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Sammanfattning 

I hl'!iinkandct behandlar utskottet proposition 1988/89:9 vari läggs fram 

fiirslag som syftar till att minska. de. olägenheter som upp.kommer när 

jordbruksfastighcter innehas av dödsbon eller av flera personer med sam-. 

äganderiitt. Siilunda föresl<h att diidsbo som innehar jordbruksfastighet 

skall avveckla fastighdsinnchavet senast fyra år. c:fter. dödsfallet. Vidare 

fiircslas en siirskild lag om förvai'tning av.viss<! samägda jordbruksfastigheJer 

och vissa iindringar i jordförvärvsl<igen. I betänkandet behandlar utskottet 

ocks;i sex motioner som viickts. med anledning av. propos.itionen. I dessa 

mntioner tas upp friigor som rör avvecklingsskyldighcten. utdömande av 

vite. delgivning med dödsbon, st:illföretriidare för dödsbon. samägande av 

jordhruksfastighet och iindringar i jordfiirviirvslagen: · · 

P;'1 lagutskottets begifran härjotdhruksutsköttet yttrat sig över propositio~ 
nen och motionerna. Yttrandet har fogats till betänkandet som bilaga 2. 

l :irendet har inkommit en skrivelse från Lantbrukarnas riksförbund. 

l.agutsknttet tillstyrker bifall till propositionen och avstyrker bifall till 

samtliga motioner. 

Till beliinkandct har fogats ittta reservationer. 

Propositionen 

I proposition .1988/89:9 .flireslitr regeringen (justitiedepartementet) - efter 

hiirande av lagri1det - att riksdagen antar i propositionen framlagda förslag 

till 

I .lag om iindring i iirvdab;tlke.n. 

2. lag <lm förvaltning av. vissa samägda jordbruksfastigheter .. 

3.lag om iindring i lagen (1904:48 s. 1). om samägandcrätt, 

-l. lag om iindring i delgivningsli1gen ( 1970:428). 

'.i.lag om iindring i jordförviirvslagen (1979:230). 

Lagfiirslagcn har intagits i hilaga I till betänkandet. 

Motionerna 

19XX/X'l:L3 <tv Allan Ekström (m}vati .yrkas. 

I. att riksdagen avslår det föreslagna tillägget till 9 * ·delgivningslagen 
( I 'J70:-l2X ). 

2. att riksdagen förser IX kap. 7 * iirvdabalkcn med det tillägget att 

priirning a\' utdiimandc .av vite skall handliiggas av tingsrätt. 
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1988/89:L4 av Karl-Gösta Svenson (m) och Anders Andersson (m) vari 
vrkas 

I. att riksdagen avslår propositionen i vad avser dödsbos avvecklings
skyldighet av jordbruksfastighet, 

2. att riksdagen avslår propositionen i vad avser förändringarna i jordför
viirvslagcn. 

1988/89:LS av Lars Werner m. fl. (vpk) vari yrkas att riksdagen beslutar 

införa regler om differentiering av avvecklingsfristen för dödsbon som inne
har jl.lrdhruksfastighet. 

JlJ88/89:L6 av Sven Eric Lorentzon m. fl. (m) vari yrkas att riksdagen avslår 

de i propositionen föreslagna ändringarna i jordförvärvslagen. 

l988/89:L7 av Ulla Orring m. fl. (fp) vari yrkas 

I. att riksdagen beslutar om sådan ändring i förslaget till lag om ändring i 
iirvdabalken att stiillföreträdare skall utses i dödsbo, 

2. att riksdagen beslutar om si1dan ändring i förslaget till lag om för

valtning av vissa samägda jordbruksfastigheter att lagens tillämpning skall 

giilla om jordbruksfastighct ägs av minst två gemensamt som inte är gifta 
eller sambo, 

3. att riksdagen avslår 4 * första stycket 5 i förslaget till lag om ändring i 
jl1rdfiirvärvslagen. 

l 988/8lJ:LX av Ove Karlsson (s) vari yrkas att riksdagen som. sin mening ger 

regeringen till känna vad som i motionen anförs om behovet av förslag till 

ny lydelse av 23 kap. 3 * ärvdabalkcn. 

Utskottet 

Allrn~in bakgrund 

Ni1gra för senare t1r officiella uppgifter om ägarförhållandena beträffande 
landets jordbruksfastigheter finm. inte. Enligt propositionen ger en be

arbetning av de uppgifter som lämnades vid 1981 års allmänna fastig~ 

hetstaxering vid handen att omkring 3.7 % av skogsarealen och 4,5 % av 

i1kcran:alen i Sverige ägdes av dödsbon. Av fastighetslängden från år 1979 

framg:<'1r vidare att av de drygt 320 000 enheter som taxerades som jord

bruksfastigheter iigdes 78 % av en ägare. 14,5 'Yo av två ägare och 7,5 % av 

In: el kr flera personer. I absoluta tal rörde det sig om ca 25 000 jordbruks

fastigheter som iigdes av fler än tvil personer och ca 30 000 jordbruksfastig

hcter som innehades av dödsbon. 

Regler om förvaltning av dödsbon finns i ärvdabalken (ÄB). Ett dödsbo 

iir en .iuridisk person. som förvaltäs och företräds utåt av dödsbodelägarna 

gemensamt. Dödsboet upplöses genom att egendomen fördelas mellan 

deliigarna vid ett arvskifte. I princip har varje delägare rätt att få en lott i 

varje slag av egendom. Egendom som inte lämpligen kan delas eller skiljas· 

skall dock om möjligt tillskiftas en av delägarna. Om en fastighet vid skiftet 

delats sii alt flera dödsbodelägare fått andel i fastigheten innehar de den 
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diirt:ftt:r med samiigand.:riitt. Ni1gra rt:glt:r om att diidshn m{1ste skiftas inom 

viss tid finns intt: i giillande lagstiftning. I syftt: att förhindra att dödsbon 

fiirblir nskiftade av skattt:tekniska skiil infördes dock fr. o. m. {ir 1%8 

siirskilda beskattningsrt:gler för diidsbnn med intt: helt obetydliga tillgfogar 

eller inkomster. S:'tdana dödsbon beskattas som handelsbolag sedan fyra 

kalend.::r;1r förflutit dter det kalendedr d:'1 dödsfallet intriiffade. Reglerna 

innchiir att skattskyldighett:n för diidshocts inkomster och förmögenhet dä 

inte liingn: vilar pi1 boet utan i stiillet pi1förs varje deliigare i- förhiillande till 

hans andt:I i boet. 

lkstiimmelser om samiiganderiitt finns i lagen ( 1904:48 s. I) om sam- · · 

:iganderiitl. Samiiganderiittslagen iir dispositiv, dvs. reglerna iir tillämpliga 

endast i de fall deliigarna sinsemellan inte avtalat om särskilda villkor. För 

förfoµande över samiigd egendom kriivs liksom vid diidsboförvaltning att 

deliigarna iir iiverens. 

Vid I 1J75/76 {irs riksmöte k1rnstate.rade utskottet att det blivit allt van

ligare att di.idshlln vari ing:h fast egendom förblev oskiftade m1der lång tid 

och att i den mim skiften kom tili st{md det inte var ovanligt att delägarna 

tillskiftades andelar i den fasta egendomen. Eftersom ägarförhilllandena 

ansilgs medföra svi·irigheter. niir det giillde genomförandet av nödvändiga 

rationaliserings{1tgiirder hegärde riksdagen på hemsWllan av utskottet i 

hetiinkandet I..U 1975/76:.:m att frågan om stiillföretriidare för vissa dödshon 

skulle omgi1endL' bli föremiil för utredning. 

Med anledning av riksdagens bt:giiran tillkallades iir 1977 en siirskild 

utredare 1m·d uppdrag att utreda fr[1gorna om ställföreträdare för di~dsbon: 

Sedan riksdagen (LU 1978/79:2) begiirt att ocksä frf1gor om avvecklande av. 

dödsboiigande nch samiigande av jordbruksmark m.m. skulle utredas, ut

vidgades utrL'dningens uppdrag till att avse frågor om bl. a. begriinsning av 

diidsbos innehav av jordbruksfastighet, begriinsning och reglering av.sam

iigande till jordbruksfastighet. I samband hiirmed beslöts att utrednings

arbetet skulle bedrivas av en kommitte med parlamentarisk förankring. 

Kommitten slutförde iir l'J87 sitt uppdrag genom att liigga fram betänkandet 

(SOU 1987:2) Dödsbo:igande .och samiigande av jordbruksfastighet m.m. 

Betiinkandet har remissbehandlats och lagts till grund för förslagen i pro
positiont:n. 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propnsitionen liiggs fram olika förslag som syftar-till att minska de olägen

heter son1 i dag följer av att m;lnga jordbruksfastigheter iigs avdödshon eller 

av flera personer mt:d S<_11niiganderiitt. 

Ett diidsbll som innehar en jordbruksfastighet skall vara skyldigt att 

avveckla fastighetsinnehavet senast fyra :\r eher utgimgen av det kalendcrtir 

dii diidsfallet intriiffade·. Sker inte avveckling i riitt tid. kan dödsboet·vid vi.te 

förel:iµµas att fullgöra skyldigheten. Om det föreligger siirskilda skäl. kan 

ansti.1nd med avvecklingen medges. Anst{md kan forrnas med villkor. 

Vidare föresl{1s en lagiindring i syfte att göra det liittare för myndig

heterna att delge ett dödsbo olika handlingar. Delgivning som föranled~ av 
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att dödsboet innehar en jordbruksfastighet skall kunna ske genom att dcl

givningshandlingen iiverliimnas till ni1gon av deliigarna. 

I propositionen föreslås vidare en siirskild lag om förvaltningen av sådana 

jordbruksfastigheter som iigs av minst tre gemensamt. Enligt denna lag skall 

det finnas .en stiillföretriidare med uppgift att utåt företriida deliigarna i 

angeliigenheter som angär fastigheten och att inför delägarna svara för den 

löpande förvaltningen. För beslut av delägarna i förvaltningsfrågor krävs 

vanlig majoritet. Detta gäller dtKk inte frägor som giiller försäljning, pant

siittning eller upplMelse av rälligheter i vissa fall. I dessa frågor kriivs 

samstiimmighet mellan delägarna. 

För att hegriinsa uppkomsten av samägande av jordbruksfastigheter före

sli1s en iindring i jordförvärvslagcn. Fiirviirvstillstånd får vägras vid förviirv 

av andel i en jordbruksfastighet, om iigarförhållandcna geno1i1 förvärvet blir 

si1dana att ett rationellt utnyttjande av fastigheten försv{1ras. 

I syfte att förhindra kringgående av jordförviirvslagen föreslås slutligen 

att tillstimd enligt den lagen skall krävas i fall dit någon genom köp, byte 

eller g{1va har förviirvat ett dödsbo. vari ingi1r en jordbruksfastighet, eller då 

nt1gon. som genom köp, byte elkr gäva har förviirvat en andel i ett sådant 

diidsbo och inte p{1 annan grund är delägare i boet. tillskiftas fastigheten 

eller del diirav. 

