
Regeringens proposition 
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om ändring i arrendelagstiftningen; 

beslutad den 22 mars 1979. 

Prop. 1978/79:183 

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i 

bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovann;imnda dag. 

Pa regeringens vägnar 

OLA ULLSTEN 

SVEN ROMANUS 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

l propositionen läggs fram förslag till förstärkning av jordbruksarrenda

torernas besittningsskydd. 

Vid prövningen av arrendeavgiftens storlek i en förlängnings- eller vill

korstvist skall enligt förslaget bl. a. arrendeställets avkastningsförmftga 

kunna beaktas. Om den begärda avgiften är för hög i förhållande till 

avkastningsförmågan, skall avgifter sättas ned till skäligt belopp. 

Vidare föreslås att jordägaren inte längre skall ha ovillkorlig rätt att 

överta brukandet av arrendestället vid arrendetidens utgång. En förutsätt

ning för övertagandet skall vara att det inte är obilligt mot arrendatorn att 
arrendeförhållandet upphör. 

Om arrendatorn har avlidit under arrendetiden, får dödsboet bättre 

möjligheter än f. n. att behålla arrendestället under den tid som behövs för 
avveckling. 

I tillämpliga delar gäller de nya reglerna också i fråga om bostadsarrende 
och fiskearrende. 

Lagändringarna föreslä.s träda i kraft den 1 juli 1979. 

I Riksdagt'n 1978/79. I sam/. Nr 183 
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1 Förslag till 

Lag om ändring i jordabalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om jordabalken' 
del.1 att 8 kap. 28, 31 och 33 **· 9 kap. 8 och 9 ** samt JO kap. 6 * skall 

ha nedan angivna lydelse. 
dels att i halken skall införas två nya paragrafer. 9 kap. 9 a *och JO kap. 

6 a *·av nedan angivna lydelse. 

Nul'arande lydelse Fiireslagen lydelse 

8 KAP. 

::8 * 
Vid jordhruksarrende och bo

stadsarrende får avtal mellan jord
ägare och arrendator. att framtida 
tvist med anledning av arrendeför
hållandet skall hänskjutas till avgö
rande av skiljemän utan förbehåll 
om rätt för parterna att klandra skil
jedomen, ej göras gällande i fråga 
om arrendatorns rätt eller skyldig
het att tillträda eller kvarsitta på ar
rendestället. fastställande av arren
devillkor i fall som avses i 9 kap. 12 
eller 13 * eller 10 kap. 6 * eller be
stämmande av ersättning enligt 9 
kap. 14 *· I övrigt gäller skiljeavta
let ej såvitt därigenom skiljemän ut
setts eller bestämmelse meddelats 
om skiljemännens antal, sättet för 
deras utseende eller förfarandet vid 
skiljenämnden. I berörda hänseen
den skall lagen ( 1929: 145) om skil
jemän tilliimpas. Vad som sagts nu 
utgör dock ej hinder för att i skil
jeavtalet utse arrendenämnden till 
skiljenämnd eller bestämma kortare 
tid för skiljemannaåtgärdens avslu
tande än den tid om sex månader 
som anges i nämnda lag. 

1 Balken omtryckt 1971:1209. 

Vid jordhruksarrende och bo
stadsarrende får avtal mellan jord
ägare och arrendator. att framtida 
tvist med anledning av arrendeför
hållandet skall hänskjutas till avgö
rande av skiljemän utan förhehåll 
om rätt för parterna att klandra skil
jedomen. ej göras gällande i fråga 
om arrendatorns rätt eller skyldig
het att tillträda eller kvarsitta på ar
rendestället. faststiillande av arren
devillkor i fall som avses i 9 kap. 12 
eller 13 * eller I 0 kap. 6 a * eller 
bestämmande av ersättning enligt 9 
kap. 14 *· I övrigt gäller skiljeavta
let ej såvitt diirigenom skiljemän ut
setts eller bestämmelse meddelats 
om skiljemännens antal. siittet för 
deras utseende eller förfarandet vid 
skiljenämnden. I berörda hiinseen
den skall lagen (1929:145)om s.kil
jemän tillämpas. Vad som sagts nu 
utgör dock ej hinder för att i skil
jeavtalet utse arrendenämnden till 
skiljeniimnd eller bestämma kortare 
tid för skiljemannaåtgärdcns avslu
tande än den tid om sex månader 
som anges i niimnda lag. 
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i'v'tll'1irw1cle lydei.l'e Fiiresla~e11 lydelse 

31 § 2 

Om part ej godtager arrende- Om part ej godtager arrende-
nämnds beslut i fråga om förläng- nämnds beslut i fråga om förläng-
ning av arrendeavtal, fastställande ning av arrendeavtal, fastställande 
av villkoren för sådan förlängning. av villkoren för sådan förlängning. 
uppskov med avträde enligt 9 kap. uppskov med avträde enligt 9 kap. 
13 § eller 10 kap. 6 § eller bestäm- 13 § eller 10 kap. 6 a § eller he-
mande av ersättning enligt 9 kap. stämmande av ersättning enligt 9 
14 §eller i fråga som avses i 9 kap. kap. 14 §eller i fråga som avses i 9 
18 eller 21 §, får parten klandra be- kap. 18 eller 21 §, f1'1r parten kland-
slutet genom att väcka talan mot ra beslutet genom att väcka talan 
den andra parten inom två månader mot den andra parten inom två må-
från den dag beslutet meddelades. nader från den dag beslutet meddc-
Klandras icke beslutet inom denna lades. Klandras icke beslutet inom 
tid. är parts rätt till talan förlorad. denna tid, är parts rätt till talan för

lorad. 

Arrenden~imnds beslut i ärende enligt 9 kap. 2, 3. 7 eller 17 §, IO kap. 2-
4 eller 7 § eller 11 kap. 2 § fär ej klandras. 

Talan för ej fi.iras mol fastighets
domstols dom i fräga om faststäl
lande av arrendevillkor i fall som 
avses i 9 kap. 12 eller 13 §eller 10 
kap. 6 § eller i fråga som avses i 9 
kap. 18 eller 21 §och ej heller mot 
hovrätts dom i fråga om förlängning 
av arrendeavtal. uppskov med av
träde enligt 9 kap. 13 §eller 10 kap. 
6 §. fastställande av arrendevillkor 
i fall ~om nyss angivits eller be
stiimmande av ersättning enligt 9 
kap. 14 §. 

Talan fär ej föras mot fastighets
domstols dom i fråga om faststäl
lande av arrendevillkor i fall som 
avses i 9 kap. 12 eller 13 § eller 10 
kap. 6 a §eller i fräga som avses i 9 
kap. 18 eller 21 § och ej heller mot 
hovrätts dom i fräga om förfängning 
av arrendeavtal. uppskov med av
triide enligt 9 kap. 13 § eller 10 kap. 
6 11 §. fastställande av arrendevill
kor i fall som nyss angivits eller 
bestämmande av ersiittning enligt 9 
kap. 14 §. 

9 KAP. 

8 § 

Om jordägaren uppsagt arrendeavtalet eller om arrendatorn uppsagt 
avtalet enligt 3 § och i uppsiigningen begärt förlängning av avtalet pä 
ändrade villkor. har arrendatorn rätt till förfangning av avtalet, utom när 

I. arrenderätten iir förverkad eller avtalet kan uppsägas enligt 8 kap. 
14 ~ utan all likv~il jord:igaren uppsagt avtalet att upphöra pä nagon av 
dessa grunder. 

2. arrendatorn i annat fall åsidosatt sina förpliktelser i sådan män att 
avtalet skäligen icke bör förlängas. 

'Senaste lydelse 1973: 187. 
"Senaste lydelse 1973: 187. 
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N111·anmde lydelse 

3. jordägaren gör sannolikt, art 
han själv. hans make eller avkom·· 
ling skall bruka arrendestället, 

4 

Fiireslugen lydelse 

3. jordägaren gör sannolikt, att 
han själv, hans make eller avkom
ling skall bruka arrendestället, och 
det ej iir ohil/igt mot arrendatorn 
utt arrendeförhållandet upphör. 

4. jordägaren gör sannolikt, att arrendestället behövs för en mera ända
m:ilsenlig indelning i brukningscnheter, och det ej av särskilda skäl är 
obilligt mot arrendatorn att arrenddörhållandet upphör. 

5. jordägaren gör sannolikt att arrendestället skall användas i enlighet 
med fastställd stadsplan eller byggnadsplan. 

6. jordägaren i annat fall gör sannolikt, att arrendestället skall användas 
för annat ändamäl än jordhruk, och det ej är obilligt mot arrendatorn att 
arrendeförhållandet upphör. 

Om jordägarens intresse blir tillgodosett genom att arrendatorn avträder 
endast en del av arrendestället och avtalet lämpligen kan förlängas såvitt 
avser arrendestället i övrigt, har arrendatorn utan hinder av första stycket 
rätt till sadan förlängning. 

9 §• 
Vid förlängning av arrendeavtal 

utgår arrendeavgiften med skäligt 
belopp. Den arrendeavgift som 
jordägaren fodrar skall godtagas. 
om den ej är oskälig. Annat av jord .. 
ägaren uppställt villkor skall gälla .. 
om det ej strider mot god sed i ar
rendefiirhållanden eller eljest är 
obilligt. Förlängning skall dock ske 
för tid som motsvarar arrendetiden. 
om denna ej överstiger fem år' och n 

annat fall för fem år. Förlängning 
kan även ske för annan tid än som 
sagts nu. om detta av särskild an .. 
ledning är lämpligare. I den mån 
ändring av arrendevillkoren ej på .. 
kallas, skall samma villkor som för-
ut gälla. 

• Senaste lydelse 1973: 187. 

Vid förlängning av arrendeavtal 
utgår arrendeavgiften med skäligt 
belopp. Den arrendeavgift som 
jordägaren fordrar skall godtas. om 
den ej är oskälig. Fordrad arren
dea1·g(ft är att anse som oskälig, 
om den inte endast obetydligt över
stiger vad arrendatorer i allmänhet 
kan antas vara 1•i//iga att betala 
med hänsyn till arrendeställets a1•
kastningsförmåga, arrendeavtalets 
innehåll och omständigheterna i 
övrigt. 

Förlängning skall ske för tid som 
motsvarar arrendetiden. om denna 
ej överstiger fem ar. och i annat fall 
för fem är. Förlängning kan även 
ske för annan tid än som sagts nu. 
om detta av särskild anledning är 
lämpligare. Annat av jordägaren el
ler arrendatorn uppställt villkor 
skall gälla i den mån det är skäligt 
med hänsyn till arrendeavtalets in
ne/ull/, omständigheterna vid al'ta
lets tillkomst, senare inträ..ffadeför
hållanden och omständiRheterna i 
ö1•rigt. 

I den mån ändring av arrendevill
koren ej påkallas, skall samma vill
kor som förut gälla. 
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Nu1·11rande lydelse 

Träffas vid förfängning av arren
deavtal överenskommelse om vill
koren för det fortsatta arrendet. 
skall överenskommelsen, oavsett 
bestämmelserna i första stycket. 
lända till efterrättelse i den män ej 
annat följer av bestämmelserna 
övrigt i denna halk. 

.'i 

Träffas vid förlängning av arren
deavtal överenskommebc om vill
koren för det fortsatta arrendet. 
skall överenskommelsen, oavsett 
bestämmelserna i första och andra 
styckt'rw. lända till efterriittelse i 
den mån ej annat följer av bestäm
melserna i övrigt i denna balk. 

9a§ 
A dicler arrendatorn under arren

detiden, skall l'id tilliimpningen m· 
9 § andra stycket första och andra 
meningarna dödsboet ha rätt till 
förlängning ji'ir samma tid som den 
adidne skulle ha haft. Dettu gäller 
dock endast när al'talet förlängs 
1·id utgången ai· den arrendeperiod 
under 1·ilken dödJfallet har intriif
fac. Förlängs i annat fall arren
deai·tal sedan arrenderätten har 
övergått på arrendatorns dödsho. 
skall arrendetiden utgöra ett år i 
den mån ej annat fiiljer m· 9 § fjär
de stycket. Föreli1:ger synnerliga 
skäl, får dock fiirlängning ske ji'ir 
längre tid än ett år. 

IO KAP. 

6 * 
I fråga om j('jr/iingning ai· arren

deal'lal äger 9 kap. 9-13 H mot
s\'llrande tillämpning. 

Vid fiirliingning a1· arrendea1·raf 
utgår arrendem•g(fien med skäligt 
belopp. Den arrendearRift som 
}ordägaren fordrar skall godtas. 
om den ej iir oskiilif;:. Fordrad ar
rendea1•gift iir att anse som oskä
lig, om den inte endast ohetvdligt 
ii1·erstiger l'lld arrendatorer i all
miinhet kan antas 1·ara l'illiga att 
betala med hänsyn till arrend1'111·ta
lets innehåll och omstiindigheterna 
i ifrrigt. 

Förlängning skall ske .får tid som 
motsl'lirar arrendetiden, om denna 
ej iil'erstiger.frm år, och i amzat.fall 
får fem år. Förlängning kan iil'en 
ske för annan tid iin som sagts nu. 
om dt'lta m· särskild anledning iir 
lämpligare. Annat av }ordägaren 
eller arrendatorn ur1p.Hii/11 l'illkor 
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Nul'arwule /_l'delse 

6 

Fiireslagen lvdclse 

skall gälla i den mån det är skäligt 
med hänsyn till arrnzdem•talets in
neJulll. omständigheterna 1·id avlll
lets tillkomst. senare inträfjadeji)r
hållanden oeh omständigheterna i 
iivrigt. 

I den mån ändring a1· arrendel'il/
koren t'} ptlkallus, skall summa 1·ill
kor som Jiirut gälla. 

Trc{ffas 1·id .fiJrlängning a1· arren
dea\'/a/ 1)1·erenskommelse om l'i/1-
koren fiir det fi1rt.wtta arrendet, 
.1-kall iil·erenskommel.\"l'n, om·sell 
bestämmelserna i fiirsta och andra 
styckena, lända till efterrii11e/se i 
den mån ej annat följer a1· bestäm
melserna i 1h·rigt i denna balk. 

6 (J § 
I fråga om .förlängning a1• arren

deavtal äger i ö1•rigt 9 kap. 9 a-
13 H mots1·arande tillämpning på 
bostad.rnrrende. Hiin1·isningarna 
till 9 kap. 9 § skall dock i stället 
al'se 6 § de Ila kapitel. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1979. 
Med undantag av 9 kap. 8 § gäller de nya bestämmelserna även i fråga 

om arrendeavtal som har ingåtts före ikraftträdandet. Har arrendeavtalet 
uppsagts dessförinnan. gliller dock äldre bestämmelser. 

9 kap. 8 § i den nya lydelsen giiller i fråga om arrendeavtal som har 
ingåtts före ikraftträdandet först efter den tidpunkt till vilken jordägaren 
tidigast kan säga upp avtalet genom uppsägning efter ikraftträdandet. 

2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden 

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen ( 1957:390) om fiskearrenden skall ha 
nedan angivn;i lydelse. 

Nuvarande lydelse Fiires/agen lydelse 

5 §I 

Om fastighetens ägare uppsagt arrendeavtalet eller om arrendatorn upp
sagt avtalet enligt 4 § och i uppsägningen begärt förlängning av avtalet på 
ändrade villkor, har arrendatorn rätt till förlängning av avtalet, utom när 

1 Senaste lydelse 1971:883. 
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N 111·aramfr lydelse Fiire.\lagen lydelse 

I. arrenderätten är fiirverkad utan att likväl fastighetens ägare uppsagt 
avtalet att upphöra p{i grund härav, 

2. arrendatorn i annat fall t1siJosatt sina förpliktelser i sädan man att 
arrrendeavtalet skäligen icke bör förliingas, 

3. fastighetens ägare gör sanno
likt, att han själv. hans make eller 
avkomling skall bruka fisket, 

3. fastighetens iigare gör sanno
likt. att han själv. hans make eller 
avkomling skall bruka fisket, och 
det ej iir ohilligt mot arrendatorn 
att arre11Jcji'irhåll1111det llf'(lhiir, 

4. fastighetens ägare i annat fall har befogad anledning att upplösa 
arrendeförhållandet. 

