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Mål nr FT 4399-19, Lars Erik Larsson./. Staten genom Justitie-
kanslern, angående ränta m.m. 
 

Lars Erik Larsson inkommer genom detta yttrande med samlad och slutlig 

bevisuppgift i enlighet med tingsrättens föreläggande vid den muntliga 

förberedelsen i målet. Bevisningen åberopas till styrkande av den skada som 

Lars Erik Larsson i andra hand anför till stöd för sitt yrkande i målet. 

1 SAMLAD OCH SLUTLIG BEVISUPPGIFT 

1.1 Muntlig bevisning 

1.1.1 Partsförhör under sanningsförsäkran med Lars Erik Larsson. Han 

ska höras om hur han normalt förvaltar sina pengar samt hur 

Kronofogdemyndighetens dröjsmål har påverkat hans möjligheter 

att förvalta sina pengar. 

Förhöret åberopas till styrkande av 

att Lars Erik Larsson placerar sina pengar i aktiefonden  

SKAGEN Global A, att Lars Erik Larsson till följd av 

Kronofogdemyndighetens dröjsmål varit förhindrad att placera sina 

pengar i aktiefonden, samt att Kronofogdemyndighetens dröjsmål 

har inneburit ekonomisk skada för Lars Erik Larsson som i vart fall 

kan uppskattas till yrkat belopp.  

Beräknad tidsåtgång: 5 min 
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1.2 Skriftlig bevisning 

1.2.1 Utdrag avseende avkastningen för aktiefonden SKAGEN Global A 

under de perioder som Lars Erik Larsson hade kunnat placera sina 

pengar i fonden om Kronofogdemyndigheten hade betalat ut hans 

medel i tid (se bilaga 1), till styrkande av att 

Kronofogdemyndighetens dröjsmål har inneburit ekonomisk skada 

för honom som i vart fall kan uppskattas till yrkat belopp. 

Översikt avseende beräkningen av det belopp Lars Erik Larsson 

hade kunnat få i avkastning vid placering i aktiefonden SKAGEN 

Global A (se bilaga 2), till styrkande av Kronofogdemyndighetens 

dröjsmål har inneburit ekonomisk skada för honom som i vart fall 

kan uppskattas till yrkat belopp. 

 

Som ovan, 

 

 

Helena Myrin  Erik Scherstén 
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Förteckning över bilagor 

1. Utdrag avseende avkastningen för aktiefonden SKAGEN Global A 

under de perioder som Lars Erik Larsson hade kunnat placera sina 

pengar i fonden om Kronofogdemyndigheten hade betalat ut hans medel 

i tid (uppdaterat med anledning av justering vid den muntliga 

förberedelsen, ersätter aktbilaga 13). 

2. Översikt avseende beräkningen av det belopp Lars Erik Larsson hade 

kunnat få i avkastning i aktiefonden SKAGEN Global A (uppdaterad 

med anledning av justering vid den muntliga förberedelsen, ersätter 

aktbilaga 14). 

 