De nya reglerna föreslås träda i kraft den I juli 1989. 

Allmiinna överväganden 

Utskottet vill inledningsvis und~rstryka att· bäde skogsbruket och jord

bruket iir niiringar som har myckd stor samhällsekonomisk betydelse. Det 

iir därför viktigt att det finns törutsiittningar för en iindam[1lsenlig och 

effektiv förvaltning av skogs- och jordbruksmarkcn i v[1Tt land. 

Som ovan redovisats har friin riksdagens sida tidigare framhi1llits att 

diidsboiigande och samiigande av skogs- och jordbruksfastighetcr för med 

sig obgenheter i flera avseenden. Enligt utskottets uppfattning torde för

hi1llandena inte ha iindrats i niimnvärd utstriickning sedan friigorna senast 

behandlades. och olägenheter torde därför kvarsHt. Sålunda kan ägarför

hiillandena leda till att rationali;cringsverksamheten liksom ockst1 natur

nch skogsv{trdande Mgiirdcr försv{1ras. eftersom det ställs krav pä att del

iigarna i princip mi1ste vara överens om varje förvaltningsåtgärd beträffande 

fastigheten. Andra oliigenhcter beror pt1 att myndigheterna har svårigheter 

att delge dödsbon handlingar. eftersom det i mänga fall bl.a. saknas liittill

giingliga och aktuella uppgifter om deliigarna i boet. Som utskottet framhöll 

itr J lJ7X motverkar dödsboiig<\nde vidare det allmänna intresset av att jord

bruksmark innehas av aktiva brukare. Liknande synpunkter har också 

framkommit i andra sammanhang. 

Med hiinsyn till det anförda vidh{1ller utskottet sin uppfattning att det är 

angeliiget att man kommer till riitra med de problem som dödsboägande och 

samiigande till jord- och skogsbruksmark för med sig. De i propositionen 

framlagda förslagen ligger väl i linje med de önskemt1l som utskottet fram

fört vid 1975/76 och 1978179 år.; riksmöten och bör kunna leda till att 

problemen minskar i betydande män. Vad siirskilt gäller dödsboägande vill 

1988/89:LU12 

4 



utskottet ocks;i framh;illa att reformen av iiktenskapslagstiftningcn och de i 
samband diirmed genomförda iindringarna i ÄB (prop. 1986/87:1. LU 18) 

kan förviintas leda till att antalet oskiftade dödsbon i framtiden blir mindre. 
De nya reglerna innebiir bl. a. att en efterlevande make - siivida inte annat 

bestiimts genom testamente - övertar samtliga tillg{mgar i dödsboet utom i 

de fall den avlidne efterlämnar barn som inte ocks{1 iir den efterlevandes. 

Utskottet kan silledes i huvudsak stiilla sig bakom inriktningen av den 

föreslagna regleringen. I det följande kommer utskottet att behandla de 

friigor som tagits upp i motionerna eller som eljest tilldragit sig utskottets 

uppmiirksamhct. 

Avvecklingsskyldighet 

I propositionen föresläs att en ny hcstiimmelse införs i ÄB ( 18 kap. 7 ~)med 
den innebörden att dödsbon. vari ingär fast egendom som är taxerad som 

jordhruksfastighct. skall ha avvecklat fastighetsinnehavet senast fyra {ir 

efter utgimgen av det kalenderar di\ dfalsfalkt intriiffade. Om det föreligger 

siirskilda skiiL kan anständ med avvecklingen medges av rätten. 

I motion L4 (yrkande I) av Karl-Gösta Svenson ( m) och Anders An

dersson (m) yrkas avslag pä propositionen i denna del. Motionärerna anser 

sig av ideologiska skiil inte kunna acceptera förslaget. Enligt motionärernas 

uppfattning biir niimligen miinniskor själva fa ta ansvar för sina fastig

hetsinnehav och avgöra hur de vill förvalta detta ansvar. 

I sitt yttrande till lagutskottet anser jordbruksutskottet att de åtgärder 

som föresli1s i propositionen förbiittrar förutsiittningarna för en från sam

hiillssynpunkt önskvärd rationalisering inom jord- och skogsbruket. Jord

hruksutskottet tillstyrker sttledes för sin del förslaget om avvecklingsskyldig

het för dödsbon och avstyrker följaktligen motion L4 yrkande I. 

Lagutskottet ansluter sig till jordbruksutskottets uppfattning och vill för 

egen del framh<"tlla att förslaget i propositionen stär i överensstämmelse med 

den principiella utformningen av ÄH:s regler om dödsbon. Nuvarande 
regler bygger niimligen pä tanken att dödsbon skall upplösas genom att 

tillg<lngarna skiftas ut till deliigarna. Att dödsbon äliiggs att inom viss tid 
avveckla sitt innehav av jordbruksfastighet inncbiir därför endast ett under

st rykande av att dödsboförvaltningen iir temporiir. Visserligen är det i och 

för sig dödshodeliigarnas ensak att bestämma i vilken takt avvecklingen 

skall ske. men niir dödsboet innehar jordbruksfastighet gör sig också andra 

intressen giillande. Dödsbodelägarnas rätt att bestämma avvecklingstaktcn 

för d;i vika for intresset av att olägenheterna med långvariga dödsboinnehav 

av jordbruksfostigheter undanröjs. Utskottet vill ocksa understryka att för

slaget i propositionen inte hindrar att dödsbodelägarna skiftar fastigheten så 

att var och en for en andel i den och att de därmed kan fortsätta att 

tillsammans inneha fastigheten med samäganderiitt. Det iir alltså bara döds

hoförvaltningen som maste upplösas, och något tvång för dcliigarna att 

avyttra fastigheten föreligger inte. Inte heller föreligger nagon skyldighet 

för deliigarna att helt upplösa dödsboet. 

Med det anförda tillstyrker utskottet bifall till propositionen i denna del 
och avstyrker bifall till motion L4 yrkande I. 
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.Oe nva hestiimmdserna om dö.Jsbons skyldighet att avveckla innehav av 

jordhruksfastighet skall enligt propositinnsförslagn triida i. kraft den 1 juli 

llJIN. Diidsbon. vilka vid lagens ikrafttriidande innehar fast _egendom som 

iir taxerad som jordbruksfaqighet. skall enligt propositionen ha avveL·klat. 

fastighetsinnehavet senast fyra {Jr diirdter. eller senast den ) juli 1993. 

s;ivida inte anst<lnd meddelats. 

I motion L:'i av Lars Werner m. fl. ( vpk) framhfllls att gjnrda under

siik ning;ir tyder p[1 att uppemot hiilften avalla diidsb.on med·jordhruksfas

tighet iir iildre iin fem iir. Del br inte vara ovanligt med dödsbon som iir 

över 30 ;1r gamla. Enligt motioniirernas mening torde det finnas skiil för 

utskottet att överviiga en knrtare avweklingsfrist bctriiffande de vid lagens 

ikrafttriidande redan existerande dödsbona. Motioniirerna förordar diirför 

att i överg;lngsbestiimmdsnna tas in regler som innebiir en differentiering 

av avweklingsfristcn med hiinsyn till den ;lider diidshoe.t ~1ar d~1 bestiimmel

serna tr:ider i kraft. 

I sitt yttrande till lagutsko.ttet utgiir,jordbruksutskottet fr~m att en av

seviirt kortare avvccklingsfrist iin fyra {1r _kn'.1ppast är praktiskt möjlig. vare 

sig det giiller iildre dödsbon eller dödsbon efter niigon som avlider .efter 

ikrafttriidandet av de nya bestiimmclserna. Mot e11 differentierin!!- talar 

enligt jordbruksutsknttets mening ocks:1 _l~.ehovet av enhetliga bestiimmelser 

och av möjligheter till kontro.11 av. att avv~cklingsskyldig~eten efterlevs. 

Med hiinsyn till de föreslagna bt·stiimmelserna om anständ med avveck

lingen iir det. menar _jordhruksutskottet. för övrigt tveksarm nm en kort;,re 

avwcklingsfrist för vissa dödsbon skulle fft ni1gon p,raktisk tietydclse. Fr<'m 

de synpunkter utskottet har '.lit företräda saknas ei1ligt jordbruksutskottet 

skiil att förorda differentierade avvec_klingsfrister i enlighet med synpunk

terna i motion L5. 

Lagutskot!L't instiimmer i jordbruksutskottets synpunkter. för egen del 

vill utskottet tilliigga att iiven om en fyra{irig avvccklingsfrist i vissa fall kan 

synas viil l;ing. 1rnlstc överg~rngsreglcrna ges en s{1dan utformning att flerta

let diidshoinnehav kan avvecklas inom elen bestiimda fristen. 

\'led det anförda tillstyrker ut~:kottct propnsitionens överg;ingshestiim

mdser i aktuell del och avstyrker följaktligen motion L5. 

Enligt 23 kap. 3 * fiirsta stycket ÄR iiger em:ar deliigare vid arvskiftet njuta 

lott i varje slag av egendom. Vad som inte liimpligei1 kat1 styckas eller skiljas 

skall enligt lagrummet s{1vitt möjligt liiggas pi1 en lott. 

I syfte att markera san1hiillsintresset av att en jordhruksfastighet vid 

arvskifte inte slentrianmiissigt bör skiftas p<'1 alla diidsbodcliigarc. for~slog 
kommitten ett ti!Higg till 23 kap. 3 ~första stycket ÄB a\' innebörd att fast 

egendom som iir taxerad som jordhruksfastighet si1vitt möjligt bör liiggas p:1 

en lott. lfarigenom ville kommitren ge en laglig möjlighet {it den döds

hodcliigare som ville Ö\'L'rta fastight:ten och som ·hade miijlighet att liisa ut 

andra diidsbodcliigare. 

I motion LX av Ove Karlsson (s) yrkas att 23 kap. 3 * första stycket ÄB 

iindras i enlighl'l med knmmittens förslag. 

I sitt yttrande till lagutskottet anser jordbruksubkottet i förevarande del 

att det finns ett samhiillsintresse i att egendom som iir taxerad söm _jord-
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hruksfastighet vid arvskifte Higgs p<i en lott och inte uppdelas på ideella 

andelar e.d. Det av kommitten upprättade lagförslaget kan dock. menar· 

jonlbruksutskottet. inte fo n<igon annan funktion iin en allmänt hållen 

rekommendation som e.i iir bindande for delägarna. 

Lagutskottet ansluter sig till jordhruksutskottets uppfattning och kon

stataar i likhet med departementschcfen ( prop. s. 14) att ett sådant tilliigg 

som kommitten föreslagit knappast kan fa någon större praktisk effekt. 