I fråga om förlängning av arren
deavtal äga 9 kap. 8 ~ andra stycket 
och 9- JJ §§ jordabalken motsva
rande tillämpning. 

I fråga om förlängning av arren
deavtal äga 9 kap. 8 * andra stycket 
och 9a-B §§samt/(/ kap. 6 ~ jor
dabalken motsvarande tillämpning. 
lfiinl'isningama till 9 /.:.ap. 9 ~ jor-
Jahalken skall dock i stiillet a1·n' /() 
/.:.u(I. 6 .9 samma hal/.:.. 

Första och andra styckena gälla ej, om arrendeavtalet icke träffats för 
viss tid eller om arrendeförhållandet upphör på den grund att arrenderätten 
är förverkad. 

Förbehåll att arrenderätten icke skall vara förenad med rätt till förliing
ning gäller mot arrendatorn. om det godkänts av arrendenämnden. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1979. 
De nya bestämmelserna i 5 § andra stycket gäller även i fräga om arren

deavtal som har ingätts före ikraftträdandet. Har arrendeavtalet uppsagts 
dessförinnan. gäller dock äldre bestämmelser. 

5 § första stycket 3 i den nya lydelsen gäller i fråga om arrrendeavtal som 
har ingåtts före ikraftträdandet först efter den tidpunkt till vilken fastighe
tens ägare tidigast kan säga upp avtalet genom uppsägning efter ikraftträ
dandet. 

3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyres
nämnder 

Härigenom föreskrivs att 11 och IH§ lagen (1973: 188) om arrende
nämnder och hyresnämnder' skall ha nedan angivna lydelse. 

N1H"ura11Je lydelse Fiircslagn1 lydelse 

11 * 2 

Rör ärende som avskrivits enligt 
10 ~ första stycket första punkten 

Rör ärende som avskrivits enligt 
JO§ första stycket första punkten 

1 Lagen omtryckt 1974: 1090. 
2 Senaste lydelse 1978:306. 
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N111·ara11de lvde/se 

tvist som avses i 9 kap. 10 *· 10 kap. 
6 § eller 12 kap. 49 eller 55 * jorda
balken, 22 eller 24 § hyresförhand
lingslagen ( 1978:304), 5 * lagen 
( 1957::190) om fiskearrenden eller 
52 § bostadsrätt slagen ( 1971 :479), 
skall nämnden återupptaga ärendet 
på ansökan av sökanden. Ansökan 
göres skriftligen inom tre veckor 
från den dag beslutet om avskriv
ning meddelades. 

Fiireslogen lydelse 

tvist som avses i 9 kap. 10 *· 10 kap. 
6a *eller 12 kap. 49 eller 55 §jorda
balken, 22 eller 24 § hyresförhand
lingslagen ( 1978:304), 5 § lagen 
( 1957:39<!) om fiskearrenden eller 
52 § bostadsrätt slagen ( 1971 :479). 
skall nämnden återupptaga ärendet 
på ansökan av sökanden. Ansökan 
göres skriftligen inom tre veckor 
från den dag beslutet om avskriv
ning meddelades. 

Uteblir sökanden ånyo, får ärendet icke återupptagas på nytt. 

Om anledning därtill förekommer, skall nämnd eller den nämnden för
ordnar besiktiga den fastighet som ärendet rör. Parterna skall beredas 
tillfälle att närvara vid sådan besiktning. Nämnd får också föranstalta om 
annan nödvändig utredning. 

I ärende som avses i 9 kap. 18 
eller 21 § jordabalken skall arren
denämnden inhämta yttrande från 
landhruksnämnden. Hyresnämnd 
tär i ärende som avses i 2 a § bo
stadssaneringslagen 0 973:531) in
hämta yttrande från byggnads
nämnden. Yttrande som sagts nu 
inh~imtas från den lanthruksnämnd 

I ärende som avses i 9 kap. 18 
eller 21 * jordabalken skall arren
denämnden inhämta yttrande från 
lantbruksnämnden. I ärende som 
al'ses i 9 kap. 9 § jordabalken får 
arrendeniimnden. om utredningen 
ger anlednin!-: till det, inhämtti ytt
rande från lanthruksnämnden om 
arrendeställets al'li.ustnin!-:.lför-

eller byggnadsniimnd inom vars mtlga. Hyresnämnd får i ärende 
område fastigheten är belägen. som avses i 2 a § hostadssanerings

lagen ( 1973:531 l inhämta yttrande 
från byggnadsnämnden. Yttrande 
som sagts nu inhämtas från den 
lantbruksnämnd eller byggnads
nämnd inom vars område fastighe
ten är belägen. 

I ärende angående tvist om hyres villkor enligt 22 § hyresförhandlingsla
gen ( 1978:304) skall hyresnämnden. om det finnes erforderligt, bereda den 
hyresgästorganisation som ingått den klandrade överenskommelsen tillfäl
le att yttra sig. 

Begärs prövning av fråga som avses i 4 § andra stycket hyresförhand
lingslagen inträder organisation med vilken förhandlingsordning gäller som 
medpart till hyresvärden vid handläggningen av ärendet i den delen. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979. 

' Senaste lydelse 1978:306. 
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JUSTITIEDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 
vid regering.,samm;mtriide 

1979-02-22 

9 

Närvarande: statsministern Ullsten, ordförande, och statsråden Sven Ro

manus, Mundebo, Wikström, Friggebo, Wirten, Huss, Rodhe, Wahlberg, 

Hansson, Enlund, Lindahl, Winther, De Geer, Blix, Cars, Gabriel Ro

manus, Tham, Bondestam 

Föredragande: statsradet Sven Romanus 

Lagrådsremiss om ändring i arrendelagstiftningen 

1 Inledning 

Arrendelagskommitten (Ju 1975: 04) tillsattes i juni 1975 med uppgift att 

se över vissa delar av arrendelagstiftningen. Kommitten 1 har i maj 1978 

avlämnat delbetänkandet (SO U 1978: 36) Arrenderätt I Jordbruksarrenda

torns besittningsskydd m. m. Till protokollet i detta ärende bör fogas 

kommittens sammanfattning av betänkandet som bilaKa I och de lagför

slag som läggs fram i betänkandet som bilaKa 2. Beträffande nuvarande 

svenska och utländska förhållanden samt kommittens närmare övervägan

den hänvisas till betänkandet. 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av Svea hovrätt, 
Kristianstads tingsrätt, domstolsverket, arrendenämnderna i Linköping, 

Malmö och Göteborg, kammarkollegiet, Uppsala universitet, lantbruks

styrelsen, fiskeristyrelsen, statens lantmäteriverk, domänverket, länssty

relserna i Östergötlands och Malmöhus län, byggnadspantutredningen (Ju 

1977: 05), Föreningen Sveriges jordbruksarrendatorer, Lantbrukarnas 

riksförbund (LRF), Skogs- och lantarbetsgivareförbundet, Svenska för

bundet för koloniträdgårdar och fritidsbyar, Svenska kommunförbundet, 

Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund, Svenska lantarbeta

rcförhundet. Sveriges advokatsamfund, Sveriges fiskares riksförbund, 

Sveriges fiskevattenägareförbund, Sveriges föreningsbankers förbund och 
Sveriges jordiigareförbund. 

Kammarkollegiet har bifogat yttranden av stiftsnämndcrna i Uppsala, 

Linköping, Skara, Lund och Göteborg. Uppsala universitet har bifogat 

' F. d. statssekreteraren Ivan Eckersten, ordförande, samt riksdagsledamöterna 
Thorsten Larsson och Sven Lindberg. Lindberg har ersatt riksdagsledamoten Uno 
Hedström som avled den 17 januari 1978. 
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yttrande av juridiska fakultetsnämnden. Lantbruksstyrelsen har bifogat 

yttranden av lantbruksniimnderna i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, 

Kalmar, Kristianstads, Malmöhus. Skaraborgs, Värmlands, Örebro och 

Viisterbottens län. Länsstyrelsen i Östergötlands län har bifogat yttranden 

av Norrköpings kommun, Östergötlands läns hushållningssällskap, fiske

nämnden i Östergötlands län, lantbrukarnas länsförbund i Östergötland 

och LO-distriktet i Östergötland. Länsstyrelsen i Malmöhus län har bifogat 

yttranden av lantbrukarnas provinsförbund i Skf1ne, Skanearrendatorernas 

samrfldsgrupp och Skånes jordiigareförbund. 

En sammansttillning av remissyttrandena bör fogas till protokollet i detta 

~irende som hilai;a 3. 

2 Allmän motivering 

2.1 Allmänna utgångspunkter 

Arrende som brukningsform har fått allt större betydelse inom den 

svenska jordbruksnäringen. Den andel av åkerarealen som brukas ptt ar

rende har fortlöpande ökat i storlek och uppgick i'lr 1976 till närmare 40 

procent. Trots denna ökning är efterfri'lgan pä arrendejord inom många 

regioner betydligt större lin tillgflngen. 

Att det rt1der stor efterfägan på arrendejord beror bl. a. pi'! all det med 

nuvarande jordbruksteknik är b:'lde mQiligt och lönsamt att bruka större 

enheter tin som tidigare kunde ske. Storleksrationalisering genom tillskott 

av sidoarrenderade arealer iir d[irför en vanlig metod för att uppntt ett 

förbiittrat produktionsresultat i det enskilda lantbruksforetaget. De senaste 

årens ökning av den sammanlagda arrenderade arealen har niistan helt 

skett i form av sådana tillskottsarrenden fastän dessa ofta betingar höga 

arrendeavgifter. 

Den expansiva utvecklingen på arrendemarknaden har fört med sig att 

arrendefrågorna kommit att uppmärksammas alltmer i den jordbrukspoli

tiska debatten. Dessa fri1gor berör inte bara dem som iir sysselsatta inom 

jordbruket. De har också betydelse för andra samhiillsgrupper. t. ex. ge

nom att priserna ptt livsmedel påverkas. 

Frttn bt1de enskild och allmiin synpunkt är det angeliiget att produktions

förutsiittningarna hos den arrenderade jorden kan tas till vara på ett iinda

målsenligt siitt. Arrendelagstiftningen biir därför vara utformad sft att den 

samverkar med statsmakternas insatser för att främja uppbyggandet och 

vidmakth;'lllandet av rationella fami;jeföretag (jfr prop. 1977/78: 19 s. 162 

och JoU 1977/78: 10 s. 8). Detta gäller bi'lde de egentliga arrendegärdarna 

och de talrika hlandbrukcn, dvs. hrukningsenheter som består av jord som 

brukaren till en del äger och till en del arrenderar. 

Enligt min mening uppfyller reglerna om jordhruksarrende i jordabalken 
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iJBl inte helt de krav som den piigiiendc u1vecklingen inom jorJbrukel 

stiiller. Mot bakgrund av den stigande efterfrilgan på arrendejord behöver 

t. ex. avgiftsreglerna iindras. För att främja arrendatorns i1itresse av att 

liigga ned det arhelc och det kapital som bchiivs fi.ir att p;'i sikt uppriillhfilla 

en effektiv jordbruksproduktion kan arrendatorns besittningsskydd iiven i 

övrigt behöva s1ärkas, utöver vad som följer av iindrade avgiftsregler. Av 

samma orsak finns del behov av reformer när del gliller reglerna om hur 

arrendatorn skall gti till viiga niir han vill göra investeringar p{1 arrendestiil

let. 

Som en första etapp i reformarhe1ct har arrende lagskom mitten lagt fram 

fiirslag till punktvisa förbättringar av arrendatorns besittningsskydd. Jag 

skall strax {Jterkomma till de olika delförslagen. Av vad jag redan har 

anfört framg<'tr emellertid atl jag inte delar uppföt1ningen hos de remissin

stanser som har anfört att tiden iinnu inte iir mogen för en revision av JB:s 

arrenderegler. 

I niista utredningsskede kommer kommitten att se över bl. a. reglerna 

om investeringar pfi arrendestiillet och förbudet mot överlittelse av arren~ 

deriitlen. Kommitten kommer då också att överviiga behovet av en för

köps- eller friköpsrätt för arrendatorn. 

Jag skall här peka pii ytterligare några frilgor som det enligt min mening 

finns anledning att ta upp till behandling i det fortsatta utredningsarbetet. 

För att JB:s regler om jordbruksarrende skall vara tillämpliga kriivs det 

att skriftligt arrendeavtal har upprättats. Goda skäl talar för att den princi

pen bör upprätthållas även i fortsättningen. Den undersökning som kom

mitten har nitit utföra visar emellertid att muntliga arrendeupplåtelser 

förekommer i stor omfattning. 

Detta förhällande har phtalats av flera remissinstanser. Krav pii ätgiirder 

för all begriinsa antalet muntliga avtal har ocksti förts fram i en motion 

(mot. 1978/79: 1204) som har väckts under innevarande riksmöte och i en 

framställning den I 4 februari 1979 som LRF har gett in till justitiedeparte

mentet. 

I sin framställning pekar LRF också på ntlgra andra fri'lgor som enligt 

förbundets uppfattning bör ingå i kommittens fortsatta utredningsuppdrag. 

Det giiller bl. a. reglerna om förverkande av arrenderätten, vissa dispens

frågor samt fideikommissarrendatorernas riittsställning. 

Aven jag finner det angefaget att åtgärder vidtas för att motverka att 

arrendclags1iftningen kringgt1s genom muntliga upplt1tclscr. Också de övri

ga fragor som har tagih upp av LRF bör enligt min mening behandlas i 

samband med den fortsatta översynen. Jag kommer diirför senare i dag att 

fiireslå att kommitten genom 1illiiggsdirektiv fö.r i uppdrag att utreda bl. a. 

de h;ir berörda frågorna. 

Innan jag gt1r närmare in på de nu föreliggande lagförslagen vill jag 

betriiffande den lagtekniska utformningen rent allm:int hetona vikten av att 

de nya reglerna avfattas sf1 att de passar in i den övergripande reglering 
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som har gjorts i JB av hl. a. de hesittningsskyddade nyttjanderätterna. 

Gemensamma bestämmelser för alla nyttjanderätter som behandlas i JB 

finns i 7 kap. Dessutom finns för alla arrendeformer gemensamma bestäm

melser i 8 kap. Jordbruksarrende och bostadsarrende behandlas vidare i 

s;irskilda kapitel !9 resp. 10 kap.). Särskilda bestiimmelser om hyra finns i 

12 kap. (i fortsättningen kallat hyreslagen). Med hänsyn till det lagtekniska 

samband som råder mellan de olika nyttjanderättsformerna hör man efter

sträva att reglerna om hl. a. jordbruksarrende, bostadsarrende och bo

stadshyra skiljer sig ät endast på de punkter där det är sakligt motiverat. 

1 det följande (avsnitt 2.2-2.61 kommer jag först att behandla de änd

ringsförslag som avser jordbruksarrende. Därefter (avsnitt 2. 7) kommer 

jag att redogöra för de följdiindringar som behövs när det gäller bostadsar

rende och fiskearrende. Jag har i de olika frågorna särskilt samrått med 

chefen för jordbruksdepartementet. 

2.2 Arrendeavgiften 

Arrendeavgiften måste enligt 9 kap. 29 * J 8 vara bestämd i pengar. En 

överenskommelse om att vederlaget till jordägaren hell eller delvis skall 

utgå i t. ex. dagsverken eller jordbruks produkter är alltså inte bindande. 

Däremot behöver arrendeavgiften inte vara fixerad till ett fast belopp. En 

avtalsklausul om indexreglering av avgiften är i princip tillåten. 

Vid upplåtelse av arrende till ny arrendator råder avtalsfrihet i fråga om 

arrendeavgiftens storlek. Kan enighet om avgiften inte uppnås, kommer 

alltså något arrendeavtal inte till stånd. Någon möjlighet att hänskjuta 

frågan till arrendenämnd finns inte. 

