
Anmälan	om	misstanke	om	ekonomisk	brottslighet	

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Ekobrottsmyndigheten. Kontaktpersoner och 
telefonnummer finns på Ekobrottsmyndighetens webbplats under ”Kontakta oss”. 

Undertecknad	anmälan	skickas	till	mängdenheten	på	närmaste	ort:	

Ekobrottsmyndigheten 
Mängdenheten 
Box 820 
101 36 STOCKHOLM 

Ekobrottsmyndigheten 
Mängdenheten 
Box 431 
401 26 GÖTEBORG 

Ekobrottsmyndigheten 
Mängdenheten 
Porslinsgatan 4 B 
205 90 MALMÖ 

Ekobrottsmyndigheten
Mängdenheten
Box 898
751 08 UPPSALA

Ekobrottsmyndigheten 
Mängdenheten 
Box 432 
581 04 LINKÖPING 

Ekobrottsmyndigheten 
Mängdenheten 
Box 3198 
903 04 UMEÅ 

Anmält bolag eller person 
Efternamn och förnamn 

Utdelningsadress, postnummer och ort Person- eller organisationsnummer

Eventuellt registrerade bolagsföreträdare 
Efternamn och förnamn Kända telefonnummer (inkl. riktnr) 

Utdelningsadress, postnummer och ort 

Anmält brott 
Brottsalternativ 1 

Utterviks samfällighetsförening

Postlåda, Segelhultsvägen, 611 95 Nyköping 716402-2241

Berglund Tony / Tilling Staffan / Andréasson Gert-Ove 0706-929440 / 0707-305277 /
0705-663738

Hägervägen 91, 611 62 Nyköping / Djurgårdsvägen 9, 756 46 Uppsala / Koltrastvägen 2, 611 95 Nyköping

Ocker, genom oskäligt höga påminnelseavgifter och inkassoavgifter i till medlemmarna adresserade fakturor i
februari 2019



 

 
Brottsalternativ 2  

 

 
Omständigheter som gör att brott kan misstänkas 

 

 

I den senaste fakturan för årsavgiften som nådde mig som medlem per post 2019-02-01 står följande att läsa:

"Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enl räntelagen samt påminnelse-avgift. Avgift påförs vid en första
påminnelse om 200,- och för en andra påminnelse påförs ytterligare en avgift om 1.000,-Vid utebliven betalning lämnas
ärendet till Kronofogdemyndigheten. Tillkommande kostnader för detta betalas av resp fastighetsägare."

På Kronfogdens hemsida - https://www.kronofogden.se/Inkassokostnader2.html - står följande prisangivelser:

* 60 kronor för en betalningspåminnelse.
* 180 kronor för ett inkassokrav.
* 170 kronor för en avbetalningsplan.

Kronofogden accepterar självfallet de av samfällighetsföreningen oskäligt högt satta avgifterna vid en
eventuell anmälan om betalningsföreläggande eller verkställighet - det är underförstått.

Men de kommer drabba medlemmar som ej är pålästa i hur höga avgifterna får vara långt innan en eventuell skuld
hamnar hos Kronofogden.

Ponera att en medlem missar att betala en faktura. Innan skulden når Kronofogden kommer samfälligheten oskäligen
debitera medlemmen först 200:- och sedan 1000:-, totalt 1200:-.

Om varje fastighet har 2 betalansvariga ägare blir matematiken 2 x 274 = 548 personer som riskerar att drabbas av dessa
oskäliga avgifter. Då samfällighetens fakturor skickas ut halvårsvis riskerar personerna att drabbas av de oskäliga
avgifterna 2 gånger per år.

Jag förmår själv ej få styrelsen att rätta avgifterna då de ej lyssnar på mig, jag har försökt och misslyckats flertalet
gånger i flertalet ärenden tidigare.

Bifogar den senast utsända fakturan där de felaktiga beloppen är angivna.

Vänligen hjälp mig och andra medlemmar i samfällighetsföreningen att få styrelsen att debitera lagstadgade belopp för
påminnelseavgifter och inkassoavgifter. Om detta ej åtgärdas kommer styrelsen att fortsätta att debitera medlemmarna
felaktiga påminnelseavgifter och inkassoavgifter på ockernivåer även i framtida fakturor.

Är detta en amälan som skall gå till annan myndighet, exempelvis Polisen ber jag tacksamt att ni meddelar mig detta så
att jag kan gå vidare med anmälan eller att ni sänder den vidare till den berörda myndigheten i fråga.





 

Försvårande	av	skattekontroll	
Försvårande av skattekontroll innebär att man avsiktligt eller av grov oaktsamhet åsidosätter 
bokföringsskyldigheten eller skyldigheten att föra och spara räkenskaper om det medför att 
Skatteverkets kontrollverksamhet allvarligt försvåras. 

Otillbörligt	gynnande	av	borgenär	
Om någon som är på obestånd gynnar en viss borgenär, till exempel genom att betala en skuld 
som inte är förfallen eller betalar på något annat sätt än det sedvanliga kan den personen 
dömas för otillbörligt gynnande av borgenär. Åtgärden måste medföra påtaglig risk för att 
andra borgenärers rätt skadas avsevärt. Brottet kan ge fängelse i högst två år. 
 
Detsamma gäller någon som är på obestånd och medvetet missgynnar en viss borgenär på 
annat sätt, och det innebär risk för att en annan borgenärs rätt skadas avsevärt. En gäldenär, 
som för att främja ackord i hemlighet, lämnar eller utlovar betalning eller annan förmån, döms 
också för otillbörligt gynnande av borgenär. 

Oredlighet	mot	borgenär	
Oredlighet mot borgenär innebär att en gäldenär på obestånd, eller som är nära obestånd, gör 
sig av med egendom av betydande värde. Brottet sker när gäldenären gör sig av med egendom 
nära en förestående konkurs, för bort värdefull egendom från landet eller vid en konkurs 
undanhåller konkursförvaltaren någon tillgång. Detsamma gäller om tillgången finns i 
utlandet. 