'.'J<igot skiil att införa en siidan bestämmelse föreligger siiledes inte. Ut

skottet avstyrker diirför motion 1 X 

Utdömande av vite 

lkstiimmclser om viten som·. för föreHiggas av myndighet finns i lagen 

( 1985:206) lllll viten. Enligt'6 *gäller som huvudregel att fr{1gor om ut

diimandc av vit~ priivas av bnsriitt p<l ansökan av den myndighet som ha:r 

utfordat vitesföreliiggandct. 

Om ett dödsbo inte avvecklar sitt fastighetsinnehav inom föreskriven tid. 

skall enligt propositionen tillsynsmyndigheteri, dvs. lantbruksnämnden. vid 

vite ftt förcliigga dödsboet att fullgöra skyldigheten inom viss angiven tid. 

En bestiimmelse hiirom förl'Slt1s införd i I 8 kap. 7 ~ ÄB. Någon särskild 

regel om prövningen av frägan om utdömande av vite förordas inte. 

1 motion U (yrkande 2) av Allan Ekström (m) yrkas en komplettering av 

1.8 kap. 7 * ÄB med den innebörden att talan om utdöm<~nde av vite som 

förelagts av tillsynsmyndighet skall föras vid allmän domstol. Som skäl för 

sin st~mdpunkt t1beropar motioniiren att det kan förekomma civilrättsliga 

inslag vid utdömandet av dessa vitcsiirenden. 

Utskottet kan i och för sig dela motioniirens uppfattning om att tings

riitten kan vara biittre skickad än Hinsrätten att handliigga vitesiirenden av 

aktuell art. Vid utck;mandet av vitet kan det niimligen bli aktuellt för 

domstolen att pröva om en giltig och för dödsboet bindande överlåtelse 

skett och öwr huvud taget ta stiillning till spörsmiU som ligger närmare de 

allmiinna domstolarnas vo:rksamhetsomräde. l likhet med dcpartemcnts

chden anser emellertid utskottet att dessa omstiindigheter inte är av sådan 

betydelse att det finns anledning att frångå den ordning som gälle,r enligt 

viteslagen. 

J'vkd det anförda avstyrker utskottet bifall till motion L3 yrkande 2. 

SUillförctriidarc för dödsbon samt delgivning 

Som tidigare berörts handhas dödsboförvaltning av delägarna gemensamt, 

och de företriider tillsammans boet utM. l lar boutrcdningsman förordnats 

iir det dock han som företräder boet. Rätt att begära förordnande av 

boutn.:dningsman har bl.a dödsbodcliigare, testamentsexekutor och lcgata

rie. 

Enligt delgivningslagen ( 1970:428) for delgivning med dödsbo ske genom 

att handlingen ön:rliimnas till den som sitkr i boet. Finns det inte nagon 

som sitter i boet. mf1stc delgivning ske med samtliga dödsbodeliigare uto111 i 

fall Lht boutredningsman förordnats. 

1 ''" Hikstl11ge11 /<J88/,W. 8 s11111/. Nr 12 
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I prnpositinnen föreslits att delgivningslagen iindras sii att delgivning med 

diidsbo. som föranleds av att bnct innehar jordbruksfastighet. för ske ge

nom att dclgivningshandlingen iiverliimnas till en av deliigarna. 

I motion 1..3 (yrkande l).av Allan Ekström (m) yrkas avslag pi"1 pro

positionen i denna del. Motioniiren anser att den föreslagna regeln kan 

medföra all enskilda dödsbodeliigare drabbas av allvarliga rättsförluster. 

Vidare p<lpekar motionären att de nya arvsreglerna. enligt vilka efter

levande make oftast blir ensam diidsbodeliigare. gör det onödigt med en 

siirskild delgivningsregel. 

I motion l.7 (yrkande I) av Ulla Orring m. fl. (fp) framh{tllS att en 

skyldighet för diidsbon att avn-ckla innehav av jordbruksfastighet inte 

utesluter att diidshoet ~1liiggs att ha en stiillfiiretriidare. Motionärerna anser 

att samma skiil. som talar för att en stiillfiiretriidare skall finnas för dem som 

innehar L'n fastighet med samiiganderiitt. kan itberopas för att dödsbona bör 

ha en fiiretriidare. Vidare p[tpckas att .en ordning med stiillföretriidare för 

dödsbon giir det onödigt med en speciell delgivningsregel. Motionärerna 

yrkar att ÄR iindras s;i att stiillföretriidare skall utses för dödsbon. 

Utskottet har i det föregitendc stiillt sig bakom förslaget i propositionen 

llm att dödsbon inom en fyra;irsperiod skall avveckla innehav av jnrdbruks

fastigheter. Med en s{1dan ordning kommer <ltskilliga av de oliigenheter som 

iir förknippade med dödsbniigandet att undanröjas. Enligt utskottets me

ning framst;'1r det diirför inte som motiverat att diidsbon förutom avveek

lingsskyldighetL'n skall iiliiggas att ha en stiillföreträdare. Skyldigheten att 

avveckla fastighetsinnchavet liiscr emellertid inte det problem vid döds

boiigande a\· jordbrnksfastigheter som består i att myndigheterna ofta har 

svi1rt att delge dödsboet. Om diidsboet fiiretriiddes av en siirskild stiillföre

triidare skulle iiven denna oliigenilet kunna undanröjas. Utskottet anser sig 

dllck inte enbart av delgivningssbl biira förorda en sii li'tngtgi1ende ittgiird 

sllm fiin:·sLis i nwtion L7. Utskottet avstyrker sMedes bifall till yrkande I i 

mlltilln L 7. 

Enligt utskottets mening biir problemet med delgivning med dödsbon i 

stiillet liisas pi1 det siitt som föresltls i propositionen. I likhet med departe

mentschden (prop. s. 211 f.) anser utskntlet att det finns anledning alt stiilla 

sitdana krav p;Y den inre org;rnisdionen i dödsbon som innehar jordbruks

fastighcter att delgivning alltid kan ske med nt1gon av d.ödsbodeliigarna. 

Inte minst med hiinsyn till alt det iir friiga om en relativt kort avveeklings

!K'riod kan det förviintas att dei::igarna kommer att ha nära kontakt med 

varandra nch att niigra beaktansv~irda risker för riittsförlust diirför inte skall 

uppkorrnila. Utskottet vill i sammanhanget understryka att den nya delgiv

ningqcgeln ;ir avsedd att tilliimpas niir det inte ;ir kiint vem som sitter i boet. 

Delgivning biir diiremot alltid i första hand ske med den som siivitt kiint 

sitter i boet. Pit anfiirda skiil tillstyrker utskottet bifall till den i propositio

nen fiireslagna iindringen i delgirningslagen och avstyrker bifall till motion 

1.3 vrkande I. 
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Samägande av jordbruksfastighet 

1 propositionen foresl;ls en siirskild lag om förvaltningen av jordhruksfastig

heter snm iigs av minst tre gemensamt. Reglerna i lagen iir med några 

undantag tvingande, dvs. deliigarna kan inte avtala om villkor som avviker 

fr~111 bestiimmelserna. Enligt förslaget skall det finnas en ställföreträdare 

med uppgift att svara för den löpande förvaltningen och med behörighet att 

utt1t företriida deliigarna i fr:'1gor som rör fastigheten. 1 förvaltningsfrågor 

skall deliigarna kunna fatta heslut med enkel majoritet. När det gäller 

försiiljning och pantsiittning av fastigheten och vissa andra betydelsefulla 

fri1gor kriivs dock att delägarna iir eniga. Enligt förslaget skall en delägare 

kunna hos riitten begiira att fastigheten siiljs pä offentlig auktion. 

1 motion L7 (yrkande 2) av Ulla Orring m. n. (fpl yrkas att lagen hlir 

tilliimplig s~i snart en jordbruksfastighet gemensamt iigs av minst tv{1 som 

inte iir gifta eller sambor. 

I sitt yttrande till lagutskottet konstaterar jordhruksutsk~ittet att det enligt 

hakgrundsuppgifterna i propositionen finns drygt 70 000 samägda jord

bruksf:1stigheter. varav omkring tvä tredjedelar ägs av tvä personer. Vidare 

hiinvisar jordbruksutskottd till kommittens undersökningar. varav framgi1r 

att det helt_ dominerande antalet tvi1iigda jordbruksfastigheter innehas av 

makar eller sambor. Enligt jordbruksutskottets mening har si'lledes det 

förslag om iindring av lagens tilliimpningsomriide som framförs i motionen 

en myckt't begriinsad riickvidd. Jordhruksutskottet pf1pekar att ett av mo

tiven bakom förslaget i propositionen iir att de oliigenheter skall undanröjas. 

som hestär i att myndigheterna har svt1rt att fä kontakt med dcliigarna i en 

sa.miigd fastighet. Frfm denna utg<lngspunkt finns det enligt jordbruksut

skottets mening knappast behov av att utse en stiillföretriidare redan i de fall 

d~i tvi1 personer iiger en fastighet. Med det anförda tillstyrker jordbruk~ut

skottet fi.ir sin del regeringens förslag och avstyrker motion L 7 yrkande 2. 

Lagutskottet. som fiir sin del helt ansluter sig till vad jordbruksutskottet 

anfört. tillstyrker bifall till propositionsförslaget i denna del och avstyrker 

. siiledes bifall till motion L7 yrkande 2. 
I en i iirendet inkommen skrivelse har Lantl~nikarnas riksförbund (LRF) 

framhäll it att det inte iir ovanligt att jordbruksfastigheter fiirviirvas av flera 

gemensamt genom giiva eller testamente med föreskrift om att egendomen 

inte for iiverli1tas under viss tid efter det att gtivan fullbordats. Enligt LRF 

ger propositionen inte svar pil frt1gan huruvida den tving<inde regeln i lagen 

om riitt för deliigare att pakalla försiiljning av samiigd jordbruksfastighet är 

tilliimplig i si1dana fall. 

Med anledning av vad LRF anfört vill utskottet päpeka att den i pro

positionen föreslagna lagl'n i princip iir tillämplig också dt1 flera med sam

iiganderiitt förviirvat en jordbruksfastighet genom g:'iva eller testamente. 

Som ovan berörts ger lagen inte utrymme för att delägarna - utom i vissa 

undantagsfall - avtalar om villkor för förvaltningen s(:Jm avviker frän be

stiimmelserna. Har diiremot en giivogivare eller testator uppstiillt särskilda 

föreskrifter riirande egendomen iir det inte fritga om avtalsvillkor och 

fiireskrifterna skall alltsi1 giilla. Det innebiir bl. a. att en föreskrift om att 

fastigheten inte för iiverl<itas hindrar att en försiiljning enligt den nya lagen 

kommer till st;lnd pä en ddiigares begiiran. 
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Ändringar i jordförvärvslag,~n 

Enligt 2 * jordförvärvslagen ( 1979:23\l) kriivs tillsti'rnd till förviirv av jord
hruksfastighet när förviirvet sker genom bl. a. köp. hyte eller gi1va. Förvärv 

pt1 grund av testamente eller ge1wm arvskifte är undantagna fr~rn krav pä 

tillsttrnd. l 4 * finns närmare före:;krifti:r om niir förvärvstillsttrnd kan viig-

ras. 