Vid förlängning av arrendeavtal ankommer det också i första hand på 

parterna att komma överens om vilk1~n arrendeavgift som skall gälla under 

den nya arrendeperioden. Kan parterna inte enas om detta. har de emeller

tid möjlighet att låta arrendenämnden pröva hur stor avgiften skall vara. 

Denna prövningsmöjlighet utgör ett komplement till arrendatorns besitt

ningsskydd. Detta skulle ju annars kunna sättas ur spel genom att jordä

garen begär en orimligt hög avgift för den nya arrendeperioden. 

De regler som arrendenämnden skall tillämpa när den fastställer avgif

tens storlek är mycket kortfattade. Enligt 9 kap. 9 * JB skall arrendeavgif
ten vid förlängning utgå med skäligt belopp. Den arrendeavgift som jord

ägaren fordrar skall godtas, om den ej är oskälig. 
Det ansågs vid JB:s tillkomst inte möjligt att i lagen närmare ange hur 

bedömningen i arrendenämnden skall gå till. Vissa riktlinjer ges dock i 

förarbetena till lagen (prop. 1970: 20 del B 2 s. 867-868). 

Sammanfattningsvis kan man säga att de nuvarande reglerna bygger på 

den s. k. rnarknadsprincipen. I arrendesättningstvister brukar därför arren

denämnderna först undersöka om parterna har lagt fram ett sådant jämfö

relsematerial att det går att påvisa en någorlunda fast ortsprisnivå. Som 
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anmiirkts i förarheten;1 :ir Jet emellertid ovanligt att man finner arrenJe

stiillen som iir jämförliga med det S(?m prövningen avser. Ibland ligger 

arrendestiillcna fiir bngl frän varandra för att en jiimförelse skall vara 

meningsfull. Aven inom samma ort kan emellertid jordm~111 och driinerings

fiirhällandcn variera sti mycket att det inte gjr att gör;i nt1gon meningsfull 

jiimförcbe. Vidare skiljer sig ofta arrendestiillen fr;'1n varandra niir det 

giiller iikcrarcalens resp. hetesarealcns omfattning. Fördelningen ;1v f1ker 

och bete brukar ocksi1 variera. Det iir likas{1 vanligt att ekonomibyggnader

nas storlek och rnodernitetsgrad skiftar och att bostadshusen har olika 

standard. 

Om ett tiberopat arrendeställe inte kan anses likvärdigt med det som 

prövningen avser, utesluter arrendenämnden det arrendestället ur jämfö

relsematerialet. .Är de t1terstf1ende jiimförelsearrendena fa till antalet. kan 

de inte anses utvisa nagnn klar ortsprisnivi1. En genomgting av rtittspraxis i 

arrendcsiittningstvister ger vid handen att det endast i undantagsfall har 

varit möjligt att finna en ortsprisnivä som har kunnat Higgas till grund för 

sblighetsbcdi.imningen. 

Det normala förfaringssättet iir att arrenden~imnden i stället grundar sitt 

avgiirande pti en fri bedömning av vad arrendatorer i allmiinhet kan antas 

vara beredda att betala för arrendestiillct. Därvid kan i mlrnga fall de 

::\beropadc prisuppgifterna iindl1 ge viss viiglcdning. 

Ibland hiinder det emellertid att parterna inte alls !"i be ropar n::\gra jfönfi.i

relscarrenden. I st1dana fall mtlste arrendeniimnden göra en ren skiilighets

uppskattning. Niimnden fär drt i siirskilt hög grad lita till den allmänna 

sakkunskap rörande arrendesiittningsfragor som finns fiiretriidd inom 

niimnden. 

I flera pri.ivningsiircnden har det förekommit att arrendatorn har gjort 

gällande att avgiften borde bestiimmas efter arrendestiillets avkastnings

förm[iga. Detta har dock inte godtagits av arrendeniimnderna. 

I den debatt som föregick beslutet att tillsätta arrendclagskommittcn 

hiivdades det bl. a. att arrendeavgifterna tenderade att öka sä kraftigt att 

arrendatorernas besittningsskydd urholkades och att reglerna i J B visat sig 

otillriickliga när det giillde att dämpa prisstegringen. Den undersökning 

som kommitten har lt1tit utföra är 1977 ger emellertid inte belägg för att 

arrendcnivtin skulle ha stigit uppseendeväckande snabbt. Som kommitten 

niirmare har utvecklat ly'der resultatet av undersökningen pti all prisul

vecklingen efter är 1972 har varit jämförelsevis lugn, möjligen med undan

tag för Malmöhus fan. De största prisökningarna tycks ha ägt rum under 

ttren 1973-1975, dvs. omedelbart före det att kommitten inledde sitt arbe

te. Därefter har det av allt att döma skett en stabilisering av arrcndcnivtin. 

Kommitten anser sig dock kunna konstatera att avgifterna inom vissa delar 

av landet har närmat sig nivåer, som inneburit en snedvridning av prisbild

ningcn pä arrenden. Kommitten betonar emellertid att stor försiktighet 

mtlste iakttas vid tolkningen av undersökningsresultatet. Spridningen i 

avgiftsnivå gör att framräknade medeltal blir osäkra. 
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Att Jen genomsnittliga ökningen av arrendeavgifterna inte har varit 

anrnärkningsviirt stor bekriiftas i viss mb.n av andra uppgifter. Enligt den 

otfo:iella jordhruksstatistik som redovisas i kommittens betiinkande har 

arrendeavgifternas utveckling under f1ren 1970-1976 i stort sett följt kon

sumentpri~index och avriikningsprisindex. Som framgår av betänkandet 

har vidare antalet arrendesiittningstvister, som prövats av arrcnJcniimnd 

under perioden 1972-1977, varit förhf1llandevis litet. Ocksti Jctta tyder pt1 

att det inte har skett nägon överdriven höjning av avgiftsnivän under Jcnna 

tid. 

I samband med remissbehandlingen har det inte kommit fram några 

uppgifter som ger mig anledning att ifrägasiitta kommittens bedömning att 

arrendeavgifterna överlag har höjts jämförelsevis måttligt. Jag anser därför 

att denna bedömning bör godtas. Enligt min mening saknas det diirmed 

motiv för att f. n. införa n;'igon allmi"1n prisreglcring av arrendeavgifterna. 

~kd hiinsyn till vad som nu har sagts ansluter jag mig i likhet med 

remissinstanserna till kornmittens ståndpunkt att den nuvarande avtabfri

heten vid nyupplätelse av arrende hör hest;'t. 

Frågan huruvida fordrad arrendeavgift är skälig bör alltsa liksom hittills 

kunna tas upp till prövning endast i samband med att arrendeavtalet 

fi.irfangs. Normerna för denna skiilighetsprövning behöver emellertid för

bättras. De faktorer som skall vara vägledande vid avgiftshediimningen 

hör ytterligare preciseras. Härvid bo)r i högre grad än f. n. beaktas dels att 

en renodlad ortsprisjiimförelse nästan aldrig är möjlig, dels att arrcndesätt

ningsnormerna kommer att tilliimpas N1 en bristmarknad diir det r:'ider stor 

konkurrens om goda arrendestiillen. 

Med den nuvarande rnarknadsprincipcn finns det ingen garanti för att 

arrendatorn far det skydd till hem och niiring som iir ett av de viktigaste 

syftena med arrendelagstiftningen. Oavsett marknadens växlingar gäller 

friln allmlinjordbrukspolitisk synpunkt att ett arrendejordbruk pi) sikt inte 

kan hiira en större arrendekostnad iin vad arrendestiillets normala avkast

ning medger. Om arrendeavgiften iir för hög i förhällande till avkastningen, 

kan detta leda till konkurser och arri~ndatorshyten och andra driftstörning

ar som motverkar en effektiv jordbruksproduktion. 

Jag finner det diirför naturligt att: arrendenämnden vid skiilighetspröv

ningen kan ta hiinsyn till att arrendeavgiften mhste kunna hiiras av arrende

ställets avkastning. En föreskrift som gör en st'ldan bedömning möjlig hör 

enligt min mening kunna utgöra en effektiv spiirr mot att prisbildningen pä 

arrenden pb.vcrkas av överdrivna arrendeavgifter som har föga samband 

med jordhrukets langsiktiga lönsamhet. Detta ligger ocksi:\ helt i linje med 

motiven fiir den kontroll av köpeskillingen som föreslfls komma att gälla 

vid prövningen av tillstnnd till förvlirv av jordhruksfastighet. Enligt det av 

regeringen nyligen framlagda förslaget till ny jordförviirvslag skall för

viirvstillstfmd viigras, om köpeskillingen inte endast obetydligt överstiger 

egendomens viirde med hlinsyn till dess avkastning och övriga omständig

heter (prop. 1978/79: 85 s. 23-27, 44-45, 117. 121- 122 och 136-137). 
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Niir det giiller all hedöma vilken roll avkastningsprincipen kan komm;i 

att spela vid skiilighehprövningen m:tste man hälla i minnet att arrendc

lanthruken iir en mycket oenhetlig företagsgrupp. Diir ingfö· h:1de hellids

och deltidslantbruk. Den arrenderade brukningsenheten kan utgöra huvud

delen av brukarens arealunderlag eller bara en liten del Jiirav. I 

arrendeupplf1telsen ingftr det dessutom ofta materiella och immateriella 

viirden som inte har ett direkt samband med egendomens avkaslningsfiir

mäga. Individuella fi.irhållanden av detta slag avspeglas tydligt i prisbild

ningen pä arrende marknaden. Det iir bl. a. av detta skiil inte möjligt att vid 

den riittsliga prövningen helt gä iiver rill en avgiftsbetlömning p:i grundval 

av avkas1ningsförmf1gan. Jag t1terkommer senare till frfigan vilka andra 

faktorer som hör inverka pä bedömningen. 

Mot bakgrund av tlel anförda hitriider jag kommittens förslag all avkast

ningsform;)gan hör tjiina som en riktpunkt vid avgiftsbedi.imningen. Sjiilv

fallet mf1ste avkaslningsviirderingen utgf1 från vad som anses vara arren

dötällets normala avkasrningsfiirmi\ga. I annat fall motverkas ju arrenda

torns intresse att genom extra insatser ptiverka rörelseresultatet. I likhet 

med vad som fi.iresl{ts giilla vid prövningen av köpeskillings skiilighet enligt 

den nyajordförvärvslagen lprop. 1978/79: 85 s. ::?4-25) hiir alltsft viirdebe

riikningen grundas pft egendomens avkastningsförmåga vid en för orten 

normal driftsinriktning. 

Vid arrendcniimndcns prövning av huruvida fordrad arrendeavgift kan 

biiras av arrendesliillets avkastning kan ekonomisk kalkylering utgöra ell 

viirtlefullt hjiilpmedel. Della gäller friimst i mera homogena jordhruksom

rfiden. 

Det iir emellertid viktigt all komma ihäg att det f. n. inte finns nf1gon 

enhetlig och allmiinl vedertagen beriikningsmetod för att göra si·\dana av

kastningsviinleringar som det hiir är rr:1ga om. Svårigheterna att göra en 

tillförlitlig viirdeberäkning iir utförligt redovisade i kommi1tens betiinkan

de. De har blivit ytterligare helysta under remisshehandlingen . .lag förut

siittcr att de synpunkter som sftlunda har framkommit beträffande dessa 

problem beaktas i riillstilliimpningen. Pti det hela taget vill jag understryka 

vikten av att ekonomisk kalkylering används med urskillning vid skälig

hetsprövningen. Man mt1ste redan frän början ha klart för sig att kalkylens 

tillförlitlighel sammanhiingcr med möjligheterna att i det individuella fallet 

fä fram tillförlitliga data och att dessa möjligheter i allmiinhet iir begriinsa

de. I mi\nga fall när man en griins, diir det är svi\rt att nämnvärt öka 

tillförlitligheten hos slutresultatet utan orimliga utredningsinsatser. 

Eftersom avkastningsberiikningar under alla förhållanden bara kan ge 

upplysning om på vilken ungefärlig nivi't arrendeavgiften bör ligga, delar 

jag kommittens uppfattning atl det endast i undanglagsfall bör hli fräga om 

att göra detaljerade ekonomiska avkastningskalkyler. I vart fall bör det vid 

prövningen i arrendeniimndcn i allmiinhet vara tillriickligl med övcrslags

miissiga värdeberiikningar. Enligt min mening bör man inte underskatta de 
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siirskilda förutsiittningar som arrendenämnderna har att ändr1 n:'1 fram till 

godtaghara resultat. Jag syftar hiir hl. a. på den sakkunskap och erfarenhet 

som genom intresseledamöternas m~dverkan finns företriidd inom nämn
den. 

Det finns enligt min mening ockst1 ett annat skäl till att man bör undvika 

invecklade avkasrningsberiikningar i arrendeniimnden. Förfarandet i 

niimnden iir inriktat pf1 att vara ett frhn parternas synpunkt enkelt. snabbt 

och billigt prövningsförfarande. Jag finner det angefaget att förfarandet 

inte förlorar denna karaktiir. För att göra en smidig handläggning möjlig 

har det inte srnllh upp nt1gra inskränkningar i parternas riitt att i samband 

med klander av n;inmdens beslut Mieropa nya omständigheter och bevis. 

En part kan alltst1 utan risk för riittsforlust avvakta resultatet av en över

slagsmiissig beriikning, innan mera omfattande utredningar om avkast

ningsförmägan siitts igfmg. 

Som jag nyss pt1pekade kan det undantagsvis ändå bli aktuellt förarren

denämnden att göra en mera kvalificerad avkastningsvärdering, när niimn

den har att ta ställning till det material som har redovisats. Även om 

nämnden normalt får anses fullt kompetent att göra även sådana värdering

ar. kan det dock i vissa fall finnas behov för nämnden att föranstalta om 

utredning av en utomstående expert. Kommitten har med tanke på sådana 

situationer föreslagit att nämnden skall få inhämta yttrande av lantbruks

konsulent eller annan sakkunnig. Som påpekats vid remissbehandlingen 

har emellertid niimnden redan generell befogenhet att föranstalta om nöd

vändig utredning av det slag som här avses. Någon ytterligare föreskrift för 

att detta skall bli möjligt behövs alltsa inte. Däremot biträder jag vad några 

remissinstanser har föreslagit, nämligen att nämnden bör ges möjlighet att 

inhämta yttrande från lantbruksnämnden om arrendeställets avkastnings

förm:iga. Detta skulle enligt min mening kunna vara till värdefull hjälp 

t. ex. när sinsemellan motstridiga k<Jlkyler har åberopats i ett ärende eller 

niir arrendeniimnden eljest är tveksam om huruvida den fordrade arren

deavgiften kan bäras av arrendeställets avkastning. Jag förordar därför att 

det föreskrivs att yttrande i här avsedda frågor får inhämtas från lantbruks

nämnden, om utredningen ger anledning till det. 
Med hänvisning till att avkastningsberäkningar till stor del är beroende 

av subjektiva värderingar har en remissinstans förordat att det införs en 

bestämmelse som klargör att med skälig arrendeavgift bör avses en avgift 

som tillförsäkrar arrendatorn en med andra jämförbara grupper likvärdig 

inkomst. Detta följer i och för sig redan av de fastställda riktlinjerna för 

jordbrukspolitiken. Dessa innebär bl. a. att ett huvudsyfte med jordbruks

politiken bör vara att tillförsäkra dem som är sysselsatta inom jordbruket i 

alla delar av landet en ekonomisk och social standard, som är likvärdig 

med den som jämförbara grupper uppnår. Jag erinrar emellertid om att 

statsmakterna inte har funnit anledning att i detta sammanhang precisera 

det s. k. inkomstmålet genom att ange vilka grupper som bör jämföras och 
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hur jiimfördsen hör gt1 till (prop. 1977/7'/.I.: 19 s. 171-·172 och foU 1977/ 

7'/.I.: IO s. 17 -18). Det giiller att ta hiinsyn till s;)viil ekonomisk som social 

standard, vilket gtir det svt1rt att göra exakta miitningar. Undersiikningar 

pägf1r för att fä fram material -.;om ger en hredare hdysning av levnadsni

Vän för jordhrukare och motsvarande grupper. Riksdagen har nyligen gett 

regeringen till kiinna att det iir angeliiget att ytterligare anstriingningar görs 

för att belysa hithörande fr;'igor (FiU 1978/79: 5. rskr 1978/79: 34). F. n. 

mt1ste man emellertid enligt min mening konstatera att det inte iir möjligt 

att genom en bestiimmelse av hiir angivet slag uppn{1 en ökad trygghet for 

arrendatorn vid avgiftsbedtimningen. 

