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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2008:808) med 
kompletterande föreskrifter till EG:s 
delgivningsförordning  

Utfärdad den 25 maj 2022 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:808) med komplet-

terande föreskrifter till EG:s delgivningsförordning 

dels att rubriken till förordningen samt 1–3, 5 och 6 §§ ska ha följande 

lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse. 

Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s 
delgivningsförordning 

1 §    Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 nov-

ember 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och 

andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (EU:s 

delgivningsförordning). 

2 §1    Länsstyrelsen i Stockholms län är mottagande organ enligt artikel 3.2 

i EU:s delgivningsförordning. 

3 §    Sändande organ enligt artikel 3.1 i EU:s delgivningsförordning är 

domstolar, Kronofogdemyndigheten och andra svenska myndigheter som 

ska delge handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur. 

5 §2    Handlingar som har skickats till Länsstyrelsen i Stockholms län i dess 

egenskap av mottagande organ behöver länsstyrelsen delge eller låta delge 

endast om det standardformulär som anges i artikel 8.2 i EU:s delgivnings-

förordning är ifyllt på svenska eller engelska. 

6 §3    Länsstyrelsen i Stockholms län är central enhet enligt artikel 4 i EU:s 

delgivningsförordning. 

6 a §    Vid vanlig delgivning får en myndighet skicka handlingar på 

elektronisk väg till en person som har en känd delgivningsadress i en annan 

medlemsstat i enlighet med villkoren i artikel 19.1 b i EU:s delgivnings-

förordning. 

1 Senaste lydelse 2013:983. 
2 Senaste lydelse 2013:983. 
3 Senaste lydelse 2013:983. 
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Handlingarna får inte delges elektroniskt om det är olämpligt med hänsyn 

till omständigheterna i delgivningsärendet. 

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022. 

På regeringens vägnar 

ANDERS YGEMAN 

Ida Kärnström 

(Justitiedepartementet) 
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