Gällande riitt medger att en ini·~ arvsherättigad person genom köp. byte 

eller giiva förviirvar en andel i ett dödsbo och därmed blir dödshodeliigare. 

Ing~ir en jordbruksfastighct bland tillg:lngarna i boet kan han sedermera vid 

;lrvskiftct komma i besittning av fastigheten. Det finns inte heller några 

hinder mot att samtliga andelar i ett dödsbo förvärvas av en utomstäende. 

som dt1 i sin egenskap av ensam dödsbodelägare övertar fastigheten. I vad 

mån sildana förvärv av andelar i dödsbon som innehar jordhruksfastigheter 

är underkastade reglerna i jordförvärvslagen får för närvarande anses 

_ovisst. eftersom rättspraxis på området inte är entydig. 

I syfte att klarlägga riittsläget ·föreslås i propositionen att i 2 * jordför
viirvslagen införs en ny bestämmelse enligt vilken tillstånd skall fordras di1 

ni1gon genom köp. byte eller giiva har förvärvat ett dödsbo som· iiger 

jordbruksfastighet eller då nitgon. som genom köp. byte eller gåva har 

förviirva_t en andel i ett sådant diidsbo och inte på annan grund är deliigare i 

boet, tillskiftas fastigheten eller d~I därav. 

I propositionen förcsliis ocks{1 att 4 * jordförviirvslagen ändras så att det 

blir möjligt att viigra förviirvstillstiind vid förvärv av andel i jordbruksfastig

hct, om iigarförhiillandena genom förviirvct skulle bli siidana att de kan 

antas försviffa ett rationellt utnyttjande av fastigheten. 

I motion L4 av Karl-Gösta Svenson (m) och Anders Andersson (m) och i 

motion L6 av Sven Eric Lorentzon m. fl. (m) framhålls att moderata sam

lingspartiet i andra sammanhang uttalat att jordförvärvslagen ger negativa 
effekter i form av förre och större jordbruksenheter. Om enskilda personer 

tiföts förv:irva jordbruksfastighetcr utan nägon tillst[mdsprövning skulle. 

enligt motionärernas mening. utvecklingen inte vara st1 negativ som den är i 

dag. Mot denna bakgrund yrkar motioniireriia avslag p<'1 de föreslagna 
ändringarna i jordförviirvslagen (yrkande 2 i motion L4 ). 

I motion L7 av Ulla Orring m. fl. (fp) påpekas att den föreslagna ut

vidgningen av 4 * jordfiirvärvslagen inte varit föremål för vare sig ut

redningsarbete eller remissbehandling och diirför är dåligt underbyggd. 

Med iiberopande hiirav och av den omständigheten att folkpartiet i andra 

sammanhang förordat uppmjukning av jordförvärvslagen yrkar motioniirer

na avslag p[i propositionsförslaget i denna del (yrkande 3). 

Jordbruksutskottet erinrar i sitt yttrande om att utskottet ( l 988/89:JoU I) 

nyligen behandlat och d:irvid avstyrkt motioner ( m. fp) med krav ·pä in

skränkningar i jordförviirvslagens till:impningsomddc. Vid behandlingen 

av den nu aktuella propositionen har 'jordbruksurskottet inte funnit an

ledning att motsätta sig de föreslagna iindringarna i 2 ~ och 4 * jordför

v:irvslagen. Fr~rn jordpolitisk synpunkt för det enligt jordbruksutskottets 

mening anses som en fördel att olämplig iigarsplittring genom andelsförvärv 

kan motverkas i förviirvspriivningen. I friiga om vad som skall anses som 
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oliimplig iigarsplittring har jordbruksutskottct hiinvisat till vad som anförs i 

prnpositionen (s. 45) . .Jnrdbruksutskollct tillstyrker för sin del de föreslagna 

iindringarna i jordfi.irviirvslagen och avstyrker motionerna L4. L6 och L 7 i 

motsvarande delar. 

Lag.utskottet kan. s;ivitt giilk'r försl.aget om en iindring av 2 * jordfor

viirvslagcn. helt ansluta sig till vad jnrdbruksutskott.::.t anfört. Lagutskott.::t 

tillstyrker i enlighet hiirmed bifall till propositionen i denna del och av

styrker följaktligen bifall till motionerna JA yr~andc 2 i denna del och L6 i 

denna del. 

Vidare kan lagutskottet: bctriiffande förslaget om en utvidgning av grun

derna att \ iigra tillst{111d enligt 4 * jordförvärvslagen. ockst1 helt ansluta sig 

till vad jordbruksutskottct anfört. Lagutskottet tillstyrker med anledning 

hiirav bifall till propositionen ocksi1 .i denna del och avstyrker således 

motionerna JA yrkande 2 i denna del, L6 i denna del och L 7 yrkande 3. 

Propositionen i övrigt 

Utiiver vad som anförts i förevarande och tidigare avsnitt föranleder pro

positionen och motionerna inte ni1gra u!!alanden frän utskottets sida. 

Hemstiillan 

Utskottet hemstiiller 

1. b.::triiffande arrccklingsskyldighetcn 
alt riksdagen med bifall till proposition 1988/89:9 i denna del och med 

avslag pi·1 motion 1988/89: L4 yrkande I godkänner vad utsko!let 

anfört. 

. 2. betriiffande wdömandc m· 1·i1e 
all riksdagen med avslag pä motion 1988/89: L3 yrkande 2 godkänner· 

vad utskottet anfört . 

. J. betriiffandc 18 kap. 7 ~ iin·d11h11lkcn 
all riksdagen antar det i proposition 1988/89:9 framlagda förslaget till 

lag om iindring i iirvdabalkcn såvitt avser 18 kap. 7 *. 
4. betriiffande stiillförctriidan: för dödsbon 

att riksdagen avsl(lf" motion 1988/89: L 7 yrkande 1. 

5. betriiffande dclgil'l1i11g med dödsbon 
att riksdagen med avslag p{i motion 1988/89: L3 yrkande l antar det. i 

proposition l 988/89:9 framlagda förslaget till lag om iindring i delgiv

ningslagen ( 1970:428). 

6. bdräffande skific av jordbruks(astighct 
att riksdagen avsl{ir motion l 988/89: L8. 

7. betriiffande ö1·crgå11gsbcsrii111111elscma till iindringama i iirl'{/a

balken 

att riksdag.::n med avslag p{1 nwtion 1988/89: LS antar övergångsbe

stiimmclscrna till det i proposition 1988/89:9 framlagda förslaget till 

lag om ändring i iirvdabalken. 
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8. hetriiffande sa111iiga11dl' m· jordhruk.1:fi1stighl't 
att riksdagen med avslag pä motion "1988/89: L 7 yrkande 2 antar det i 

proposition I 1J88/81i:lJ framlagda förslaget till lag om förvaltning av 

vissa samägda jordhruksfastigheter. 

9. beträffande tillstilmlsplikt enligt fol'dfiirl'cirrslagen 

att riksdagen med avslag p<"i motionerna 1988/89: L4 yrkande 2 i 

denna del och l988/89:L6 i denna del antar det i proposition 

1988/89:9 framlagda förslag1:t till lag om :indring i jordfiirviirvslagcn 

(1979:230) s{1vitt avser 2 *· 
10. betriiffandc förutsättningar för .fön·iin·stillstånd 

att riksdagen med avslag på motionerna l988/89:L4 yrkande 2 i 

denna del. \988/89:L6 i denna del samt llJ88/89:L7 yrkande 3 antar 

det i proposition 1988/89:9 framlagda förslaget till lag om ändring i 

jordfiirviirvslagen sfivitt avser 4 *. 
11. betriiffande lagfi.irslag.m i ii1·rigt 

att riksdagen antar de i proposition 1988/89:9 framlagda förslagen till 

dels lag om iindring i iirvdabalken och lag om iindring i jordfö"r

viirvslagcn ( 1979:230)" i den m<'in de inte omfattas av vad utskottet 

hemställt ovan, dels lag om iindring i lagen ( 1904:48 s. l) om sam

äganderätt. 

Stockholm den 29 november 1988 

Pä lagutskottets viignar 

Rolf Dahlberg 

Närvarande: Rolf Dahlberg (m). Lennart Andersson (s). Owe Andreasson 
(s). Stig Gustafsson (s). Ulla Orrin:~ (fp). Martin Olsson (c). Inger I-lestvik 
(s). Gunnar Thollander (s), Ewy Möller (m ). Stina Eliasson (c), Elisabeth 
Persson (vpk). Elisabet Franzcn (ma). Lena Boström (s), Anita Jönsson (s). 
Maj-Inger Klingvall (s). Charlotte Cederschiöld (m) .och Lola Rjörk4uist 
(fp). 

Reservationer 

1. Stiillf örcträdare för döds hon ( mom. 4) 

lilla Orring (fp) och Lola Björkquist (fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som p<I s. 8 börjar med "Utskottet 

har" och slutar med "motion l.T bort ha följande lydelse: 

Utskot~et har i det föreg[1ende sUllt sig bakom förslaget i propositionen 

om att dödsbo inom en fyra~trsperiod skall avveckla innehav av jordbruks

fastighet. I likhet med vad som anff•rs i motion L 7 anser utskottet det ända 

vara motiverat att låta dödsbo under avvecklingstidcn företriidas av en 
ställföreträdare, vilket ockS:1 framförts som ett alternativ i det bakom

liggande utredningsmaterialet. 
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P;i grund av det anförda förordar utskottet att i IX kap. ÄB införs en ·ny 

paragraf. X *. av inne hörd att om det i ett diidshn ing;ir fast egendom som iir 
taxerad som jordbruksfastighet skall lagen (I 'JXX:OOO) om förvaltning av 

vissa samiigda jordbruksfastigheter tilliimpas vid boets förvaltning av jord

bruksfastigheten. 

dels att utskottet under moment .J. bort hemstiilla 

.J.. beträffande s1ä/lfiire1riidare .fi"ir diidsbo11 
att riksdagen med bifall till motion l lJXX/XlJ: L 7 yrkande I dels be

slutar att i IX kap. iirvdabalken skall införas en ny paragraf, X*· med 

följande som Rcserran1cnw.1· .fiirslag betecknade lydelse. dels antar 

sf1dan iindring av ingressen till det i propositinn 19XX/81J:lJ framlagda 

fiirslaget till lag <llll iindring i iirvdahalken snm föranleds hiirav. 

