
KAMMARRATTEN
I STOCKHOLM
Avdelning 03

DOM
Sida l (3)

Mål nr 4543-20

2020-09-17
Meddelad i Stockholm

KLAGANDE
Stiftelsen Braathens fond, 802408-0742

Ombud: Björn Sondén

MOTPART
Länsstyrelsen i Stockholms län

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 10 juni 2020 i mål nr 1938-20,
se bilaga A

SAKEN
Avregistrering av stiftelse

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

1. Kammarrätten meddelar prövningstillstånd.

2. Kammarrätten avslår överklagandet.

Dok.Id 505662

Postadress
Box 2302
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 5

Telefon Telefax Expeditionstid
08-56169000 måndag - fredag
E-post: kammarrattenistockholm@dom.se 08:00-16:00
www.domstol.se/kammarratten-i-stockhohn/



KAMMARRÄTTEN DOM Sida 2
I STOCKHOLM
Avdelning 03 . Mål nr 4543-20

YRKANDEN M.M.

Stiftelsen Braathens fond yrkar i första hand att målet ska återförvisas till

länsstyrelsen för ny prövning och i andra hand att kammarrätten ska besluta

att stiftelsen ska avregistreras från stiftelseregistret. Stiftelsen Braathens

fond för fram bl.a. följande. Fonden ska avregistreras från stiftelseregistret

eftersom fonden inte är en stiftelse. Länsstyrelsens beslut att inte bevilja

avregistrering, trots att Kammarkollegiet har bedömt att fonden inte är en

stiftelse, är felaktigt. Beslutet gör dessutom att fonden hamnar i kläm mellan

myndigheternas olika tolkningar av vad fonden är för rättssubjekt. Enligt

10 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1120) ska en registrering avföras bl.a. om

något förhållande som registrerats inte föreligger. Det finns varken i

bestämmelsen eller i förarbetena något särskilt beviskrav för den som gör

gällande att ett förhållande som registrerats inte föreligger. Länsstyrelsen

har hänvisat till uttalanden i förarbeten till stiftelselagen (prop. 1993/94 s.

213) och fört fram att avregistrering kan ske om registreringsmyndigheten

finner att den registrerade stiftelsen uppenbart inte är en stiftelse.

Förarbetsuttalandet rör dock frågan om registrering, vilket måste särskiljas

från frågan om avregistrering. 10 kap. 5 § stiftelselagen innehåller inget

krav på att det ska vara uppenbart att en registrerad stiftelse inte är en

stiftelse för att avregistrering ska kunna ske. Länsstyrelsen har därför vid sin

bedömning tillämpat ett felaktigt krav på uppenbarhet. Det kan även

ifrågasättas om förvaltningsrätten i sitt avgörande har prövat frågan om

något visst förhållande som registrerats inte föreligger. Av domskälen

framgår endast att domstolen har tagit ställning till vissa av de möjligheter

till avregistrering som anges i 10 kap. 5 § stiftelselagen.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Kammarrätten anser att det finns skäl att meddela prövningstillstånd och tar

upp målet till omedelbart avgörande.
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Förvaltningsrätten har konstaterat att det inte har gjorts gällande eller

kommit fram att det finns en sådan dom som avses i 10 kap. 5 §

stiftelselagen och att länsstyrelsens beslut att inte avregistrera stiftelsen från

stiftelseregistret därmed är riktigt. Kammarrätten gör samma bedömning

som förvaltningsrätten. Det som Stiftelsen Braathens fond har fort fram i

kammarrätten ändrar inte den bedömningen. Överklagandet ska därmed

avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1).

Caroline Dyrefors Grufman
kammarrättsråd
ordförande

Cecilia Bohlin
kammarrättsråd
referent

Åke Kärnell
kammarrättsråd

Josefin Björkman
fiskal
föredragande



FÖRVALTNINGSRATTEN
I STOCKHOLM

Avdelning 33

DOM
2020-06-10
Meddelad i Stockholm

Mål nr
1938-20

Sida l (2)

KLAGANDE
Stiftelsen Braathens fond, 802408-0742

Ombud: Emelie Nilsson

MOTPART
Länsstyrelsen i Stockholm
Enheten för stiftelsetillsyn

ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsen i Stockholms beslut 2020-01-15, se bilaga l

SAKEN
Avregistrering av stiftelse

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

DokJd 1236922
Postadress

115 76 Stockholm

Besöksadress
Tegeluddsvägen l

Telefon Telefax Expeditionstid
08-561680 00 - måndag-fredag
E-post: avd33.fet@dom.se 08:00-16:00
https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-
stockholm/



Sida 2
FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 1938-20
I STOCKHOLM

YRKANDEN M.M.

Länsstyrelsen i Stockholms län (länsstyrelsen) beslutade den 15 januari

2020 att inte avregistrera Stiftelsen Braathens fond (stiftelsen) i

stiftelseregistret. Skälen for beslutet framgår av bilaga 1.