Jag övergi1r nu till frrlgan vilka faktorer som bör vara viigledande vid 

skiilighetsprövningen vid sidan av arrendestiille1' normala avkastningsfor

m;'iga. Enligt den undersiikning som kornmitten har ltitit utföra iir sprid

ningen i avgiftsnid stor i samtliga undersiikningsonll"[iden. Detta visar att 

de förhtillanden som p:iverkar prissiittningen i det enskilda fallet iir mimga 

och olikartade. Fiir att skiilighetspriivningen skall hli tillriickligt flexibel 

måste arrendesiittningsreglerna utformas si1 att det iir möjligt att ta hiinsyn 

till alla de omstiindigheter som bör kunn<1 ge utslag i prissiittningen. 

Som exempel pt1 ornstiindigheter som bör heaktas vid sidan av avkast

ningsförmt1gan har kommitten pekat pi1 arrendetidens liingd. eventuell 

indexreglering och övriga avtalsvillkor. byggnadshestnndet och arrenda

torns egna investeringar samt arrendestiillets arrondering och Hige frän 

ekonomisk synpunkt. Nflgon uttömmande uppriikning iir sjiilvfallet inte 

möjlig. Som ytterligare exempel vill jag dock niimna servitut och andra 

belastningar. Lfaribland skyldighet att svara för viigundcrhåll. 

Kommitten har inte niirmarc utvecklat hur arrendeniimnden skall g(1 till 

viiga. niir den bedömer vilket utslag ornstiindigheter av detta slag bör ge 

vid avgiftshestiimningen. Det iir emellertid ofrtmkomligt att niimnden vid 

en hclhetshcdi.imning av arrendeavgiftens skiilighet i viss ulstriickning f;1r 

söka ledning också av marknadens hedlimning av arrenderiittens viirde. 

Mina (>verviiganden i denna del leder fram till alt en hedlirnning av 

;1rrenderiittens sammanlagda viirde hör bilda ramen för skiilighetspröv

ningen. Detta bör komma till uttryck i lagtexten. Jag finner det liirnpligt att 

man diirvid bygger vidare pi1 den teknik som efter hand har utvecklats av 

arrendeniimnderna. Avgiftsbedömningen hör alils[1 anknyta till vad arren

datorer i allmiinhet kan antas vara villiga att hetala i avgift. Dessa antagan

den hör i sin tur bygga på de omstiindigheter som jag har angett i det 

foregilende, dvs. i första hand arrendestiillets avkastningsförmi1ga och 

arrendeavtalets inneh~ll. 

Jag skall nu gr1 in niirm<tre pi·i hur de nya arrendcsiittningsrcglerna bör 

fogas in i Hl. Som en gemensam huvudregel för besittningsskyddade nytt

janderiitter giiller f. n. att vederlaget vid förliingning av avtalet skall utgft 

med skiiligt belopp. Det vederlag som upplMaren fordrar skall godtas. om 

det inte iir oskäligt. 

2 Riksdagen /97/i/79. I rnml. Nr 183 
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Enligt min uppfattning har det inte anförts några bärande motiv för att 

man pit arrenderiittens omri·ide bi.ir friingä denna huvudregel. Den bör 

följaktligen behfdlas. De nya arrendcsiittningsregler som jag nyss har föror

dat bLir pt1 motsvarande siitt som de särskilda hyressättningsreglerna i 48 ~ 

hyreslagcn tas in son ett tillägg till i1uvudregeln. 

Sammanfattningsvis inneKtr allts!'t mitt förslag att huvudregeln komplet

teras med en bestämmelse om att fordrad arrendeavgift är att anse som 

oskiilig. om den inte endast obetydligt överstiger vad arrendatorer i all

miinhet kan antas vara villiga att betala med hänsyn till arrendestiilkts 

;1vkastningsförmäga. arrendeavtalets innehåll och omstiindigheterna i i.iv

rigt. 

Kommitlcn har i anslutning till arrendesättningsreglerna diskuterat om 

någon form av r<'1dgivandc verl;samhet beträffande arrendesättningsfrågor 

biir startas i samhiillcts regi. Bakgrunden till detta iir att det inom arrenda

torernas organisationer finns önskem.'\I om alt statliga s. k. arrenueupp

skattningsniinrnder bör inriittas. Dessa nämnder skulle ha till uppgift att 

bitr:ida parterna med rftd och rekommendationer rörande arrendeavgiftens 

storlek. 
Jag iir medveten om att det kan vara svårt för enskilda jordägare och 

am:ndatorer att bedöma ptt vilken nivh arrendeavgiften bör ligga. En viss 

osäkcrhetsmarginal mt1ste emellertid enligt min mening alltid godtas i de 

affärsmässiga forMllandcn det hiir gäller. Jag vill i sammanhanget ocksfi 

peka på att den av intresseorganisationerna bedrivna rådgivnings- och 

medlings verksamheten under senare år har fött allt stiirre omfattning. LRF 

har organ som är siirskilt inriktade pa arrenuefrågor. På riksplanet finns 

LRF:s arrenderäd och pa en del av fänsförbunden finns arrendesektioner, 

arrendegrupper eller motsvarande. Den hjiilp och information som För

eningen Sveriges jordbruksarrendatorer och Sveriges jordägareförbund 

samt till uem anslutna lokala föreningar 11imnar sina medlemmar har också 

stor betydelse niir det giiller alt sprida kunskap om arrendeavgifterna. Man 

rtlr inte heller glömma hort att parterna i samband med förHingning alltid 

har möjlighet att vända sig till arrendenämnden och be nämnden ta upp 

avgiftsfragan till medling. 

Genom den rädgivning och information som intresseorganisationerna 

bedriver k<rn ktinnedomen om bl. a. arrendesiittningsfrttgorna väntas öka. 

Mycket tyder på all organisationerna fortlöpande kommer att la på sig ett 

vidgat ansvar for att arrendemarknaden skall fungera väl och for att upp

kommande intressemotsättningar skall kunna lösas pil ett konstruktivt 

siitt. 

De önskemål som har legat bakom tanken på att inrätta statliga arren

deuppskattningsniimnder torde alltsa i allt större utsträckning komma att 

tillgodosi:s genom intresseorg::rnisati1Jnernas verksamhet. I likhet med fler

t<ilet remissinstanser hitriider jag dä~för kommittens uppfattning att några 

statliga rådgivande organ för behandling av arrendesiittningsfrägor inte 

f, n. behöver inriittas. 
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Den offentliga statistik som f. n. finns liver utgiknde arrendeavgifler iir 

inte tillriickligt differentierad fiir att ge en tillförlitlig hild av prisutveckling

en. För b~1de myndigheter och enskilda skulle det underlätta bedöinningen. 

om en fulfstiindigare registrering av avgifternas utveckling fanns att tillg{1. 

Fragan om en förb~ittrad statistik på arrendeomrt1det togs upp till över

viigande av riksdagen är 1977 <LU 1976/77: '27l. Enligt riksdagens mening 

m;)ste emellertid viirdet av en registrering av arrendeavgif!ernas .-.torlek 

väga~ mot samhällets striivan att undvika att en alltmer omfattande upp

giftsskyldighet i1bggs den enskilde. Med hiinsyn hiirtill ansflg riksdagen att 

det niirmast fick ankomma pä arrendelagskommittcn att hedöma huruvida 

det kunde bli erforderligt att inhiimta ytterligare statistiska uppgifter. 

Kommitten har vid sina överväganden i denna del stannat fiir att inte 

fiireslft n<'lgra {1tgiirder flir att fä fram en mer fullständig statistik. Inte heller 

jag anser att det finns tillriickliga motiv för att införa en allmiin registrering 

av arrendeavgifter. Jag finner det dtiremot angeliiget att man noga under

söker vilka rrn~~jligheter det finns att fiirhiittra och eventuellt komplettera 

nuvarande undersiikningsmetoder vilka hygger pfl regelbundna stiekprovs

undersökningar av lantbrukarnas sjiilvdeklarationer. Med hänsyn till frä

gans tekniska karaktiir hör det som kommitten har anfört i första hand vara 

en uppgift för statistiska centralhyrtrn att undersöka vilka förbiittringar 

som hiirvidlag iir möjliga. 

En fråga som brukar <'lterkomma i disku~sionen om arrendeavgifterna iir 

vilken inverkan ~- k. anbudsarrenden har pfl avgiftsnivfm. I den allmlinna 

debatten har det hiivdats att anbudsarrendena driver upp avgiftsnivfrn och 

att det diirför finns skiil att ingripa mot anviindningen av anbudsförfarande. 

Enligt vad kommitten har anfört är det emellertid sv<'lrt att finna en bekräf

telse pi'i detta i den undersökning som kommitten har lf1t it utföra. Den 

slutsats som man enligt kommitten niirmast kan dra av undersökningsre

sultatet lir att anhudsförfarandets effekt pä avgiftsniv<'in i stort torde vara 

liten. för detta talar ockstt det faktum all anbudsarrendena enligt under

sökningen utgör en relativt liten andel av den arrenderade arealen. Kom

mitten har dlirför inte funnit det liimpligt att övervliga förslag till lagstift

ning som skulle ta sikte på att inskriinka rätten att anvlinda anbudsför

farande. 

Jag ansluter mig pt1 denna punkt till kommittens uppfattning. Som flera 

remissinstanser har pf1pekat iir fr~igan hur man skall motverka ogynn

samma effekter av systemet med anhudsförfarande främst en informa

tionsfräga. Information av detta slag mt1ste emellertid spridas ptt i huvud

~ak andra vägar än som kan ske i detta lagstiftningsarende. Organisationer

na pfl arrendernarknaden torde enligt min mening ha häst förutsiittningar, 

när det giiller att påverka arrcndeupplätare och arrendehrukande lanthru

kare sä att slentrianmässiga eller alltför kortsiktiga överväganden inte fär 

falla avgörandet. niir anhudsförfarande anviinds. 
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2.3 Andra arrende,·illkor 

lfot.k jlln.liigaren och arrendatorn har cnligt .I R möjlighet att siiga urr 

arrenJeavtalet till arrendererindcns slut för att fo till st~1nd en omprövning 

av arrcndcvillkorL'n. Kan parterna inte komma överens nrn \·illkllren fi.ir 

den nya arrendeperioden. kan friigan foras vidare till arrendeniirnnden. 

Tvist som r(ir anrn1t arrendevillkm iin arrendeavgiften" stllrlck eller arren

det idens liingd skall enligt 9 kap. 9 ~ J H lösas s~1 alt det a\· jonliigaren 

urrstiillda villkoret skall giilla. om det inte strider mot g\ld sed i arrende

förh~tllandcn eller pi1 annat s~11l iir ''billigt. 

Sedan ,.Il' 1976 har jordiigaren od1 arrendatorn dess11tl1m möjlighet att 

hos domswl piikalla rri.ivning av arrendevillkoren med stöd av den s. k. 

generalklausulen i :1-b ~ lagen l 19 I 5: 2 \X lom avtal och andra riit I shandling

ar r~1 förmi.igcnhetsriittens onmide U1\·talslagenl. S~1dan prövning kan r;1-

kallas niir som helst under arrendeperioden. 

Fnligt genernlklau'iulen far avtalsvillkor jiimkas eller famnas utan avse

ende. om villkoret iir oskiiligt med hiinsyn till avtalets innehttll. omstiindig

hcterna vid avtalets tillkllmst. sen,,re intriiffade förh~tllanden och omstiin

dighetcrna i övrigt. Generalklausulen giiller inllm hela det förmögenheh

riittsliga omriu.lct. 

I samband med tillkomsten av generalklausulen riipekades att di:nna ej 

stiimde helt överens med JB:s bi:stämmelser om skr1lighetsprövning av 

andra arrendevillkor iin arrendi:avgiften I rror. \ 975/76: 81 ~- \ 71 och 174 ). 

Det ansi1gs dllck urrenbart att man vid sblighetshedömningcn av arrende

villkor i flirhingningsfallcn har alt anhigga i stort sett samma hetraktelsesätt 

som vid tilliimpningcn av ge11cralkla11~11len. En behövlig iindring av J B:~ 

hcstiimrnelser hedlirndes diiri'ör kunna ansti1 till dess friigan kunde prövas i 

samhand mi:d andra iindringar av arrcndclagstiftningen. 

Enligt kommittens förslag hör den bestämmelse i J B som reglerar pröv

ningen av annat arrendevillkor iin arrendeavgiften eller förlängningstiden 

nu lindras stl alt den stämmer bältre överens med generalklausulen. Be

stämmelsen hör enligt kommiltcn gc~s di:n lydelsen all annat arrendevillkor 

skall vara skäligt med härn.yn till arrendeavgiftens storlek. andra arrende

villkor och omständigheterna i övrigt. Förslaget har i allmänhet famnats 

utan erinran vid remissbehandlingen. 

Ocksi1 jag anser att den aktuella best~immelsen bör anpassas till general

klausulen. Detta iir önskviirt inte bara for att tillgodose kravet ri1 enhet

lighet 11tan ocba flir alt skara biittre balans mellan jonHigaren och arren

datorn vid villkorsrrövning enligt .JB. Som kommitten har framh<·iJlit ger 

den nuvarande regeln jordiigaren elt visst företr~idc niir villkoren skall 

faststiilla~ för det fortsatta arrendet. Till skillnad mot _iordiigaren har niimli

gen arrendatorn inte möjlighet att fä prövat huruvida ett av honom begiirt 

nytl avtabvillkor skäligen bör giilla under den nya arri:ndi:rerioden. 

Kommittens förslag tillgodosi:r iinskern:ilet om alt samtliga de av rar-
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terna föreslagna villkl)ren skall kunna hli föremill för likvärdig prövning. I 

likhet med nertalet remissinstanser anser jag att detta iir en naturlig konse

kvens av prim:iren om parternasjiimstiilldhet i avtalsförhiillandet. 

Enligt min mening har den forcslagna bcst;immelsen emellcrtid fritt en 

mindre liimplig utformning. I kommittens förslag avviker formuleringcn 

inte oväsentligt frtin generalklausulens lydelse. Kommitten motiverar detta 

med att dcn i generalklausulen an\·~inda formuleringen skulle kunna göra 

bedömningsunderlaget onödigt llmf;'rngsrikt. 

Eftersom prövning av arrcndevillkorcn kan pi1kallas bf1de med stöd av 

JB:s bestämmelser och med stöd av generalklausulen bör man enligt min 

mening stl ltrngt som möjligt eftersträva en enhetlig bedömningsrwrm. 

Bctriiffande arrendeavgiftens storlek och förfangningstidens längd gi1r det 

visserligen inte att inom bf1da rrövningssystemen {1stadkomma formellt 

likartade förutsiittningar för bedömningen. Niir det giiller andra arrende

villkor kan jag emellertid inte se niigot hinder mot att den r~ittsliga ramen 

för rrövningen blir densamma enligt .18 som enligt generalklausulen. Jag 

anser därför att den förevarande hcstämmelsen bör urrta samma grund

rek visit som generalklausulen. 

Mot bakgrund av det anförda föreslår jag all bestiimmelsen utformas så 

att annat av jordiigaren eller arrendatorn urrställt villkor skall giilla i den 

mfm det ej ;ir oskäligt mcd hänsyn till arrendeavtalets innehåll. omständig

heterna vid avtalets tillkomst. senare inträffade förhtillanden och omstän

digheterna i övrigt. 