N111'llfllllde lydelse l?cserrn11tcm11s förslag 

IX kap . 
..., ~ 

" s 
Om de1 i ·ett ihidsho ingår fast 

egc11do111 som ilr 111.rcrad som jord
/1ruk.1ji1.1·1ighct skall lagrn ( 1988:000) 

om jiirvaltning ar 1·issa .rnmiigda 
jordhruksfi1stigheter tillrlm1w.1· 1·id 

hoets fiirrnlt11i11g m· jordbruklji1stig
he1c11 . 

. 2. Delgivning med dödsbon (mom. 5) 

Rolf Dahlberg (m). Martin Olsson (c). Ewy Miiller (m). Stina Eliasson (c). 

Elisabet Franzcn (mp) och Charlotte Cederschiöld ( m) anser 

dels att den del av utskottets yttranck som p{1 s. X hörjar med "Enligt 

utskottets" och slutar med "yrkande I" bort ha följande lydelse: 

Utskottet delar den uppfattning stim framförs i motion L3 att den före

slagna iindringen i dclgivningslagen kan medfiira att enskilda dödshodeliiga

re drabbas a1:· allvarliga riittsförluster. Som motioniiren oeksä ri1pekar he

griinsas hd10vet av en siirskild delgivningsregel a1 de nya arvsreglerna enligt 

vilka efterlevande mak·e oftast blir ensam dödshodeliigare. Deri föreslagna 

iindringen i 9 * delgivningslagen bör diirför enligt utskottets mening inte 

genomföras. Utskottet tillstyrker S~tledes bifall till motion L3 yrkande l. 

dels att utskottet under moment 5 bort hemstiilla 

5. betriiffande dclgil'ning med dödsbon 

att riksdagen med bifall till motion 1988189: U yrkande l avslär- det i 

proposition l 98X/89:9 framlagda förslaget till lag om ändring i delgiv

ningslagen ( 1970:.J.28 ). 
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3. Delgivning med dödsbon (mom. 5) 

Under fiirutsällning ar hiji1ll till rc."erratiun 1 

Ulla Orring (fp) och Lola Björkquist (fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som p<i ~. 8 börjar med "Enligt 

utskottets" och slutar med "yrkande 1 ·• bort ha följand~ lydelse: 

Utskottet har i det föreg{1ende förordat att det i 18 kap. iirvdabalken 

införs en ny bestämmelse enligt vilken lagen om förvaltning av vissa samäg

da jordbruksfastigheter giirs tillämplig vid dödsbos förvaltning av jordbruks

fastighet. Hiirav· följer att dödsbo under vissa förutsättningar illäggs att ha 

en ställföretriidare. Genom att pa detta sätt införa en ordning med stiillfö

reträdare för dödsbon kan man som framhalls i motion L 7 avst{1 friin att 

ändra reglerna om delgivning med di'>dsbo. Utskottet förordar s[1ledes att 

förslaget till ändring i dl'lgivningslagen avslås. I lärigenom tillgodoses iins

kem<'ikt i motion L3 yrkande I. 

dels att utskottet under moment 5 bort hemshilla 

5. beträffande dc~'<!,in1ing med dödsbon 

att riksdagen med anledning av motion 1988/89: L3 yrkande I avslär 

det i proposition 1988/89:9 framlagdi1 förslaget till lag om iindring i 

delgivningslagen ( 1970:428). 

4. Övcrgangsbestämmclserna till ändringarna ärvdabalkcn 
(mom. 7) 

Elisabeth Persson ( vpk) anser 

dels att den del av utsk1.lttets yttrande som p;"1 s. 6 börjar med "Lagutskottet 

instiimmcr" och slutar med "motion L5" bort ha följandi: lydl'lse: 

Som framhålls i motion I .5 finns det i vart land allt.jämt kvar miinga 

myeki:t gamla dödsbon. Lkt liir enligt motioniirerna inte vara ovanligt med 

dödsbon snm är över 30 ~ir gamla. Med hiinsyn hiirtill kan utskottet dela 

motioniirernas uppfattning att i:n kortare avveeklingsfrist bör överviigas för 

de vid lagens ikrafttriidande redan existerande dödsbona. 

Utskottet saknar eml'llertid underlag för en utformning av iiverg[mgsbi:-

. stiimmelser med differentierade awecklingsfrister. Regeringen bör enligt 

utskottets mening diirför överväga fragan och skyndsamt Merkomma med· 

förslag av den innebörden att en differentiering av avvecklingsfristL'n införs 

med hänsyn till den {lider dödshoe;: har df1 bestiimml'lserna triider i kraft. 

Di:t anförda bör riksdagen med anledning av motion L.:'i som sin mening ge 

regeringen till kiinna. 

dels att utskottet under mo111ent 7 hort hemstiilla 

7. betriiffande ö1·ergä11gsb1'stiimmclsema till iindringama i iin·da

balkm 

att riksdagi:n dels antar övergi'mgsbestiimml'lserna till det i proposi

tion 1988/89:9 framlagda förslaget till lag om iindring i iirvdabalki:n, 

dels med anledning av motion 1988/89: L.:'i som sin mening ger regi:

ringen till k~inna vad utskottet anfört om differentierad avv..::cklings

frist. 
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5. Samägande av jordbruksfastighet (mom. 8) 

Ulla Orring (fp) och Lola Bjiirkquist (fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som p:l s. 9 börjar med "Lagutskottet. 

som" nch slutar med "yrkande 2"-bort ha följande lydelse: 

Som framhälls i motion L7 iir det inte ovanligt att jordbruksfastigheter 

som inte iigs av fler iin tvi1 personer drabbas av ineffrktiv förvaltning. 

Utskottet delar därför mötionärcrnas uppfattning att lagen om förvaltning 

av vissa samiigda jordbruksfastighct.cr bör göras tilhimplig redan dt1 tv;! 

personer som inte iir gifta eller sambor gemensamt iiger en jordbruksfastig

het. 

Pi1 grund av det anförda förordar utskottet att riksdagen antar förslaget 

till lag om förvaltning av vissa samiigda jordbruksfastighetcr med den i 

motion L7 yrkande 2 föreslagna ändringen. 

dels att utskottet under moment X bort hemställa . 

8. bctriiffande sa111iigande av jordbruk.1ji1stighet 
att riksdage.n med bifall till motion 1988/89: L 7 yrkande 2 antar det i 

proposition 19X8/89:lJ framlagda i"örslagct till lag om förvaltning av 

vissa samiigda jordbruksfastigheter med den ändringen att l s första 

stycket erh:'tller följande som Reserrnnternas förslllg betecknade ly

delse: 

Regai ngcns fårs/ag Rcseri'll!llcrnas förslag 

* första stycket 

Om fast egendom som iir taxerad 

som jordbruksfastighet iigs av minst 

lrc gemensamt. ti!Wmpas denna lag i 

stiillet for 2-6 ~~ lagen ( llJ04:48 

s. 1) om samiiganderiitt. 

Om fast egendom ·som iir taxerad 

som jordbruksfastighet iigs av minst 

11·ä gemensamt som ime är iik1a 11111-

kar eller sambor. tilHimpas denna 

lag i stället för 2-6 ~* lagen 

( 1904:48 s. 1) om samiiganderätt. 

6. Tillst{mdsplikt enligt jordförviirvslagen (mom. 9) 

Rolf Dahlberg (m). Ewy Möller (m) och Charlotte Cedcrschiöld (m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pt1 s. l l börjar med "Lagutskottet 

kan ... och slutar med "denna del" bort ha följande lydelse: 

I en avvikande mening till det yttrande som jordbruksutskottet avgivit till 

lagutskottet framh{ills att jordbruksutskottet hade. pii de skäl som anförs i 

motionerna L4 och L<i. bort avstyrka den föreslagna utvidgningen av 2 * 
jordfiirviirvslagen. 

Lagutskottet. som för egen del vill ansluta sig till vad som framh<llls i 

motionerna 1..4 och L6. tillstyrker bifall till motionerna i aktuell del. 

dels att utskottet under moment 9 bort hemstiilla 

9. betriiffandc 1il/stä11dsplikt cnli,;t jordfiJrl'ärl'.\"/agc11 
att riksdagen med bifall till motionerna l988/89:L4 yrkande 2 i denna 

del och l988/89:L6 i denna del avsfo det i proposition 1988/89:9 

framlagda förslaget till lag om ändring i jordförvärvslagen ( 1979:230) 

si1vitt avser 2 *· 
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7. Förutsättningar för förvärvstillstand (mom. 10) 

Rolf Dahlberg (m). Ulla Orring (fp). Ewy Möller (m). Charlotte Ceder

schiiild (m) och Lola Björkquist (fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 11 börjar med "Vidare kan·· 

och slutar med ··yrkande r bort ha följande lydelse: 

I rn avvikande mening till jordbruksutskottets yttrande framhålls att 

jordbruksutskottet hade. pä de skiii. som anförs i motionerna L4. L6 och L 7. 

bort avstyrka regeringens förslag om införande av en ny grund i 4 ~ jordför

viirvslagcn för att vägra förvärvstillstånd vid andelsförviirv. 

Lagutskottet. som för egen del ansluter sig till vad som framhålls 

motionerna 1.4. L6"och L7. tillstyrker bifall till motionerna i aktuell' del. 

dels att utskottet under moment )I) bort hemställa 

10. betr"iiffande förutsiitlflingar för jön·iin·stillstånd 
all riksdagen med bifall till 1i1otionerna 1988/89:L4 yrkande 2 i denna 

del. 1988/89:L6 i denna del och !988/89:L7 yrkande 3 avslår det i 

proposition 1988/89:9 framlagda förslaget till lag om ändring i jord

förviirvslagen si1vitt avser 4 *· 
8. Lagförslagen i övrigt ( mom. 11) 

Under ji>r111sä11ni11g m· bifall till re.1erv11tiol1ema 6 och 7 

Rolf Dahlherg (m). Ewy Möller (m) och Charlotte Cederschiöld (m) anser 

att utskottet under moment 11 bort hemställa 

11. betriiffande lagförslagen i övrigt 
all riksdagen antar de i proposition 1988/89:9 framlagda förslagen till 

tids lag om iindring i iirvdah.:ilken i den mån det inte omfattas av vad 

utsknttct hemsrnllt ovan. dels lag om iindring i lagen (1904:48 s. I) 

om samiig<lnderiitt. samt avs lär förslaget till lag om ändring i jordför

viirvslagen ( 1979:230) i den mim det inte omfattas av vad utskottet 

hemstiillt ovan. 
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Propositionens lagförslag 

I Förslag till 

Lag om ändring i ärvdabalkcn 

Härigenom föreskrivs i fråga om ärvdabalken' 
dels att 24 kap. 1 * skall ha följande lydelse. 
dels att i balken skall införas två nya paragrafer, 18 kap. 7 *och 20 kap. 

I I *· av följande lydCisc. 

Nurarande lydelse 

' Omtryl'kl 1<lS1: 359. 