Stiftelsen yrkar att stiftelsen ska avregistreras som stiftelse.

Länsstyrelsen anser att överklagandet ska avslås.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Avregistrering av stiftelser regleras i 10 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220).

Där anges att en registrering ska avföras om det genom dom som har vunnit

laga kraft har förklarats att en registrering inte borde ha skett, att ett beslut

som registrerats är ogiltigt eller att något visst förhållande som registrerats

inte föreligger.

Förvaltningsrätten konstaterar att det i målet inte har gjorts gällande eller

framkommit att det finns en sådan dom som avses i 10 kap. 5 §

stiftelselagen. Länsstyrelsens beslut att inte avregistrera stiftelsen från

stiftelseregistret är därmed riktigt. Överklagandet ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i

bilaga 2 (FR-03).

Mona Ansari Shad

Förvaltningsrättsfiskal

Förvaltningsrättsnotarie Jonatan Jakobsson har föredragit målet.



Bi läsa 1

Länsstyrelsen
Stockholm

Enheten för stiftelsetillsyn
Caroline Nykvist

BESLUT
DK

Datum
2020-01-15

1(2)

Beteckning
206-55240-2019

Stiftelsen Braathens fond
c/o Marit Baker
Riksdagsförvaltningen
100 12 Stockholm

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
l STOCKHOLM

INKOM: 2020-01-24
MÅLNR: 1938-20
AKTBIL: 3

Anmälan om avregistrering

Beslut
Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar att inte avregistrera Stiftelsen Braathens
fond (802408-0742) i stiftelseregistret.

Redogörelse för ärendet
Stiftelsen Braathens fond (stiftelsen) inkom den 19 november 2019 med en
begäran om avregistrering av stiftelsen i stiftelseregistret. Stiftelsen har anfört att
den inte är en stiftelse och att den därför ska avregistreras. Av ingivna handlingar
framgår följande. Anna Braathen och G. P. Braathen lämnade den 27 oktober
1909 genom gåvobrev 50 000 kr till en fond att användas för ett bestämt ändamål.
Kapitalet överlämnades till interparlamentariska fredsgruppen inom riksdagen.
Stiftelsen registrerades den 16 december 1999.'

Kammarkollegiet har i skrift till stiftelsen bedömt att stiftelsen inte är en stiftelse,
utan att dess förmögenhet är en ändamålsbunden gåva.

Bestämmelser m.m.
Enligt l kap. 2 § stiftelselagen (1994:1220) bildas en stiftelse genom att egendom
enligt förordnande av eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en
självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål.

Enligt 10 kap. 5 § stiftelselagen ska en registrering avföras om det genom dom
som vunnit laga kraft har förklarats att en registrering inte borde ha skett, att ett
beslut som registrerats är ogiltigt eller att något visst förhållande som registrerats
inte föreligger.

Även i de fall då en stiftelse är upplöst ska länsstyrelsen avregistrera stiftelsen i
stiftelseregistret. Enligt gällande rätt anses en stiftelse vara upplöst när det med
säkerhet kan slås fast att stiftelsen inte längre har några tillgångar (prop.
1993/94:9 s. 191).

Slutligen kan grunden för avregistrering utgöras av ett beslut som
registreringsmyndigheten har fattat ex officio, t.ex. i fall då myndigheten har
funnit att den registrerade "stiftelsen" uppenbarligen inte är en stiftelse (prop.
1993/1994:9 s. 213).

Postadress
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
10422 STOCKHOLM

Besöksadress
Regeringsgatan 66

Telefon
010-2231000

E-post/webbplats
stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm



BESLUT 2 (2)

Datum Beteckning

2020-01-15 206-55240-2019

Högsta förvaltningsdomstolen har i HFD 2018 ref. 52 uttalat att avgörande för
frågan om registrering är om minimikraven för en giltig stiftelsebildning är
uppfyllda, det vill säga om det går att identifiera ett ändamål och en för ändamålet
avskild förmögenhet.

Länsstyrelsens bedömning
Det har i ärendet inte framkommit att stiftelsen skulle vara upplöst på grund av att
dess medel har förbrukats. Det har heller inte getts in någon dom från allmän
domstol om fastställande av stiftelsens civilrättsliga status.

Stiftelsen har anfört att grunden för avregistrering är att den inte är en stiftelse.
Till stöd för sin begäran om avregistrering har stiftelsen gett in ovan nämnd skrift
från Kammarkollegiet. Länsstyrelsen står fast vid sitt registreringsbeslut. I
gåvobrevet framgår att en viss egendom har avskilts till en fond att användas för
ett bestämt ändamål. Mot bakgrund av att det går att identifiera ett ändamål och en
för ändamålet avskild förmögenhet är det inte uppenbart att det som är registrerat
inte är en stiftelse. Stiftelsen ska därför inte avregistreras i Länsstyrelsens
stiftelseregister.

Hur man överklagar, se bilaga.

Beslut har fattats av Caroline Nykvist.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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