2.4 Rätten till självinträde 

I vissa fall kan arrendatorns besittningsskydJ brytas (9 kar. 8 * J B). Ett 

fall är att jordägaren eller nära anhörig till honom vill överta brukandet av 

arrendestiillet. Om jorlfagaren gör sannolikt att s. k. självintriidt: skall ske. 

har arrendatorn inte rätt till förHingning av arrendeavtalet. 

Regeln om att jordägaren alltid har rätt att överta brukandet kan onekli

gen förefalla härd mot arrendatorn. EnJast om joruägarens avsikter inte 

verkar allvarligt menade. kan sjiilvinträde vägras. Vilka följder det kan rn 
för arrendatorn att g<'i miste om arrenderiitten saknar däremot betydelse. 

Som skäl för att regeln har fatt denna utformning har i förarhetena (prop. 

1970: 20 Del 8 2 s. 863) framhf1llits att det är av stor betydelse för en 

jordiigare all han vid arrendetidens utgirng har en ovillkorlig räl! att själv 

överta brukandet av fastigheten. En annan regel skulle i hög grad verka 

h~immande på utbudet av mark för arrenJe. 

Jag vill inte bestrida att en begränsning av rätten till sj~ilvinträde kan 

medföra att intresset av att uppl~ita jordbnrksarrenden minskar. Hur stor 

denna risk är, heror dock pä hur ingripande en eventuell begriinsning blir. 

Jag återkommer senare till detta. 

Den kritik som enligt min mening kan riktas mot den nuvarande regeln är 
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att det inte finns niigot som helst utrymme för att beakta de konsekvenser 

som sjlilvintriidet kan medfiira för arrendatorn. Som framhi\llits av lagut

skottet !LU 197.'i: 6 s. 71 kan det därför inte undvikas att regeln i sreciella 

fall kan leda till resultat som är mindre tilltalande frt111 social synpunkt. Vid 

remissbehandlingen har ocksi\ frf111 bl. a. arrendeniimndshttll urrgetts att 

det har förekommit fall dlir arrendatorn har m:1st avtriida arrendestället, 

fastän detta har tett sig obilligt mot honom. 

f'ör att förhindra att regeln kan leda till s{1dana obilliga resultat krävs det 

enligt min mening inga djurare ingrerr i grunderna för den nuvarande 

lagstiftningen. De skyddsbehov som det kan vara fräga om synes normalt 

kunna tillgodoses genom att man örrnar möjlighet for arrenden:imnden att 

i sjiilvinträdesfallen oeksi\ viiga in arrendatorns förhflllanden i bedömning

en. Vad det niirmast giiller iir alltst1 att finna en ordning som utan att alltför 

mycket bq?rlinsa jordägarens mö.iligheter att förfoga över sin mark vid 

arrendetidens utgtlng tillf1ter sjiilvintriide bara när detta ter sig rimligt med 

hiinsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet. 

Enligt kommittens mening leder synrunkter av detta slag fram till att en 

intresseavvägning mellan rarterna bör kunna ske också i självinträdesfal

len. Kommittt!n föreslår därför att den nuvarande regeln förses med en 

tilläggsbestämmclse som innebär att självinträde far ske, om det inte är 

obilligt mot arrendatorn att arrendeförhållandet urrhör. f'örslaget har 

tillstyrkts av flertalet remissinstanser. 

Också jag anser att den föreslagna lösningen lir lämplig. Man möjliggör 

r[1 detta sätt en flexibel rrövning, diir hänsyn i behövlig utsträckning kan 

tas till de argument och sakförhlillanden som fiberoras från ömse sidor. Jag 

vill i sammanhanget erinra om att prövningsorganen i arrende- och hyres

! vister har stor erfarenhet av intresseavvägningar. eftersom detta är ett i J H 

vanligt sätt att reglera förutsättningarna för bl. a. besittningsskyddsav

brott. 

Jag biträder därför kommittens förslag att en förliingningstvist. där jord

ägaren åberopar självinträde. bör avgöras efter en viigning av rarternas 

motstttende intressen. Om ett uprhörande av arrendeförh{illandet framstår 

som obilligt mot arrendatorn. skall självinträde kunna vägras. I likhet med 

kommitten och m<~joriteten av remissinstanserna anser jag all man pt1 detta 

sätt kan tillskapa en ordning, där ~1 ena sidan jordägaren kan återfå bruk

ningsriitten till arrendestället när han har befogad anledning till det. medan 

a andra sidan arrendatorns behov av social och ekonomisk trygghet kan 

tillgodoses i större utsträckning än f. n. 

Om regeln om självinträde utformas i enlighet med vad jag nu har anfört. 

anser jag att man knarpast behöver befara att utbudet av jordbruksarren

den kommer att råverkas negativt. 

När det gäller en sildan obillighetsrrövning som här föreslås är det inte 

möjligt att ge nf1gra närmare anvisningar om hur intresseavvägningen bör 

utfalla i det enskilda fallet. Vad man från lagstiftarens sida kan göra är att 
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peka pi1 omständigheter som typiskt sell bör tillmiitas vikt vid prövningen. 

Vilken tyngd siuJana omstiindighetcr biir ha. niir de viigs mot varandra. 

m~1ste diiremot i1verliimnas {1! prövningsorganens eget bediim<tnde. 

Jag skall först ge nagra exempel p;1 omstiindigheter som kan före-ligga p;·, 

arrendatorns sida m:h som enligt min mening hör tillrniitas betydelse viJ 

prövningen. Om tvisten gäller ell s. k. historiskt arrende. dvs. om arrenda

torn o<.:h hans släk1 under flt'fa genen11ioner har bnikat arrendestiillel. 

torde ofta el! avbrott i riillen till förlängning kunna betraktas som obilligt. 

(kks;\ i fri1ga om andra garJsarrenden torde det i manga fall kunna anses 

obillig!. (1111 arrendatorn m~1ste liimna en trakl. diir han Ol"h hans familj har 

rolal sig. Ett för arrenda!Prn ohilligt resultat kan vidare inträffa. om 

arrendet utgör arrendahirns huvudsakliga försö1jningsunderlag och det p:1 

grnnd av t. ex. arrendatorns höga levnads~dder inte verkar troligt att han 

skall kunna fo ell nytt stadigvarande arbete inom regi(1nen. Detsamma 

synes höra gälla. om arrendatorn med fog har förlitat sig pa att arrendet 

skall forlängas och dföfiir har s1<'1ll för kostnadskrävande investeringar p~1 

arrendestället o<.:h han i händelse av avtlyllning inte skulle kunna erh~tlla 

rimlig kompensation för nedlagda kostnader och arbetsinsatser. 

Beträffande motsvarande oms1ändigheter pi1 jordägarsidan vill jag till en 

början peka pit att förutsällningarna för utarrenderingen efter hand kan ha 

ändrats viisentligt till följd av förh{1llanden som jordägaren inte tog med i 

beräkningen vid tiden för uppl[1telsen. Sjiilvfallel bör arrendeniimnden 

iiven i övrigt ta berälligad hiinsyn till jordägarens sociala och ekonnmiska 

si111ation och mot bakgrund härav söka bilda sig en uppfatrning om hur 

ange lägel det allmänt sett kan anses vara for honom att fa överta brukandet 

av arrendestället. 

En omständighet som kommitten särskilt har uppehällit sig vid är all 

jord~igaren kan ha uppbt it arrendet av mera tillfälliga orsaker. Han kan 

I. ex. ha gjort upplätelsen i avvaktan pi1 att en ~on eller dotter har genom

gätt lantbruksu1hildning. Om i ett s'1danl fall h~llla parter vid avtalets 

ingäende har varit överens om upplt1tclsens hegriinsade varaktighet. anser 

jag i likhet med kommillen all ~jälvinträde !'>Om regel hör medges. när 

nw1ivet för utarrenderingen inte liingre föreligger. 

Som kommitten har pftpekat kan det i här äsyftade fall behövas u1red

ning om all arrendatorn har varit införsti1dd med jordägarens avsikter o<.:h 

att han mer eller mindre tydlig! har godtagit dessa. Kommi1ten anför att 

tillriicklig utredning bör anses föreligga. om det av arrendeavtalet framgti.r 

all arrendatorn under viss angiven förutsättning har förklara! sig godta ett 

framtida självinträde. 

En remissinstans har invänt att parterna inte pi1 detta sätt hör fä hestäm

ma över föruts~ittningarna för ett framtida självinträde. Det finns risk för 

all delta skulle kunna utnyttjas för alt kringgit besi1tningsskydddsreglerna. 

Det bör i stället krävas att arrendeniimnden har lämnat dispens frän besitt

ningsskyddet. Dispens bör meddelas. om jordiigaren gör sannolik! att 

självinträde skall äga rum vid arrendeperiodens utgång. 
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För egen del anser jag inlc alt Jet hör krliva~ dispens av arrendenlimn

den for all överenskommelser av detta slag skall lillerklinnas rättsverk

ningar. I m:1nga fall lir det inte möjligt att i förvlig bedöma. huruvida jorJ

ägaren knmmer alt kunna förverkliga sina avsikter betriiffande självinträ

det. Meddelas lind;·1 disrens. är arrendalOrn helt avskuren frtrn möjligheten 

att framdeks föra fntgan vidare till arrendeniimnden. Enligl min mening är 

del fr:rn arrendatorns synrunkt blill1-e alt arrendeniimnden inom ramen för 

den allmiinna ohillighetsrrövningen far frill bedöma bevisvlirdet av den 

utredning om rarternas 1idigare inten1ioner som kan komma all ll-iggas 

fram nl'tr s.ililvin1riiJe1 aktualisl'ras. Jaf! ansluter mig allls~t 1ill kommillens 

urrfallning. 

I likhet med kommitten anser jag vidare att sjlilvintrlidc som n:gel hör 

medges. pm .iordligan::n erhjuder arrendatorn etl annal godtagbart arren

destiille. 

Betriiffande s. k. soeiala arrenden fanns det tidigare hestiimmelser som 

syftade 1ill att förhindra att jordligaren missbrukade sin Lh°ivarande rätt att 

fritt kunmt stiga urr arrcndcavlalet. om han avsitg att göra självintriide. 

Jonhigaren kunde enligt dessa bötämmelser dömas till höter. om han utan 

tillstirnd av arrendenlimnden siddc egendomen eller arrenderade ut den rä 

nytt innan viss tid hade förtlu1it efter Jet all arrendeavtalet uprhörde. 

Denna s1raffsanktion avskaffades i samband med tillkomsten av JB. I 

förarbetena 1rror. 1970: 20 Del H 2 :,. 979-980l framhölls att nitgon stratT

sanktion inte liingre behövdes för alt motverka oriktiga urpgifter till stöd 

för besillningsskyddsavbrotl med hlinsyn till all jordligarens r~tstäende om 

markens fram I ida användning enligt de nya reglerna kunde underkastas 

saklig rrövning av arrendenämnd. Det pilpekades vidare all oriktiga urr

gifter om ~jiilvin1r;ide i viss utslrä..:kning kan bestraffa~ enligt 9 kar. hrolls

halken. 

Kommitten har övervligt om det finns behov av all i1terinföra något form 

av straff- eller skadestrindssanktion för att förhindra att rätten till självin

tr~idc misshrukas. Kommitten anser dock all det inte föreligger niigot 

srtdant behov. I likhet med flertalet remissinstanser delar jag denna upp

fattning. 

Jag vill i anslutning hiirtill betona att den nu föreslagna obillighetspröv

ningen inte är avsedd all medföra nitgra llittnader i hevishänseende. när det 

gäller kravet rit att jordägaren skall göra sannolikt all han själv eller nära 

anhörig till honom verkligen kommer alt bruka arrendestället. om arrcnde

förhiillandet urrhör. I förarbetena till den nuvarande regeln (rror. 1970: 20 

Del B 2 s. 803 och SOU 1968: 57 s. 393 l diskuteras vilken utredning som bör 

krävas om det rlanerade självinträdet. Den sammanställning av rättsfall 

som har tagits in i komrnillcns betänkande visar att regeln torde tillämpas 

rri ett säll som ligger väl i linje med vad som har varit avseit. Självintriide 

brukar sälunda viigras, om jordiigaren inte har ansetts kunna klara av 

jordbruket ri1 arrendest;illet rt1 grund av bristande erfarenhet av lantbruk, 
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hög ~tider eller sjukdom. Sjiilvintriidc har o~·ks;'1 vägrals, niir del baknm 

jordiigarens begäran om sjiilvinlrädc har legat en önskan att bli av med en 

enligt hans mening besviirlig arrendaior eller att Hingre fram erh~illa högre 

avgift a\ annan arrendator. 

Vid rcrnissbehandlingen har ett par rcformkra,· förts fram Slim h~inger 

samman rncd frt1gan hur riitten till sj~ilvimrädc pavcrkas av att arrendesliil

lel övergitr till ny jord ägare. 

En rcrnissinstans anser sälunda att del inte bör vara tillillel för den nye 

jordiigarcn all göra gällande självintriide. om den utarrenderade egen

domen är ell bärkraftigt familjejordbruk som under m:'tnga :ir har brukats 

ptt arrende. Ftt sitdant förbud mnt självintdde kan jag dnck inte biträda. 

Prö\'ningcn bör iivcn i detta fall ske med hiinsyn till alla omstiindigheter 

som parti;:rna ~iberopar. 

En annan remissinslans ptipekar all del har förekommit fall diir jord

iigaren efter alt ha sagt upp arrendeavtalet har sftlt arrendestället under 

uppsiigningstiden. Prövningsorganen har i st1dana fall tillåtit att den nye 

ägaren i förlängningstvisten äberopar självinträde som besittningsskydds

brytande grund. nttgol som enligt rcmissinstansens mening strider mot J B: s 

ordalydelse. Kritiska synpunkter av detta slag har också förekommit i den 

allmänna deballen (jfr Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund 1978 s. 

193-194 och 407 -4081. 

Enligt min mening överensslämmer den kri1iserade riittstillämpningen 

med den allmänna principen all den ~om förvärvar I. ex. en iiganderäu eller 

en nytljanderält inte genom själva överlåtelsen far vare sig bällre eller 

sämre ställning än vad iivcrlätaren hade. En i laga ordning verkställd 

upp~ägning förlorar alltsä inte sin verkan till följd av att det senare sker en 

partsväxling p~1 upplatarens eller nyttjanderättshavarens sida. 

En ny arrendejordägare torde därför vara oförhindrad all under den 

fonsatta besittningsskyddsproceduren beg~ira självinlräde. Det finns ocksä 

visst sli.id för denna uppfatlning i den rällsvetenskapliga litteraturen (jfr 

Bäärnhielm- Larsson. Jun.lbruksarrende, s. 89 och 91 ). Vid prövningen av 

hesittningsskyddstvisten skall dock självfallet inga andra sakförhtlllanden 

p[1 jordägarsidan beaktas än sådana som gäller den nye ägaren. Härvid 

torde den nu föreslagna obillighelsprövningen enligt min uppfanning i 

mänga fall komma all leda till all det begärda besitlningsskyddsavbrollel 

betraktas som obilligt mot arrendatorn. 

Jag vill tillägga all den fråga som jag nu har diskuterat kan komma i ett 

annat läge. om det i samband med en reform av uppsägningsförfarandet i 

arrendetvister införs krav p~\ att den besitlningsskyddsbrytande grunden 

skall anges redan i uppsägningshandlingen. 

Komminen har i anslutning till fritgan om självinträde övervägt huruvida 

besillningsskyddet behöver stärkas också i de s. k. rationaliseringfallen. 