Föreslagen lydelse 

18 kap. 

7 § 
Om del i el/ dödsbo ingär .fäst 

egendom som är taxerad som jord
bruk.\jäs1ighe1, skall boet ha ar1·eck
la1 fast ighetsi nneharet senast J.i'rll 
ar efit'r utgången ar det kalendl'!"år 
då dö1ilfalle1 in1räffade. Har död1·
boe1 .fi:in·ärrat sadan egendom där
efier. skall a1'l'ecklingen ske snarast 
möiligt. 

Tillsyn iirer all arre(kli1ig sker 111-

iiras ar den myndighet so111 rege
ringen hestä111111er. Om arreckling
en inte har ske/I inom ti'irnkri1·1·n 
liti . .får tillsynsmyndiglu;tt'n rid ri1e 
.fdrelägga diidsboet att jidlg<ira sin 
sk_1·ldighe1. Tills.1·ns111yndighet('llS 
beslw om .fi"ireläggwule far örak.la
gas till /..:.wnmarrä1ten. 

Den tingsriill som har regis1rera1 
bouppteckningen (fia den diide .tär 
pa ansökan ar diidsboe1 metfr_:e an
ständ med arl"l'cklingen, 0111 det 
finns särskilda skäl. AnstJml med
delasjiJr riss tid ochfårförenas med 
rillkor. Medges anstånd, skall tings
rällen 11nderrä1ta tillsymmyndighe
ten 0111 de/la. 

20 kap. 

11 ~ 

0111 del i den Jöcks 1illgå11gar in
går fäst egendom so111 är 1axerad 
som jordhruk..~fa.11ighc1. sk.all riill<'ll 
u11derrä11a den 1ills_rns111yndighe1 
som arses i 18 kap. 7 f andra styc
ke/ om dödsfällct. 
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Nul'arand(' /_l'dd1e Fiireslu,:1·11 lrdelsc· 1988/89: LC 12 

24 kap. Bilaga 1 

I ~I 

Om ett dödsbo förvaltas av del- Om ett dödsbo förvaltas av del- · 
ägarna gemensamt och de har kom
mit överens om att leva samman i 
oskiftat bo, gäller i fråga om för
valtningen av boet och rätten att 
företräda boet vad som sägs i 18 
kap. I *·om inte annat har avtalats. 
Också bestämmelserna i J, 4 och 
(j s§ samma kapitel skall tillämpas. 

ägarna gemensamt och de har kom
mit överens om att leva samman i 
oskiftat bo. gäller i fråga om för
valtningen av boet och rätten att· 
företräda boet vad som sägs i 18 
kap. I §.om inte annat har avtalat>. 
Också bestämmelserna i 3. 4, 6 och 
7 H' samma kapitel skall tillämpas. 

I fraga om rätten för enskild::: delägare att väcka och föra talan som 
parter i eget namn men för boers räkning gäller vad som sägs i 18 kap. 
I a ~-om inte annat avtalats mellan delägarna. 

I. Denna lag träder i kraft den I juli 1989. 
2. Om det i dödsboet efter någon som har avlidit före ikraftträdandet 

ingår fast egendom som är taxerad som jordbruksfastighet, gäller i stället 
för vad som sägs i 18 kap. 7 ~första stycket första mrningen att boet skall 
ha avvecklat fastighetsinnehawt senast den I juli 1993. 

S.:nastc l~ dclsc i 98 l: 359. 



2 Förslag till 

Lag om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastighetcr 

Hiirigcnom fi_ircskrivs ·följande. 

Inledande bestämmelser 

I § Om fast egendom som är taxerad som jordbruksfastighet ägs av minst 
tre gemensamt. tillämpas denna lag i stället för 2-6 §§lagen (1904: 48 s. I) 
om samäganderätt. 

Avtal som strider mot denna lag är utan verkan. Detta gäller dock inte 
avtal i fr{1gor som avses i 9-11 *~· 

Ställföreträdare 

2 § Delägarna i fastigheten skall utse en ställföreträdare. Valet av ställ
företrädare skall för anteckning i fastighetsboken anmälas skriftligen till 
inskrirningsmyndighcten för det område där fastigheten ligger. Anmälan 
skall vara undertecknad av ställföreträdaren och innehålla en försäkran av 
honom r:i heder och samvete att bestämmelserna i denna lag har iakttagits 
\id valet av ställföreträdare. 

Om anmälan enligt första stycket inte har gjorts eller om den som 
anmälts som ställföreträdare har avlidit. skall rätten på den ort där fastig
heten ligger efter anmälan av myndight:t eller delägare förordna .en ställ
företriidare. Om en ställföreträdare begär det, skall rätten förordna en ny 
ställföretr;idare i hans ställe. Innan en ställföreträdare förordnas skall 
Jeliigarna ges tillfälle att yttra sig, om det är möjligt. När rätten har 
förordnat en ställföreträdare. skall detta anmälas till inskrivningsmyndig
hcten. 

Delägarna kan när som helst utst: en ny ställföreträdare i stället för en 
ställfi:ireträdart: som tidigare har anmälts eller förordnats. Därvid gäller 
första stycket 

Vid byte av stiillföreträdare best.1r den tidigare ställföreträdarens upp
drag till dess att den nye ställföreträdaren har antecknats i fastighetsboken. 

3 § St:illförcträdarcn svarar för den löpande förvaltningen. av fastigheten 
enligt de riktlinjer och anvisningar som delägarna meddelar. 

s1:illt()rl·trädan:11 har behörighet att företräda delägarna mot tredje man 
i angclägt:nhetcr som rör fastigheten. Han är dock inte på grund av denna 
lag behörig att 

I. ö,·erl;ita fastigheten eller en del av den. 
2. inteckna eller pantsätta fastigheten. 
3. urpl:tta nyttjanderätt dler annan rättighet i fastigheten. om avtalet 

gäller for liingre tid än frm flr eller för någons livstid eller om det kan bli 
forl~ing\ r~1 begäran av nyttjanderättshavaren . 

.t § En rättshandling som ställföreträdaren har företagit för delägarna är 
inte g~lllande mot dem. om ,;tällföreträdaren har överskridit sin befogenhet 
och den 11101 1 ilken räusharidlingcn företogs insJg eller borde ha insett att 
befogenheten överskred~.· · 

Beslut aY delägarna 

5 § Som beslut i frflgor diir ställföreträdaren har behörighet att företräda 
dcbgarna gäller den mening ~om har tätt det högsta r(~stetalet bland de 
ri.isLJIH.Jc. Däf\ id räknas qirjc delägares röstetal efter hans andel i fastighe-
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tl'll. Vid lika röstetal beslutar ställföreträdaren. Beslut i frågor där ställ
företrädaren inte har behörighet att företräda delägarna kräver enighet 
bland delägarna. 

Vid \·al av ställföreträdare utses den som har fatt det högsta röstetalet 
bland de röstande. Har flera fatt lika röstetal. avgörs valet genom lottning. 

6 § Varje delägare kan rösta skriftligen eller muntligen. Samtliga delägare 
skall få skälig tid på sig innan omröstningen äger rum. 

Ställföreträdaren skall underrätta delägarna om resultatet av omröst
ningen. 

7 § Ett beslut enligt 5 ~första ;;tycket får inte innebära att ställföreträda
ren skall företa en rättshandling '.'!ler annan åtgärd som är ägnad att bereda 
otillbörlig fördel. åt delägare eller annan till nackdel för annan delägare. 

Öniga bestämmelser 

8 § Pengar och andra tillgångc:·r som ställföreträdaren har hand om för 
delägarnas räkning skall hållas skilda från andra tillgångar. 

9 § Om ett heslut enligt denna lag föranleder kostnader eller om sådana 
uppkommer på annat sätt till följd av lagen, skall kostnaderna ersättas av 
delägarna i förhallandc till dera,. andelar. 

I 0 § Senast den 31 januari varje år skall ställföreträdaren lämna redovis
ning till delägarna över fiin·altningen under det föregående kalenderåret. 
Om debgarna begär det. skall redovisningen göras skriftligen. För gransk
ning av redovisningen har delägarna rätt att ta del av räkenskapshand
lingarna. 

11 § Ställförctriidarl'n har rätt till skälig ersättning för sitt arbete samt för 
tidsspillan och utlägg. · 

12 § Stiillföreträdarc som vid flillgörande av sitt uppdrag uppsfttligen 
eller av oaktsamhet tillfogar dd:igarc skada skall ersätta skadan. Detsam-· 
ma giilkr dcliigare som vid tillämpning av denna lag uppsatligen eller av 
mktsamhct tillfogar annan delägare skada. Skadeståndet kan jämkas efter 
vad som är skäligt med hänsyn till handlingens beskaffenhet. skadans 
storlek och omständigheterna i övrigt. 

Skall !lera ersätta samma skada, svarar de solidariskt för skadeståndet i 
den man inte skadcståndsskyldighcten har jämkats för någon av dem 
enligt första stycket. Vad n:'.lgon har betalat i skadestånd får krävas 3tcr av 
de andra efter \ad som är skälig«. 

Talan ('nligt första stycket som inte grundas på brott skall väckas inom 
ett år clicr det att ställföreträdaren har avgett en sädan redogörelse som 
anges i 10 *· Viicks inte talirn inom denna tid är rätten till ersättning 
förlorad. 

13 § Varje delägare kan hos riittcn begära att fastigheten för gemensam 
räkning försäljs pa offentlig auktion. Rätten skall dock inte besluta om 
försäljning. om någon av de andra dt'lägarna visar synnerliga skäl för 
anstånd. 

Denna lag träder i kraft den l juli (989. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1904: 4·8 s. I) om samäganderätt 

Härigenom föreskrivs att -19 * lagen ( 1904: 48 s: I) om samäganderätt 
skall ha följande lydelse 

Nurarande lydelse Föreslagen lydelse 

19 *' 
Vad i denna lag linnes stadgat äge ej tillämpning å sådan samfällighet, 

som avses i lagen ( 1973: 1150} om förvaltning av samfälligheter, eller å 
s:ldan allmänning. som avses i lagen ( 1952: 166) om häradsallmänningar 
i.!llcr lagen (1952: 16 7) om allmänningssk9gar i Norrland och Dalarna: ej 
heller vare i nagot fall lagens föreskrifter tillämpliga i fråga om bildande av 
jaktvårdsområde, bestående av allenast en fastighet. eller av liskevårdsom
råde. omfattande allenast en fastighet eller det till allenast en fastighet 
hörande fisket. 

Beträffande cgendomsförhållan
den som rör makar. sambor, del
ägare i oskiftat dödsbo. bolagsmän, 
redare som ingått överenskommel
se om partredcri eller deltagare i 
samma gruvrörelse finns särskilda 
bestämmelser. 

