 
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