Enligt J B har arrendatorn inte rätt till förlängning. om jordägaren gör 

sannolikt all arrendesUillet behövs för en mera ändamålsenlig indelning i 



Prop. 1978/79: 183 26 

brukningsenheter och det ej av särskilda sk~il iir obilligt mot arrendatorn att 

arrendeförh<'tllandet upphör. Kornmitten konstaterar att det allrn;innas in

tre~si: a\· strukturrationalisering inom jordhruket har sadan styrka att 

arrendatorns intresse av fortsatt brnkande normalt bör fa sti1 tillbaka, om 

am:ndestiillet behövs för rationalisering. Med hänsyn hiirtill anser sig 

kornmitten inte böra föresb ni1gon ändring av besittningsskyddsreglcrna 

ptt denna punkt. Kornmittens stiillningstagande har i allmfö1het godtagits 

av remissinstanserna och inte heller jag har nf1gon erinran. 

2.5 Dödsbos besittningsskydd 

Ktimmitten har hl. a. haft i uppdrag att föreslå en förstiirkning av det 

besittningsskydd som tillkommer dödsbli efter arrendator som har avlidit 

under arn:ndetiden. Med nuvarande regler iir det oklart för vilken tid 

avtalet biir förlängas. om parterna inte kan enas om detta. 

För bestiirnrnelserna om minsta till!1tna arrendetid liksom för besitt

ningsskyJdshestärnrnelserna är det av avgörande betydelse huruvida ar

rendet är ett gtirdsarrende eller ett sidoarrende. Gtmlsarrende föreligger. 

om parterna har kommit överens om att .irrendet skall omfatta bostad för 

arrendatorn. Bostad kan upplätas endast till fysisk person lprop. 1970: 20 

Del H 2 s. 861 l. 

Vid gitrJsarrendc iir minsta arrendetiden i princip fem ~1r. För sidoarren

den finns ingen rniminitid föreskriven. Vid grirdsarrende föreligger alltid 

besittningsskydd. Vid sidoarrende föreligger besittningsskydd endast om 

arrendetiden överstiger ett 11r. 
Om besittningsskydd gäller. har arrendatorn i princip rätt att fä avtalet 

förlängt pt1 skäliga villkor. Kan parterna inte enas om den nya arrendepe

riodens längd, kan denna faststiillas av arrendenämnden. Härvid giiller att 

den nya arrendeperioden skall motsvara arrendetiden enligt avtalet. dock 

längst fem är. Förlängning kan emellertid ske för annan tid. om detta av 

särskild anledning är lämpligare. 

Som jag nyss nämnde gäller hesittningsskydd för alla gf1rdsarrenden. Om 

en gårdsarrendator avlider under löpande arrendeperiod. övergår hans 

rättigheter och skyldigheter enligt arrendeavtalet pä dödsboet (prop. 

1970: 20 Del B 2 s. 941 och 953). Dödsboet har alltsti i princip rätt att fä 
avtalet förlängt på villkor som kan anses skäliga med hänsyn till jordäga

rens och dödsboets förhällanden. 

Eftersorn innehttllet i själva arrendeavtalet är avgörande för om arrendet 

är ett gi\rdsarrende eller inte (prop. l970 Del B 2 s. 972-973 och 980). synes 

arrendets egenskap av gardsarrendc inte fi.iriindras enbart därför att arren

datorn avlider och dödsboet inträder i hans ställe. Vid förlängning av 

avtalet kan emellertid jordägaren f1berop<1 att den nya arrendeperioden inte 

skäligen bör bestämmas till fem är. eftersom dödsho som juridisk person 

inte kan h<l bostad p::\ arrendestället. 
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BetrMfande tolkningen a\' giillande bestämmelser har lagutskollet anfört 

<l .U 1974: 35 s. 4'2 l all t>m jonfägaren under äberopande a\' all dödsbo inte 

kan inneha gilrdsarrende kriiver all den nya arrendetiden skall siirras liJl ett 

iir s{t torde dödsboet i varje fall i normalfallet inte ha riitl till längre avtals tid 

iin ett f1r. Detta sl-.ulle medföra <ilt besillningsskyddet gick förlorat i sam

band med fi.irfangningen. 

Ktimmitten framh:1ller att o~iikerheten om giillande rälls innehttll försät

ter dtidsbon i ett utsatt läge. Enligt kommillcns mening är det nödvändigt 

att dödsbos stiillning i besillningsskyddshänsecnde blir klarlagd genom en 

ny lagregel. Sociala och ekonomiska skäl talar för att arrendeförhiillandet 

inte mot dödsboets vilja bör kunna upplösas alltför kort tid efter utgången 

a\· den arrendeperiod under vilken dödsfallet har inträffat. Samtidigt är det 

angeläget all regeln utformas sft att dödsbon inte förblir oskiftade under 

liingrc tid iin nödviindigt. Enligt kommittens urrfa11ning bör regleringen 

nmfalla rn.:ksa dödsbo efter sidoarrendator som har haft besittningsskydd. 

eftersom motsvarande skyddsbcho\· kan föreligga i detta fall. 

Med hiinsyn till det sagda föresh"tr kommitten att dödsbo efter arrendator 

som har haft besittningsskydd skall ha rält till samma förfangning av 

arrendeavtalet som arrendatorn skulle ha haft vid utgi111gen av den arren

deperiod under vilken arrendatorn har avlidit. Vid utgt111gen av följande 

arrendeperiod skall enlig! kommittens förslag di.idsboeh förliingningsräll 

bcdi.imas p;'i samma siitt som gäller för övriga juridiska personer. 

I anslutning till förslaget i denna del har kommitten erinrat om att 

Skånearrendatorernas samrådsgrupp i en skrivelse. som av regeringen i 

mars 1977 har överlämnats till kommitten för övervägande. föreslagit bl. a. 

att jordbruksarrendator skall fä räl! att överlåta arrendet i samband med 

generationsväxling. Kommitten avser att behandla denna fräga senare. 

Flertalet remissinstanser har tillstyrkt att knmmittcns förslag om döds

bos räl! till förHingning av arrendeavtalet läggs till grund för lagstiftning. 

Nt1gra remissinstanser anser emellertid au förslaget sft niira berör frf1gan 

om en cventuell överlntelseriill att det inte bör genomföras nu. 

För egen del finner jag det värdefullt att kommitten i det försatta utred

ningsarbetct förutsät1ningslöst undersöker huruvida jordhruksarrendator i 

vissa fall hör fa r~itt att överbta arrenderätten pt1 närstäende. Delta hindrar 

emellertid inte all man nu tar upp bestämmelserna om dödsbos besitt

ningsskydd. Det nuvarande oklara räthliiget bör enligt min mening inte 

best{1 längre än nödvändigt. Oberoende av hur frägan om överlåtclserätl 

kommer att lösas på sikt. far man f. ö. räkna med att det kommer alt finnas 

dödsbon som inte vill eller kan utnyttja denna rättighet. 

Jag bitriider kommittens förslag att dödsbo efter avliden arrendator nu 

bör ges ett starkare besitlningsskydd än som följer av den från dödsboets 

synpunkt minst förmtinliga tolkningen av gällande rätt. Som kommitten har 

framMllit bör regleringen omfatta inte bara gärdsarrenden utan också 

sfidana sidoarrenden som den avlidne innehade med besittningsskydd. 
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Niir det giiller fragan hur bngt man bör striieka sig för att bereda 

dödsboet trygghet i besittningen. an:,erjag att den avviigning som kommit

ten har gjort är lämrlig. Vid utg~mgen av den arrendereriod under vilken 

dödsfallet har intriiffat bi.ir sfllumla dödsb1)Ct ha riitt till förfangning för 

samma tid som den avlidne skulle ha haft. Vart. ex. den avlidne gi1rdsar

rcndator, skall diidsboct alltsr1 i rrincir ha riitt till fem tirs förhingningstid. 

Flera remissinstanser har emellertid rärckat att kommittens förslag biir 

förtydligas. s[1\'itt avser situationen när den första förfangningstiden har 

löp\ Il\. 

Också jag anser att ett förtydligande bör ske. När den första för

längningstidcn har gått till ända. bör enligt min mening huvudregeln vara 

att dödsboet skall ha rätt till ytterligare ett års förlängning av avtalet. Med 

hänsyn till att förhällandena vid arrende är sii varierande, bör det emeller

tid finnas möjlighet att i undantagsfall fastställa en längre förlängningstid. 

Som komplement till huvudregeln hör därför föreskrivas att förlängning 

kan ske för längre tid än ett är. om synnerliga skäl föreligger. 

2.6 Uppsägningsförfarandet 

Det rättsliga förfarandet vid en förlängnings- eller villkorstvist mellan en 

jordiigare och en arrendator iir f. n. i huvudsak utformat på följande sätt. 

Arrendeavtal som iir ing<'111get för bestiimd tid - ett år eller längre -

mtiste i princip siigas upp för att upphiira att giilla vid den avtalade arrende

tidens utgäng. För arrendeavtal med besittningsskydd gäller dessutom att 

avtalet måste s:igas upp Liven om part vill att arrendet skall fortsätta men 

pä ändrade villkor. 

En uppsiigning av arrendeavtal gäller - oberoende av från vilken sida 

den görs - i princip avtalets upphörande. Om arrendatorn i uppsägningen 

har begärt förlängning av avtalet pt1 iindrade villkor. har han emellertid 

kvar sin rätt till förlängning av avtalet. 

Själva besittningsskyddsprocedurcn inleds med att jordägarcn tillställer 

arrendatorn ett s. k. avflyttningsmeddelande, dvs. en skriftlig underrättel

se om att arrendatorn skall h;inskjuta tvisten till arrendenämnden, om han 

inte går med pi\ att flytta. N;'1gon frist för lämnande av avflyttningsmedde

lande är inte föreskriven. Om arrendatorn inte hiinskjuter tvisten till nämn

den inom tvf1 mflnadcr frt\n det han har fött del av meddelandet, förlorar 

han emellertid rätten till fortsatt arrende. Detta giiller även om det iir 

arrendatorn som har sagt upp avtalet för att fä till stand en omreglering av 

villkoren. 

Kommitten har lagt fram ett förslag till nytt förfarande i flirfangnings

och villkorstvister. Det innebiir i huH1dsak följande. 

Uppsägning skall giilla antingen avtalets upphörande eller iindring av 

villkoren. Syftet med uppsiigningen skall anges i uppsägningshandlingen. 
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Siiger jordiigaren upp avtalet för upphörande. skall de-.sutom den hesitt

ningsskyddshr~'tande grunden anges. 

Uppsiigning för villkorsiindring hehiiver inte innehftlla uppgift om de ny;1 

villkoren. Slidan uppsiigning för inte iindras till att avse avtalets upphiiran

de. 

H;1r överenskommelse inte triiffats senast sex rniinader fr{1n den dag dft 

uppsiigning senast kunde göras. skall den part som har sagt upp avtalet 

hiinskjuta tvisten till arrendeniimnden. Har friiga om arrendeavtalets upp

hiirande hiinskjutits till ;1rrendeniimnden. har denna att priiva s(1viil fiir

liingningsfr~1gan som villkoren för ett eventuellt fortsatt arrende. Har diir

emot endast villkorsfrf1gan hiinskjutits. för arrendeniimnden inte pröva 

fri1gan om arrendeförhållandets upphiirande. 

Har arrendeniimnden i samband med fiirliingning av avtalet faststiillt nya 

villkor. har arrendatorn riitt att senast fyra m~inader diirefter siiga upp 

avtalet. om han finner de nya villkoren alltför betungande. Avtalet upphör 

d:"1 att giilla p;'1 den fardag som intriiffar niirmast efter sex mänader frf111 

uppsiigningen. 

Vid remisshehandlingen har flertalet remissinstanser varit ense om att 

kommittens förslag inneh{1ller viisentliga förhiittringar av det nuvarande 

uppsiigningsfö1farandet. Miinga av dessa remissinstanser har iindf1 fram

fört kritiska synpunkter hftde i frt1ga om de principiella lösningarna och 

hetriiffande olika detaljer i förslaget. Prfin flera ht1ll har dessutom framhiil

lits att en reform av uppsiigningsfi.irfarandct betrMfande arrende bi.ir anst;'1 

till dess hyresriittsutredningen (Ju 1975: 06) har lagt fram sitt förslag till 

motsvarande reform inom hyresriitten. 

Enligt min mening visar utfallet av remissbehandlingen att arrendatorns 

reella fiirh;mdlingsundernige i besittningsskyddsproceduren ir.te hell har 

kunnat undanröjas meu kornmittens förslag. Jag vill dessutom reka pr1 att 

flera rernissinstanser anser att kravet pt1 uppsiigning helt hör avskaffas. niir 

f visten endast gill ler iindring av arrendevillkoren. 

Av olika sknl har det inte varit möjligt för arrendelagskomrnitten och 

hyresriittsutredningen att behandla fragan om urrsiigningsfiirfarandet vid 

samma tidpunkt. Det har diirför inte gått att samordna utredningsarhetet i 

denna del. 

Regh:rna om uppsiigningsförfarandet iir sv?triiverskttdliga och detaljera

de. En iindring nu av uppsiigningsreglerna vid arrende skulle leda till att 

den principiella likheten mellan förfarandet i hyres! vist er och i arrendetvis

ter gick fiirlorau. Enligt min mening bör emellertid förfarandereglerna vara 

s;'i likformiga som möjligt pt1 dessa h:tda rlittsomr?tden. Ä. ven om en reform 

av upps~igningsförfarandct heträffanue arrende lir angeliigen, anser jag 

diirför att den hiir ansti\ till dess motsvarande iindringar kan göras i frf1ga 

om hyra. 

Enligt vad jag har inhiirntat arbetar hyresriittsutredningen f. n. med 

fr~1gan 0111 ett nytt upps~igningsförfarande i hyres! vister. Som jag inled-
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ningsvis (avsnitt :?.. I} n~imnde kommer jag senare i dag att l~igga fram 

förslag till tilbggsdin:ktiv fi.ir arrenJelagskommitten. Enligt min mening ~ir 

det liirnpligt att kornmitten dä ocksf1 l'flr i uppdrag att se över det föreliggan

de förslaget om uppsiigningsförfarandet rnot bakgrund av den rernisskritik 

som förekommit och med heaklandc av de principiella lösningar som kan 

komma att viiljas för hyresrättens del. Enligt min mening kan man härige

nom uppnf1 den samordning som iir iinskviird när det giiller huvuddragen i 

uppsiigningsförfarandet pä de bflda rättsomrftdena. 

Sammanfattningsvis iir jag alltsi\ inte beredd att f. n. liigga fram nägot 

förslag till nytt uppsiigningsförfarande pft grundval av kommittens förslag. 

Jag kommer i stiillet senare i dag att foreslfl att kommitten fär i uppdrag att 

göra en fiirnyad genomgfö1g av förslaget i denna del. 

2.7 1-"öljdändringar beträffande hostadsarrende och fiskearrende 

De förslag till iindringar av reglerna om jordbruksarrende som jag nu har 

redogjort for fi:\.r vissa fiterverkningar p;\ reglerna om bostadsarrende och 

fiskearrende. 

Rostadsarrende kiinnetecknas av alt arrendatorn enligt upplåtelsen har 

riitt att på arrendestiillet uppföra eller ha kvar bostadshus. J B:s bestiimmel

ser om bostadsarrende ( 10 kap.) liknar i sina grunddrag reglerna om jord

bruksarrende. Detta giiller bl. a. i fr{lga om arrendatorns besittningsskydd. 

Fiskeriitt kan enligt :?.5 ~ lagen ( 1950: 596) om rätt till fiske ingfl i jord

bruksarrende. Fiskeriitt kan ocksf1 upplåtas separat. Är i sadant fall upplå

telsens iindami\I yrkesfiske eller annat fiske av väsentlig betydelse för 

arrendatorns försörjning, föreligger fiskearrende. Om fiskearrende finns 

bestiimmclser i lagen ( 1957: 390} om fiskearrenden. 

Fiskearrende iir till sin rättsliga natur en nyttjanderiilt som lir jiimstiilld 

med de i J R behandlade arrendeformerna och med hyra. De allmänna 

nyttjanderiittsbestämmelserna i 7 kap. JB är diirför tillämpliga också pä 

fiskearrende. Diiremot är inte de allmiinna arrenderättsliga bes!Ummelser

na i 8 kap. J B tilliimpliga. BcstLimmclserna i fiskearrendelagen ansluter 

bl. a. när det giiller besittningsskyddet till motsvarande regler i JB. 