Beträffande egendomsförhållan
den som rör makar. sambor. del
ägare i oskiftat dödsbo. bolagsmän. 
redare som ingått överenskommel
se om partrederi eller deltagare i 
samma gruvrörelse finns särskilda 
bestämmelser. I .fi"åga om .fdrralt
ni11gc11 al' _fast egendom som är 
taxerad .wm jordhruksfastighet och 
som ägs ar minst tre gemensamt 
gäl/er siirski/da hestämmc!ser i stiil
!et.fi!r ] - 6 §f 

Bestämmelserna i 15 kap. 15 *föräldrabalken skall inte tillämpas i fråga 
om försäljning enligt denna lag av samfälld fast egendom. vari omyndig 
äger del. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1989. 

' St•naste lydds~ I 987: 796. 
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4 Förslag till Lag om ändring i delgivningslagen ( 1970: 428) 

Härigenom föreskrivs att 9 ~ delgivningslagen ( 1970: 428) skall ha föl
jande lydels~. 

9§ 

Skall delgivning ske med annan juridisk person än staten, överbringas 
handlingen till någon som har rätt att företräda den juridiska personen 
eller, om flera är gemensamt behöriga. till någon av dem. Saknas behörig 
ställföreträdare men finns någon som har rätt att sammankalla dem som 
skall besluta i den juridiska perS•)nens angelägenheter. överbringas hand
lingen till denne. 

Delgivning med dödsbo genom 
att handlingen överbringas till nå
gon av dödsbodelägarna får ske en
dast om denne sitter i boet. Döds
bodelägare som mottagit handling
en skall utan dröjsmål underrätta 
övriga delägare om delgivningen. 

Delgivning med dödsbo genom 
att handlingen överbringas till nå
gon av dödsbodelägarna får ske en
dast om denne sitter i boet eller om 
delgil'ningen färanleds al' au diids
boet innl'har .fast egendom som är 
taxerad som jordbruk.~(as1ighe1. 
Dödsbodelägare som mottagit 
handlingen skall utan dröjsmål un
derrätta övriga delägare om delgiv-
ningen. · 

Dödsbodelägare som sitter i boet har rätt att taga emot handlingen. även 
om boet ej förvaltas av dclägarna. Han svarar i sådant fall för att handling
en utan dröjsmal lämnas till någon som har rätt att företräda boet. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. 
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5 Förslag till 

Lag om ändring i jordförvärvslagen ( 1979: 230) 

Härigenom föreskrivs att 2 och 4 ** jordförvärvslagen ( 1979: 230) skall 
ha följande lydelse. 

.V111"ara11dt' 1_1·de/se Fiireslag1·11 lydelse 

2 *' För förvärv a\' fast egendom som är taxerad som jordhruksfastighet 
krävs tillstånd enligt denna lag. när frirvärvet sker genom 

I. köp. hyte eller gava. 
2. tillskott till bolag eller förening. 
3. utdelning eller skifte fran bolag eller förening. 
4. fusion enligt 14 kap. I eller 2.* aktiebolagslagen (1975: 1385). 

'/il/std11d rn/igt d1ww lag krärs ock
så i fall da 11ago11 grn,0111 köp. hyte 
!'/l('I' gärli jiJrriirrnr el/ d<IJ.1/Jo rari 
ingärtäst l'gendom som är unerad 
svm jordhruks/iistighet l'll<'r tia nå
gon, 10111 genom kiip, ~1y1e e//a gam 
/l{ir .fi'irrän·a,t en andel i ell sådant 
dödsbo och inte på annan grund är 
delägare i boet. tillskifias den .fa.111i 
egendomen eller del diirai·. 

F<inänstillstånd 

FörYärvstillstånd får vägras,· 
I. om det tir av allmänt intresse att egendomen tas i anspråk för jord

brukets eller skogsbrukets rationali'sering. 
2. om förvärvet kan antas medföra att t\·å dlcr flera utvecklade eller 

utvecklingsbara lantbruksförctag. som bör förbli självständiga. förs sam-
man till ett företag. . . _. . . . 

3. om fl_)n·ärYet kan antas med fora att ut vecklat eller utvecklingsbart 
lantbruksföretag. som bedrivs· på mer än en fastighet. del~s upp och 
uppdelningen medför olägenl\ct ~iv n:.'\gon betydelse för företaget. · 

4. om det är uppenbart att köpeskillingen eller annari ersättning avse-
drt ö\·erstiger egendomens marknadsvärde. · 

5. om .1bn·iirl'et m·ser aizdel i 
egendomen och ägar/drhal/andena 
grnom ji)rl'ärrl'l .1/.:111/e bli s!ulana 
all 1·11 rationellt wnylljande al' 
cgendoml'fl kan komma all _/i:ir.p-ä-
ras. 

Första stycket 4 gäller inte ifråga om tillstånd att förvärva egendom på 
offentlig auktion enligt I 7 ~ eller enligt 3 kap. J ~ lagen ( 1982: 618 )' ori1 
utländska fön ärva\· fast egendom m. m. · 

Denna lag träder i kraft den I juli.1989. 

'SL'!last<: 1\Lklsc I %7: -1(•8 . 
. SL'll;\Sll' ,~,kis.: l'IX7:-l(lX. 
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Jordbruksutskottets yttrande 

1988/89:JoU1 y 
Dödsboägande och samägande av jordbruksfastighct 
m.m. 

Till lagutskottet 

Lagutskottet har ckn 18 oktober I 988 beslutat bereda jordbrubutsknttet 

tillfälle att avge yttrande över prop•Jsiti(•ll I 988il'i9:9 om Jiidsbo<igande od1 

samägande av jordbruksfa~tight:t m.m. 

Propositionen 

I propositionen läggs fram olika förslag -;om o;yftar till att 111i11ska <.k 

olägenheter som i dag följer av <itt 111i1nga jnrdbruksfastight:ter iigs av 

dödsbon eller av flera person~r ml'd samägand<o'riitt. 

Ett dödsbo som inm:har en jnn.lbrnksfaqighd skall vara skyldigt att 

avveckla fastighctsinnehavet senast fyra ~ir dter utgängen av det kalcndcriir 

då dödsfallet inträffade. Sker inte a·..-vcckling i ditt tid. kan dödsboet vid vite 

fördäggas att fullgöra skyldigheten. Om det föreligger siirskilda skäl. kan 

anstånd med avvecklingen medges. Anstånd kan förenas med villkor. 

Vidare föreslås en lagändring i syi:'te att göra det lättar(: för myndigheterna 

att delge ett dödsbo olika handlingar. Delgivning som föranleds av att 

dödshoct innehar .en jordbruksfastighet skall kunna ske gt:mim att dclgiv

ningshandlingen överlämnas till någon av deliigarna. 

I propositionen fört:slits vidare en särskild lag om förniltningcn av s;1da11a 

jonlbruksfastighekr som ägs a\' minst tre gemensamt. Enligt denna lag skall 

det finnas en stiillföreträdare med uppgift alt utåt fön:träda delägarna i. 

angelägenheter som angär fa'tighe::en och att inför dcliig;irna svara för den 

löpande förvaltningen. För beslut av delägarna i förvai'tningsfragor krävs 

vanlig majoritet. Detta giiller dcck inte fragor 'om gäller för,äljning, 

pantsättning eller upplåtelse av riittigheter i \'i~sa fall .. I dessa frågor kriiv'i 

samstämmighet mellan dcbgarna. 

För att begränsa uppkomsten av samägande av jordbruksfastighetcr 

föreslås en ändring i jordförvärv~;lagen. Förvärvstillståncl får \'i\gras vid 

förvärv av andel i en j11rdhruksfrstighct. om iigarcflirh<illandcna genom 

förvärv<o't blir sådana att ett rationellt utnyttjande av fastigheten försväras. 

I syfte att förhindra kringgaende .w jordför'Yärvslagen föresläs slutligen att 

tillstånd enligt den lagen skall krävas i fall dä nagon genom köp. byte eller 

gå\'a har förvärvat ett dödsbo vari ingär en jordbruksfastighet eller dä någon. 

som genom köp, byte eller gåva har förvärvat en andel i ett s<idant dödsb11 och 

inte på annan grund är delägare i boet. tillskiftas fastigheten eller del därav. 
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De nya reglerna föresl;\s tr;_ida i kraft den I juli 1989. 

Lagra1kt har avgett yttrande över lagförslagen. 

Motionerna 

1W~8/89:L3 av Allan Ekström (m) vari yrkas 

I. alt riksdagen avsli\r det föreslagna tillägget till 9 § delgivningslagen 
( 1970:428). 

2. att riksdagen förser 18 kap. 7 § ärvdabalken med det tillägget att 

prövning av utdömande av vite skall handläggas av tingsrätt. 

1988/89: L4 a 1· Karl-Gösta Sven son och A ndcrs Andersson ( m) vari yrkas 

I. att riksdagen avslår propositionen vad avser dödsbos avvecklingsskyl

dighet av jordbruksfastighet. 

2. att riksdagen avslår propositionen vad avser förändringarna i j6rdför

v~irvslagei1. 

1988!89:L.'i av Lars \Verner m.tl. (vpk) vari yrkas att riksdagen beslutar 

införa regler om Jifkrt·ntiering av avvecklingsfristen för dödsbon som 

innehar jordbruksfastighet. 

1988/89:Ui av Sven Eric Lorentzon m.fl. (m) vari yrkas att riksdagen avslår 

de i propositionen föreslagna ändringarna i jordförvärvslagen. 

1988/89:L7 av Ulla Orring m.fl. (fp) vari yrkas 

1. att riksdagen beslutar om sädan ändring i förslag till lag om ändring i 

ärvdabalken att ställföreträdare skall utses i dödsbo. 

2. att riksdagen beslutar om sådan ändring i förslag till lag om förvaltning 

av vissa samägda j1irdbruksfastigheter att lagens tillämpning skall gälla om 

jordbruksfastighet ägo; av minst tv<i gemensamt som inte är gifta eller sambor, 

3. att riksdagen avslår 4 ~ första stycket :'i p. i förslag till lag om ändring i 

jordförviirvslagen. 

1988;8l!:L8 av Ove Karlsson (s) vari yrkas att riksdagen som sin mening ger 

regeringen till kiinna vad som i motionen anförs om behovet av förslag till ny 

lydL'lse av 23 kap. 3 * är\'Llabalken. 

Utskottet 

Begränsning av dödsbons innehav av jorclhruksfastighetcr 

I propositionen läggs fram olika förslag som syftar till att minska de 

oHigenheter som följer av att milnga jordbruksfastigheter ägs av dödsbon 

dler av flera personer med samiiganderätt. 

Enligt propositionens förslag till lag om ändring i ärvdabalken skall ett 

dödsbo som innehar en jordbruksfastighet vara skyldigt att avveckla 

fastighetsinndiavet senast fyra är efter utgången av det kalenderår då 

diidsfolk:t intrMfack. I övergiingsbestämmeberna anges att avvecklingsskyl

digheten inträder senast den 1 juli 1993 för dödsbon efter nagon som avlidit 
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före' ikraftträdandet av de nya hestiimmdscrna, d\·s. den I juli 1989. 

Förslaget möter invändningar i motion 1.4 av Karl-Gösta Svenson och 

Anders Andersson (111). MotioM!rerna hiinvisar till att representanter för 

moderata samlingspartiet i annat sammanhang yrkat att jordförvär\'slagen 

(1979:230) ändras sa att fysiska personers förvärv av jon.lbruksfastighekr 

faller utanför tillståndspri.ivningen. Det.nu aktuella förslagct om begränsning 

i ägandet av jordbruksfastigheter genom di\dsho anser sig motionärerna av 

ideologiska skäl ej kunna acceptera och yrkar a\'slag pti propositionen i 

motsvarande del (yrkande 1). 
I motion L5 av Lars Werner m.tl. (vpk) anförs att det finns -;kiil att 

överväga en kortare av\·ecklingsfrist för döcbhon som bestii.tt under läng tid. 

Motionen innehåller· dock inget" specificerat förslag om ändring i de a\· 

regeringen föreslagna övergångsbestämmelserna. 

utskottet anser att de itgiirder som föreslås i propositionen förbiittrar 

förutsättningarna för en frän samhiillssynpunkt önskvärd rationalisering 

inom jord- och skogsbruket. Utskottd tillstyrker för sin del förslaget till lag 

om ändring i ärvdabalken och av:,tyrker motion L4 yrkande 2. 

Förslaget i motion L5 är ej utfonnat sa att det kan ställas mot regeringens 

förslag om övergångsbcstämmc!st:r för iildre dödsbon. Utskottet utgär frim 

att en avsevärt kortare avvecklii1gsfrist än fyra är knappast är praktiskt möilig 

vare sig de.t gäller äldre dödsbon eller dödsbo efter någon som a\'lidcr efter 

ikraftträdandet av de nya bestämmelserna. Mot en differentiering talar ocksä 

hehovet av enhetliga bestämmelser och av möjligheter till kontroll att 

avvecklingsskyldigheten efterlevs. Med hänsyn till.de föreslagna bestiimmcl

serna om anstånd med a~'.vecklingen ä.r det för övrigt tveksamt om en kortare 

avvecklingsfrist för vissa.dödsbon •;kulle fa niigon praktisk betydl'lse. Friin de 

synpunkter utskottet har att fiirel räda finns inga skäl att förorda differen

tierade avvecklingsfrister i enligh·~t med synpunkterna i motion L5. 

Samägande av jordhruksfastighcter .. 

I propositionen föreslas en särskild lag om förvaltning av vissa samiigda 

jordbruksfastighcter. För en jordbruksfastighct som ägs av fler iin tv{1 

gemensamt skall enligt förslaget finnas en stiillföreträd;ire med uppgift att 

handha den löpande förvaltningen och med hehörighet att företräda 

delägarna i frågor som rör fastigheten . 

. I motion L7 av Ulla Orring m. tl. (fp) yrkas att lagen tillämpas redan niir t\':i 

personer som inte är gifta eller ·s;;.mbor gemensamt äger en fastighet. 

Utskottet konstaterar att det t:·nligt propositionens bakgrundsuppgifter 

finns drygt 70 000 samägda jorclbruksfastighcter, varav 01nkring två trcd jede

lar ägs av två personer. Enligt kommittens undersökningar innehas av de 

tvåägda fastigheterna det helt dominerande antalet av makar eller sam hur 

(SOU 1987:2 s. 78 f.). Det förslag om iindring av lagens tilliimpningsnmr<ide 

som framförs i motionen har så\ede~ en mycket begriinsad riickvidd. Som 

framhålls i propo~itioneri är vidare ett a,· motiven hak.om förslaget att 

undanröja de olägenheter som bt·st:tr i att myndigheterna har sv:irt att f;l 

kontakt med delägarna i en särn~igd fastighet. Fr;111 denna utg~1ngspunkt finns 

. det enligt utskottets mening knap::,ast behov av att ube en stiillfört'triidare 
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redan i de fall d:i tvt1 pers<>ner äger en fastighet. Med det anförda tillstyrker 

u1skottet för sin de! regeringens förslag och avstyrker motion L7. 

Ändringar i jordförvärvslagen 

Enligt propositionen föreligger viss osäkerhet om jordförvärvslagens räck

vidd i vissa fall av dödshoöverl{\telse1 diir jordfiruksfastighet ingår i boet. 

Med hänvisning härtill föreslås en ändring av 2 § JFL som innebär att tillstånd 

<~nligt lagcn skall krävas d[i någon genom köp, byte eller gåva förvärvar ett 

död~bo s•:>m iigcr jordbruksfaqighct eller da n;1gon, som genom kiip, byte 

dlt:r gava har förvärvat en andel i ett sådant dödsbo och inte på annan grund 

itr dcliigare i hoet, tillskiftas fastigheten eller del därav. 

Vidare införs i ol ~ första stycket 5 p. JfL en möjlighet för prövningsmyn

dighell'n att viigra forviir\'stillstånd \·id förvärv av andel i jordbruksfastighet, 

om i.igarförh{1llandt·m1 gc1wm förvärvet skulle bli sådana att de kan antas 

fi>rs\i1ra ett rationellt utnyttjande av fastighcten. 

I mntion l..+ av Karl-Gösta Svenson och Anders Andersson (m) och motion 

l.J1 av Sven Eric Lorentzon m.fl. (m) yrkas avslag på de föreslagna 

iindringarna i .JFL. Motionärerna hänvisar hl.a. till att moderata samlings

partiet i annat ~ammunhang framhållit lagens negativa effekter för jord

bruksniiri11gei1. De nuvarande begriinsningarna för enskilda personer i frl1ga 

Plll fiirv~irv av jordbruksfastighcter borde enligt motionärerna avskaffas. 

Ytterligare utvidgning av lagens tillämpningsområde anser man därför inte 

blir ifrt1gakomma. 

I 11wtil1n L7 av Ulla Orringm.fl. (fp) påpekas att kommitten inte behandlat 

frag:1n um att införa ynerligare en grund för att \'iigra fiirviirvstillstånd i 4 § 

JFL. Med hiinvisning till i annat sammanhang framförda yrkanden från 

folkpartiet om uppmjukning av JFL he1mtiiller motionärerna att propositio

nt·n <t\sli1s i denna del. 

Ubkottet vill erinra om att ett antal motioner med krav på ändringar i JFL 

nyligen bd1andlats i utskottet (I 988i89:JoU I). I detta sammanhang har 

uhkottt:t bl.a. avstyrkt motioner (m, fp) som syftar till en inskränkning av 

JFL:s tillLimpningsomr!l<.k. 

\'id bdiandlingcn av den nu aktm:!lla propositionen har utskottet inte 

funnit anledning att mo1sätta sig de föreslagna ändringarna i 2 §och 4 § JFL. 

Fran jordpnlitisk synpunkt for det anses som en fördel att oliimplig 

;1garsplittring genom andelsförvärv kan motverka~ i förviirvsprövningen. 

Vad som skall anses som oliimplig ägarsplittring anges närmare i specialmoti

veringen (prop. 1988/89:9 s. 45). 

Utsknltct tillstyrker för sin del de föreslagna ändringarna i JFL och 

avstyrkn motic,nerna IA yrkande 2. L6 öch L 7 yrkande 3. 

Övriga frågor 

Enligt nwtion L8 av Ow Karlsson (s) skulle det innehLira vissa fördelar om 

kommittL'n.-; f.irsiag till iindring av 23 k;ip . .3 § iirvdabalken genomfördes. 

Kommittt'ns lagförslag redovisas i bil. 2 till propositionen (s. 62 ff. ). Enligt 

den fiirL·slagna Iydelse11 av 2.3 kap . .3 ~ärvda balken skulle vid arvskifte sådan 
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fast egendöm i dödsboet som är taxe1~ad som jordbruksfastighet oin möjligt 

Higgas på en lott. 

Enligt utskottets mening finns det ett samhällsintresse i att i:gendom som 

är taxerad som jordhruksfastighet vid arvskifte läggs pi'1 en lott och inte 

uppdelas p[1 ideella andelar e.d. Det av kommitten upprättade lagförslaget 

kan dock inte få någon annan funktion ä;~ en allmänt hållen ~~kommend~tion 
• • ' I ,_ • • I ' ' 

som ej iir bindande för deläg<1rna. Med hänsr;n ,till de nya .arvsregler som 

införts i anslutning !ill den ,nya äktenskapsbalken. kan .de,t antas att 

efterlevande make i större utstri'tckning än tidigare blir ensam arvtagare till 

jordbruksfastighet som ingår i dödsbo~t. Det bör i fÖrsta hand_ ankomma på 

lagutskottet att bedöma lämpligheten av en sådan lagändring som ~1vses. i 

motionen. 

Propnsitionen och motionerna fl~ranlcder i övrigt inget yttrande från 

utskottets sida. 

Stockholm den 8 novemher 1988 

Pit jordbruksutskottets vägnar 

Kar( Erik Olsson 

Närvarande: Karl Erik Olsson (c), Hans Gustafsson (s), Håkan Strömberg 
(s). Sven Eric Lorcntzon·(m). Grethe Lundhlad (s). Lars Erncstam (fp). 
Martin Segerstedt (s). Jan Fransson (s). Margareta Winberg (s). Åke Selherg 
(s). Ingvar Eriksson (m). Bengt Rosen (fp). Lennart Brunander(c), Annika 
Åhnberg (vpk). Åsa Domeij (rnp). Inge Carlsson (s) och Carl G Nilsson 
(m). . .. 

Avvikande meningar 

I. Differentierade avveeklingsfrister 

Annika Åhnherg (vpk) anser att utskottet med anledning av motion LS hade 

bort föreslå att lagutskottet utformar övergångsbestämmelser om differen-. 

lierade a\'\'ecklingsfrister i enlighet med.synpunkterna i motionen. 

2. Förvärv av dödsboandel m.m. 

Swn Eric Lorentzon. Ingvar Eriksson och Carl G Nilsson (alla n1)anser att 

utskottet, pa de skäl som anförs i motionerna L4 och L6. hade bort avstyrka 

den föreslagna utvidgningen av 2 * JFL. 

3. f()n·ärvsprövning vid förvärv av andel i jordbruksfastighet 

Sven Eric Lorcntzon (m). Lars·E~nestam (fp)~ lngvi1r.Eriksson (m), Bengt 

Rosen (fp) och Carl (i Nilsson (rn) anser att ~tskc-;ttet. på de skäl som anförs i 

motionerna L4, L6 och L 7. hade hort avstyrka 'regeringens förslag om 

införande av en ny grund i 4 § JFL för att vägra förvärvstillstånd vid 

andelsförvärv. 

Svenskt Tryck Stockholm 1988 
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