Kommittens förslag innebär att de :indringar som i frflga om jordbruksar

rendc föreslås betriiffande bestämmelserna om andra arrendevillkor än 

arrendeavgift och förlLingningstid (avsnitt 2.3) samt dödsbos besittnings

skydd (avsnitt 2.5) skall föranleda foljdiindringar av motsvarande regler 

rörande bostadsarrende och fiskearrende. Förslaget har i allmänhet läm

nats utan erinran av remissinstanscrna. 
Också jag biträder Je av kommitten föreslagna följdändringarna. Dessut

om bör enligt min mening reglerna om arrendeavgiftens storlek vid bo

stadsarrende och fiskearrende anpa~sas till den omarbetning av arrende

sättningsreglerna vid jordbruksarrende som jag har föreslagit (avsnitt 2.:?.). 

I fråga om bostadsarrenden saknas dock förutsättningar för att låta arren-
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dcställets avkastningsförmaga inga bland de faktorer som i första hand bör 

vara avgörande för avgiftsbedömningen. Inte heller när det gäller fiskear

renden bör avkastningsförmågan nämnas särskilt. 

I motsats till kommitten anser jag att den föreslagna nya tiesbmmelsen 

rörande riitten till sjiilvintriide vid jordbruksarrende (avsnitt 2.4) bör med

föra motsvarande iindring i fr{1ga om fiskearrende. Diiremo( finns det inte 

behov av en S[idan följtliindring vid bostadsarrcnde. eftersom självintriide 

inte utgör nt1gon sjiilvstiindig hesittningsskyddsbrytandc grund vid denna 

arrendeform (se JO kap. 5 ~ J 13). 

2.8 Ikraftträdande 

De lagförslag sorn jag nu har redogjort för hiir (riida i kraft den I juli 

1979. Jag kommer i specialmotiveringen att redogöra för de övergångshe

stiimmelser som behövs. 

3 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom justitiedepartementet 

uppriittats förslag t il! 

I. lag om iindring i jordabalken, 

2. lag om Lindring i lagen ( 1957: 390) om fiskcarrenden, 

3. lag om ändring i lagen (1973: 188) om arrendeniimnder och hyres

niimndcr. 

Det under 2 angivna förslaget har upprättats i samrad med chefen för 

jord bru ksdcparte mentet. 

f'iirslagen bör fogas till regeringsprotokollet i detta iirende som hi/aga 4. 

4 Specialmotivering 

4.1 Förslaget till lag om ändring i jordabalken 

8 kap. 28* 

I paragrafen finns besHimmelser om begränsning i riitten att träffa skilje

avtal niir det gäller vissa arrendefrt1gor. Bestämmelserna iir tillämpliga 

endast ph jordhruks- och bostadsarrenden (jfr prop. 1970: 20 Del A s. 349 

och 404 samt Del B 2 s. 966). 

I fråga om förfangning av avtal om bostadsarrende äger enligt 10 kap. 6 § 

i dess nu gällande lydelse reglerna vid jordbruksarrende motsvarande 

tilHimpning (jfr prop. 1970: 20 Del B 2 s. 1014). 

I förevarande paragraf har gjorts en redaktionell j:imkning som föranleds 

av att den hiinvisning i 10 kap. 6 ~ som iir av intresse i sammanhanget har 

förts över till en ny paragraf, 10 kap. 6 a *· 
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8 kap. 31 ~ 

I denna paragraf ges regler om klander av arrendenamnds heslut. 

I paragrafen har gjorts en redaktionell jiimkning av samma slag som jag 

har redogjort for vid 28 *· 

8 kap. 33 * 
I paragrafen upptas hestiimmelser om iiverklagande av fastighetsdom

stols eller hovriitts dom i arrendetvist. 

Paragrafen har jiimkats redaktionellt. Jag hänvisar till vad jag har anfört 

vid 28 *· 

')kap. 8 * 
Om jordägaren uppsagt arrendeavtalet eller om arrendatorn uppsagt 

avtalet enligt 3 * och i uppsägningen hegiirt fi.irliingning av avtalet p;) 
lindrade villkor, har arrendatorn riill till förfangning av avtalet, utom ni\r 

I. arrenderätten iir förverkad el!er avtalet kan uppsiigas enligt 8 kap. 
14 * utan att likviil jordiigaren uppsagt avtalet att upphöra p{1 nfigon av 
dessa grundt!r, 

2. arrendatorn i annat fall äsidosatt sina förpliktelser i st1dan män att 
avtalet sh.~iligen icke bör förlängas. 

3. jordägaren gör sannolikt, att han sjiilv, hans make eller avkomling 
skall bruka arrendestiillet. och der ej iir ohilliJ.:I 11101 arrcnclarom all <11-re11-

lil'.f("irhcll/1111dc1 upphijr, 

4. jordägaren gör sannolikt. all arrendesmilet behövs för en mera iinda
målsenlig indelning i brukningsenheter. och det ej av siirski\da skiil är 
obilligt mot arrendatorn att arrendeförhfdlandet upphiir, 

5. jordägaren gör sannolikt, att arrendestället skall anviindas i enlighet 
med faststiilld stadsplan eller byggnadsplan, 

6. jordägaren i annat fall gör sannolikt, att arrendestLillct skall användas 
för annat ändam[1l iin jordbruk, och det ej iir obilligt mot arrendatorn att 
arrendeförhilllandct upphör. 

Om jord~igarens intresse blir tillgc·dosetl genom att arrcn<lalorn avträder 
endast en del av arrcndestiillct och avtalet liimpligen !;.an förHingas såvitt 
avser arrendestlillet i i.ivrigt, har arrendatorn utan hinder av första stycket 
riitt till sttdan förliingning. 

I paragrafen upptas huvudregeln om riitten till förliingning av arrendeav

talet samt de besittningsskyddsbrytande grunderna. 

Till.f("irsla sryckcr 3 har fogats ett nytt rekvisit som innehiir att frågan om 

jordiigarens r~itt till sjiilvinträde skall avgöras på grundval av en obillighets

prövning. Tilläggsbestämmelsen har behandlats i den allmiinna motive

ringen tavsnitt 2.4). Jag har 1.far ocks;\ angett riktlinjerna för den intresseav

viigning som skall vara utslagsgivande för bedömningen av huruvida det är 

obilligt mol arrendatorn att arrendeförhfi.llandet upphör. 

Fransett att en intresseavvägning skall ing{1 som ett nytt moment i 

prövningen av om sjiilvintriidc hiir fö ske. innebiir den nya hestiimmclscn 

inte nf1gon iindring av vad som f. n. gäller betriiffandc denna besittnings

skyddsbrytande grund. Som jag har framhflllit i den allmänna motiveringen 
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(avsnitt 2.4) äligger det alltsil jordiigaren att först göra sannolikt att han 

sjiilv eller niira anhörig till honom - make eller avkomling, varmed jäm

stiills adoptivbarn eller dess avkomlii1g - verkligen kommer att iivcrta 

brukandet av arrcndestiillet i anslutning till att arrendeförhfdlandet upphör. 

Att jmdiigaren sjiilv skall bruka arrenJesHillet innebiir i enlighet med vad 

som f. n. giiller (SOL~ 1968: 57 s. 392-:W3) att jordiigaren skall ha det 

ekonomiska ansvaret for driften av jordbruket. Diiremot behöver jord

iigaren. um denne iir en fysisk person. inte nödviindigtvis delta aktivt i 

sjiilva jordbruksarbetet. Motsvarande giillcr sjiilvfallet för det fall all det iir 

en niira anhörig till jordiigaren som skall övert~1 brukandet. 

Om intresseavviigningen utfaller ~ä att arrendatorn medges förfangning 

av arrendeavtalet, skall villkoren för det fortsatta arrendet i vanlig ordning 

bestiimmas med tilbmpning av 9 ~-

Att sjiilvintriide har viigrats genom lagakraftvunnet beslut utgör inget 

hinder mot att jordiigarcn vid utgtmgcn av den i förliingningsbeslutet fast

stiillda arrendeperioden pt1 nytt gör giillamlc sjiilvintriide. Frägan om själv

inlriide fär d:'1 förutsiittningslösl prövas meJ utgimgspunkt i de förhf1llan

den som iir aktuella vid den tidpunkten. 

9 kap. 9 * 
Vid fi.irliingning av arrendeavtal utgår arrendeavgiften med skiiligt be

lopp. Den arrendeavgift som jordiigaren fordrar skall godtas, om den ej är 
oskiilig. Fordrad arre11de11rg(fi iir 11tt 1111se som oskiilig, 0111 den inte endast 
ohl'lydlig1 iirersliger 1·11d arrendatorer i 111/miinhet kan ant11s 1·11ra l"il/iga 
att hl'lula med hii11s1·11 1ill arre11destiil/Ns a1·ka.1·t11i11g\{i"im11/ga, arre11dea1·
ta/l'/s i1111eh1//I och 0111.1tii11digheterna i 1"il-rigt. 

Annat av jordiigaren eller arrendmorn uppställt villkor skall gälla i den 
11ul11 del ej iir oskiiligr med hii11sy11 till arrl't1dear111/c1s i1111elulll, omsriin
dighetema l'id a1·talc1.1· tillkomst. senare inrri!f.f{/(le fiirhål/1111de11 och 11m
.11<'i11t!iglil'h'ma i i!1·rig1. rörliingning skall dock ske fiir tid som motsvarar 
arn::nJetiden. om denna ej i.iverstiger fem år. och i annat fall för fem [ir. 
Fi.irliingning kan iiven ske för annan tid iin som sagts nu. om detta av 
siirskild anledning är liimpligare. 

I den mån iindring av arrcnJevillkoren ej pt1kallas, skall samma villkor 
som fiirut gälla. 

Triiffas vid fiirlängning av arrenJeavtal överenskommelse om villkoren 
for det fört satta arrendet. skall överenskommelsen. oavsett besliimmelser
na i första och andra styckena, liinda till eticrriittclsc i den mfln ej annat 
följer av beslämmelserna i övrigt i Jenna balk. 

I paragrafen medJelas bcstiimmelser om villkoren för fortsatt arrende i 

samband med att avtal om jordbruksarrende förliings. 

I .fiirsta styckl'I regleras frägan om arrendeavgiftens storlek i det fall att 

parterna inte kan komma överens om vilken avgift som skall utgå. Till 

fi.irsta och andra meningarna. som iir ofiiriindrade (jfr prop. 1973: 23 s. 153 

och 173 ), har fogats en ny tredje mening som innehåller ett komplement till 

huvudreglerna om vilken arrendeavgift ~om skall utg<'l. Bestiimmelscn, som 

3 RiÅ.\'daR<'ll J'J78/7'J. I sam/. Nr 183 
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för arrcndcriittcns Jel ut!!ör en motsvarighet till brubviirdereglerna i 4X ~ 

hyreslagen. har behandlats i den allmiinna nlllliveringen <avsnitt 2.21. 

Sllm jag d;irvid framhiill innebiir de nya arrendes;ittningsrel,!lerna att 

arrendeniirnnden sk·tll giira en hdhetshediimning av arrenderiittens viirde 

och liigga denna till grund for priivningcn av hur stor avgiften skiiligen hiir 

vara. 

Ett riktrniirke vid en siidan helhctshelllimning kan enligt lagtexten vara 

arrendestiilleh avkastningsfiirmaga. Som jag har framh;Hlit i Jen allmiinna 

mntiveringen (avsnitt 2.21 iir Jet <tngeliiget att motverka arrendeavgifter 

som inte iir förenliga med jordbrukets hingsiktiga lönsamhet. Vid sina 

iiverviiganden i samband med skiilighctsprövningen blir arrendentimnden 

utg~i fr<'tn att en kunnig och erfaren arrendator ej iir villig att betala den 

forJrade arrendeavgiften. om denn<t inte kan hiiras av arrendest;illets av

kastning. En s;idan arri.:ndeavgift hiir alltsf1 enligt min uppfattning anses 

osk:ilig liheroendc av Jen rfalande marknadsprisniv{m. 

Detta hinJrar inte att ocks<'1 viirJeringen av avkastningsförmf1gan mitste 

ingä som ett led i hclhetsheJömningen av arrenderiittens viirde. Som en 

remissinstans har pi·1pekat kan det ju t. e.x. tiinkas att marknadsprisnivtin pi\ 

orten ligger liigre iin vad som iir motiverat fr[in enbart avkastningssyn

punkt. I ett stidant fall bör arremkniimnden utgii frtin att en kunnig och 

erfaren arrendator ej iir villig att hetala högre arrendeavgift iin som iir 

nödviindigt med hiinsyn till marknadsförhftllandena. 

Vid en helhetsbedömning av arr,~nderiittens viirde kan enligt lagte.xten 

hiinsyn ocksit tas till arrendeavtalet:' inneh;"ill. I Jen allmiinna motiveringen 

lavsnill :!.21 har jag liimnat exempel pi·1 avtalsvillkor som det finns skiil all 

heakta i detta sammanhanl,!. 

Vid ht=diimningen av arrenderiitlens sammanlagda viirde m;'1ste man 

kunna ta t>;insyn o..:ksa till andra l"örhfdlandcn ;in arrendestiilkts avkasl

ningsfiir111:1g;1 o..:h arrendeavtalets innehäll. Lagtexten inneh<'tller diirfi.ir 

iiven en hiinvisning till llmstiindigheterna i övrigt. Har t. ex. arrendatorn 

genom egna atgiirJer ökat arrendest;illets viirJc utan att han av jordiigaren 

ratt ersiittning for detta. bör förbi.ittringen i allmiinhet ej ensam utgöra 

nitgon grund för ~irrendehiijning (SOLJ 196X: 57 s. 401 ). Detta övcrensstiim

mcr i princip med vad som i mot~.varandc situation g~iller vid lokalhyra 

(prop. 1979/XO: X9 s. 15 och 24) och bostaJshyra (prnp. 1974: 150 s. 459 och 

500 och CLJ 1974: ~6 s. 67 od1 (())). 

Som jag har framhftllit i den allmiinna motiveringen (avsnitt 2.2) visar 

erfarenheterna frän rättstilliimpningen att det niistan aldrig finns förutsiitt

ningar fiir att göra en renodlaJ onsprisjiimfiirelse i arrenJesättningstvis

terna. I mi1nga fall kan s{1dana upplysningar som partana liimnar om 

arrendeavgifterna for niirmast jiimförliga arrenden ~imb vara en god htdl

punkt vid hedömningen av vad arrendatorer i allmiinhet kan antas vara 

villiga att betala. Inom ramen för den i lagtc.xten intagna hiinvisningen till 

omstiindigheterna i i"ivrigt finns det ocks~t i fortsiittningen utrymme för 
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arrenden:imnden all ta h;insyn till upplysningar av detta slag. Hesiktning av 

de :iberopade jiimfiirelseohjekten biir i enlighet med nuv;1rande pra.x1s 

endast fiirct:1s p;'1 hcg:iran av part. 

Vid undersökningen av eventuellt ingivet jiimfiirelsematcrial hiir arren

deniimnden sjiilvfallet hortse frt1n _iiimfiirclseohjekt lbr avgiftt:n av olika 

sk:il inte kan an~es markn;1dsmiissig. t. ex. om arrendeavtalet iir i11g;'inget 

mellan niira sliiktingar. . .\ven i i.ivrigt :ir det enligt min uppfattning iinskviirt 

med en nyanser;1d hediimning av jiimforelseob_iektens anviindharhet for t:n 

prisjiimfiirelse. Det kan I. e.x. siillan anses meningsfullt att ;'1heropa sidnar

renden. niir priivningen giiller ell gi'1rdsarrcnde. Som ytterligare c.xempcl 

pt1 arrenden som normalt inte biir anses viigledande vid en prisjiirnfiirelse 

kan.iag peka pi1 hrukningscnheter med en för orten ov;1nlig driftsinriktning 

eller arrenden d:ir utg{iende arn.:ndcavgifter baseras p:1 marginalkostnads

beriikningar. f'vlotsvarande torde g;illa i rr;·,ga om arrenden som har uppl:i

tits efter anbudsfiirfarande. 

Den avgiftsniv~i som niimnden kommer fram till niir den pi1 detta s;i11 

skall söka bilda sig en uppfattning om arrenJeriiltens tot:tla viinle torde 

alltid hli fiin:nad med en viss oS:ikerhctsmarginal ('högst -liigst"" ). Med 

hiinsyn till den osiikerhet som g:iller vid uppskattningar ;1v detta slag m{1ste 

jordiigaren tillförs;ikras ett utrymme ovanför den si"ilunda konstaterade 

högsta skiiliga niv{111. Som framgi"1r av lagte.xten har detta utrvmme angetts 

st1 att fordrad avgift iir att anse som oskiilig. om Jen inte enJasl obetydligt 

iiverstiger den konstaterade hiigsta sk:iliga nivi111. Den valda formuleringen 

ansluter till 4 ~ fiirst;1 stycket I i förslaget till ny jordfi.irviirvsl<ig fpmp. 

1978/79: 85 s. 24. 2h. I 17 llch l36l. 

Om prövningen utfalk•r s[1 all Jen av jordiigaren begiirda arrendeavgiften 

anses oskiilig. skall arrendeniimnden siilla ned avgiften till skiiligt belopp. 

Hctriiffande principerna för denna neJsiiuning hiinvisar j<ig till de rnotivul

talanden Slllll gjordes niir bruksviirdesystcmel infiirdes p:i hyresmarkna

den lprop. 1968: 91 Bihang As. 361 ). 

Betriilfande de nya arrendesiillningsreglerna vill jag avslutningsvis fram

halla all de libnm motsvarande hestiimmelser i hyresbgens bruksviirde

paragraf (48 ~ hyrcslagen) endast ger e.xcmpel pi't omstiindighcter som böi· 

kunna föranleda all ett fordrat vederlag skall anses som oskiiligt (jfr prop. 

1968: 91 Rihang As. 55 och prop. 1977/78: 175 s. 215-216l. Arrendeniimn

dcn har alltid möjlighet att göra en s. k. ren skiilighetsbediimning. r-.1ed 

anledning av ell p:ipek<111de under rcmissbehandlingen vill jag i samman

hanget erinra om all processen i niimnden iir dispositiv och all niimnden 

inte heller har nilgon allmiin utredningsplikt (jfr prop. 1%8: 91 Bihang H s. 

18-19). Del iir allts:i parternas yrkanden och {1beropanden som anger 

processens ram och diirmed ocks~t vilka faktiska fiirh[1llanden som iir av 

betydelse vid prövnin~en av om fordrad avgift iir att anse som o-;kiilig. Jag 

i"iterkommer till den fnlgan i specialmotiveringen till 17 ~lagen om arren

deniimnder och hyresniimnder. 
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Andra .11_1·c/..c1 .fi"irsra 111e11i11gc11 upptar normerna för prövningen av tvist 

som giillcr annat arrendevillkor iin arrendeavgiftens storlek eller arrendcti

Jens liingJ. 

Hestiimmebt.'n iir utformad efter mönster av generalklausulen i 36 ~ 

avtalslagen. Viss olikhet föreligger dock mellan de hflda lagparagraferna 

n~·1r det giiller deras praktiska tilliimpning. Med stöd av generalklausulen 

kan endast villkor i ett redan ingi\nget avtal prövas. medan det enligt 

förevarande bestiimmclse iir möjligt att pröva m:ksi\ en avtalskontrahents 

fiip;J;1g till helt nya villkor. Som framgf1r av vaJjag anförde i den allmiinna 

motiveringen (avsnitt ~.3) anser jag emellertid att detta faktiskt sett inte 

innebiir s:1 stor skillnad att det hör pi1verka utformningen av grnndrekvisi

ten. 

Prörningen enligt förevarande hestiimmelse hiir i första hand inriktas på 

det villkor eller det förslag till nytt villkor vars skälighet har ifrägasatts av 

endera parten. Pit motsvarande siitt som giiller betriiffonde tilHimpningen 

av generalklausulen (prop. 1975/76: 81 s. 111) hör Jock priivningen grun

das p~1 en hclhetshedömning, diir hiinsyn tas till alla omstiindigheter som 

föreligger i det enskilda fallet. 

Att skiilighetsfrtigan bör avgöras pft grundval av en helhetsbedömning 

framgitr av att enligt lagtexten hiinsyn kan tas till arrendeavtalets innehåll. 

tlmstiinJigheterna vid avtalets tillkomst, senare intrMfade förhållanden 

och (imstiindigheterna i övrigt. Liksom när det g~iller arrendeavgiftens 

storlek hegriinsas dock arrcndeniimmlens handlingsfrihct av parternas yr

kanden och i1beropanden. Niimnden fär t. ex. inte iindra ostridiga avtals

villkor. 

Ibland kan arrendeniimnden komma att stiillas inför valet mellan två 

versioner av samma villkor. diir ingendera versionen i och för sig kan anses 

osblig. Det kan ocksti hiinda att parternas yrkanden ger uttryck för den 

positiva och negativa sidan av samma sak. Som exempel kan nämnas att 

arrendatorns önskemäl om riitt att m ta viig iiver en giirdsplan motsvaras 

av jordiigarens krav pä förhud för arrendatorn att färdas diir. 

Det iir inte miijligt att siiga nägot allm;int om hur skiilighetsbedömningen 

hör utfalla i s;'1dana fall. Jag vill emellertid peka pä att arrendenämnden inte 

iir hiinvisad till att godta det ena villkorsalternativet och förkasta Jet 

andra. Som framgiir av lagtexten har niimnden möjlighet att jämka ett 

uppstiillt villkor eller förslag till nytt villkor. niir ntimnden faststiiller vill

koren för det fortsatta arrendet. Vissa villkorstvister torde därför biist 

lösas p<'1 s~t siitt att niimndcn söker utforma det omtvistade villkoret som en 

sammanjiimkning av parternas sttindpunkter. 

Vid skiilighetsprövningen bör i tilliimpliga delar uttalandena i förarbe

tena till generalklausulen (prop. 1975/70: 81 s. 118- 130 och 135- 1471 tjiina 

till viigledning. Vid den niirmare avviigningen bör liksom hittills ledning 

ock sa sökas i den utomriittsliga normen god sed i arrendcfiirhällanden. 

Andra stycket andra och rrc<Uc 1:1c11i11g11ma innehäller regler om he-
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stiimmande av tiden för förfangningen. Reglerna motsvarar helt vad som 

föreskrivs i första stycket tredje och fjärde meningarna i paragrafens nu 

gällande lydelse (jfr prop. 1970: 20 Del As. 358 och 406, Del B 2 s. 868 samt 

3LU 1970: 80 s. 208-209). 

I en ny paragraf. 9 a *· upptas kompletterande bestämmelser om för

längningstidens bngd i det fall att arrenderiitten har övergi\tt pi\ arrenda

torns dödsbo. 

Tredje ~·tycket, som helt överensstämmer med forsla styckets sisia me

ning i paragrafens nu giillandc lydelse, ger uttryck för huvdprincipen att i 

den män ingen av parterna fordrar att villkoren skall ändras skall samma 

villkor som förut gälla (jfr prop. 1970: 20 Del B 2 s. 865 och prop. 1968: 91 

Bihang As. 231). 

Fjiirde stycket motsvarar frånsett en redaktionell jämkning andra 

stycket i paragrafens nu giillande lydelse. Bestämmelserna innebiir att 

avtalsfrihet räder om villkoren för det fortsatta arrendet inom ramen för 

lagens tvingande bestämmelser (jfr prop. 1970: 20 Del A s. 358- 360 och 

406-407 samt Del B 2 s. 982-983). 

9 kap. 9 a ~ 
A 1·lider arrendmom under arrendetiden, skall vid tillämpningen lll' 9 § 

andra stycket andra och tredje meningarna dödsboet ha riitt till ji"ir/iing
ning fiir samma tiJ som den m·lidne skulle ha haft. Detta gäller dock 
endast niir m·talet Firlängs 1•id utgången tll" den arrendeperiod under 
1·ilken diid.1fallet har intrii.[fat. Fiirlängs i annat fall arrendeal'fal sedan 
arrenderiilfen har 1frergcl1t på arrendatorns diidsho, skall arrendetiden 
utgiira elf år i den män ej 11nn11t fii/jer a1· 9 §fjärde stycket. Fijreligger 
synnerliga skäl, får dock fiirliingning ske fiir längre tid än ett år. 

I paragrafen, som är ny, ges kompletterande bestämmelser om förläng

ningstidens längd. när arrenderätten har övergått på arrendatorns dödsbo. 

Paragrafen motsvarar 9 § tredje stycket i utredningens förslag. Jag hänvi

sar till vad jag har anfört i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.5). 

Paragrafen är tillämplig endast på dödsbo efter arrendator som har 

avlidit under arrendetiden. Dödsbo som nytillträder ett arrende skall i 

besittningsskyddshänseende behandlas enligt allmänna regler. 

Fiirsta meningen utgör ett komplement till bestämmelserna om tiden för 

förlängning i 9 * andra stycket andra och tredje meningarna. Den nya 

bestiimmelsen innebär alltså ingen inskränkning i parternas rätt att efter 

uppsägningen träffa frivillig överenskommelse om förlängningstiden inom 

ramen för lagens tvingande bestämmelser. En sådan överenskommelse blir 

gällande enligt 9 S fjärde stycket. Inte heller medför bestämmelsen någon 

förändring i fråga om vad som gäller vid s. k. automatisk förlängning. Om 

arrendeavtalet inte sägs upp inom rätt tid, skall det alltså enligt 3 § andra 

stycket anses förlängt på tid som motsvarar arrendetiden. dock längst fem 

1\r. 
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Dödsboet har sjiilvfallet inte ni·igon ovillkorlig riill att erhalla fiirliingning 

för tid som mo1svarar arren<.letidcn enlig! avtalel. om denna ej iiversliger 

fem :ir. Liksom folie! skulle ha varit. om dödsfollel inte hade in1r:iffa1. kan 

det pi"1 grund av omsliin<.ligheierna i det enskilda folkt finnao.; skiil for bi1de 

konare eller liingre förliingningslid iin som molsvarar den avtalade arren

detiden. Behövlig anpassning av förbngningstiden 1ill siidana individuella 

omstiindigheter kan allts!i ske med tilliimpning av 9 ~andra stycke! lredje 

meningen (prop. 1970: 20 Del B 2 s. 868 och 31.U 1970: 80 s. 208-209). 

Regeln om att dödsboet har rätt 1ill förfangning för samma tid som den 

avlidne skulle ha haft ;ir 1illiimplig endasl när av1ale1 förlängs vid ulg<lngen 

av den arrendeperiod under vilken dödsfallet har inlriiffat. Detta framg!ir 

a V andra 1111'11i11gc11. 

I fonsättningen av paragrafen behandlas del folie! all forbngning sker 

vid u1gftngen av den förs! besliimda förl:ingnings!idcn eller vid senare 

tidpunk!. Bestiimmelserna iir tilliimpliga oberoende av hur lf1ng den forsla 

eller sammanlagda förWngningstiden har varit. Del har inte heller ni1gon 

betydelse i vilken ordning förliingningstiden tidigare har blivit bestiimd. 

LXiremot forutsiitts det självfallet att det rftder tvist om hur l!ing den nya 

förlängningstiden bör vara. Jordägaren och dödsboel har allts~1 även i här 

avsedda situationer avtalsfrihet i fråga om förlängningstiden inom ramen 

för lagens tvingande regler. Detta framgär av den inlagna h~invisningen till 

9 ~ fjiirde stycket. Inte heller berörs i detta sammanhang reglerna om 

au1omatisk förlängning 0 * andra slycket). 

I 1redje 111e11i11ge11 anges som huvudregel art arrendetiden skall vara ett 

år. niir avtalel förhings vid annan tidpunkt iin vid utgf1ngen av den arrende

period under vilken dödsfallet har intriiffal. Att uppsiigningstiden tb skall 

vara minst titta månader följer av 3 ~ första stycke! andra meningen. Sker 

ej uppsiigning inom riitt tid. förlängs avtalet automaliskt med ett fir i siinder 

(3 ~ första och andra styckena). Om diiremot avtalet siigs upp av jord

ägaren, åtnjuter dödsboet inte besittningsskydd (7 ~första stycket I). 

Enligt undantagsregeln i .f]iirde 111e11i11gc11 far i vissa fall förliingning ske 

för Hingre tid iin ett år. Förutsiittningen för detta lir att synnerliga skäl 

föreligger för längre förliingningstid. Friimst f1syftas fall där dödsboet på 

grund av mellankommande omständigheter. som försv6rat en iindamtilsen

lig avveckling. har behov av en liingre avvecklingsperiod iin som följer av 

huvudregeln i tredje meningen. Normalt bör det vidare fordras att konse

kvenserna for dödsboets del är s:\ oförmånliga att starka sociala eller 

ekonomiska skiil kan anses tala för att dödsboet bör fä utnyttja fördelen av 

en liingre avvecklingsperiod. En avvligning mf1ste hi1rvid ske i förhållande 

till jordägarens beriittigade intressen. 

Enligt min mening bör bedömningen i första hand inriktas p~i de förhttl

landcn som iir aktuella eller förul<,ebara vid tidpunkten för prövningen. 

Hur lfrng tid dödsboet sammanlagt har brukat arrendestiillet synes däremot 

i allmiinhet inte böra tillmiitas någon avgörande betydelse. 
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Om :1vlalc1 med riJJ;impning :1v undanlagsregeln forbngs r:t exemrelvis 

1v:1 ;1r, kvarsliir hesittningsskyddet. Siiger jorJiigaren pii nytt urr avtalet. 

kan allts;i diidsboet ;1terigen fljra fr~1gan om förliingningstiden vidare till 

:1rrendt'n;imnden. I ett s[1dant fall torde det do<.:k sjllan vara aktuellt all 

avvika fr:111 huvudregeln om cll i1rs förfangningstid. 

10 kap. h ~ 

\'id ,t;"ir/ii11g11i11g 111· 1//T1'll<fr111·1u/ 111gi'1r orr1•11d1·a1·gific11 111cd .1/..ii/ig1 he
'''i'I'· /)e11 ll/Tt'lld1·111"i.:!fi so111j,,riliig11l"l'nfimlr11r s/,111/ god111.1, 0111 i/1•11 ej iir 
os/..ii/ig. F,,rc/rnd wn·nclc111·giti iir al/ w1.1e .1,,111 os/..iilig, 11111 den inre 1'111/asr 
(}he1rd/ig1 iil'as1ig1'r 1·1u/ 111Tc1u/a10/"i'r i 111/1111/11/11'/ /..1111 11111a.1· 1·aru l'il/igo 
all hl'111/a 111cd hiinsr11 ril/ arrcnc/,·111·ui/c1.1 in11c/111/I "ch ""' 11ii11clighe1cnw i 
ii\Tigl. 

Atllllll 111· _jnrcliig11r1·n ella lllT<'tlll111"m llf'f'Sl1il/1 1·ill/.."r .1·/..ull giil/u i ilc11 
1111in d,·1 <:i iir (}_1/..ii/ig1 111cd hiinsyn rill 11rrcnd1·a1·11ilc1s in11e/111/I. "111.111in
clighe1cmu 1·id 111·1ci/1·1.1 1il//.."111s1. s1•n11r1· inrriUliule .fi"irl1C11!11nden "ch (J/ll
slii11cligh1•11'rt1ll i 1frrig1. Fiir/iingning .1/..111/ iloc/.. s/..e .fi"ir ricl som 11111/.ffar1tr 
11rrl'tui1'1iclen. 0111 de111111 1'.i ii1·1•rs1igl'l".fi·111 iir. och i anno1.fi11/.fi"ir.f(·111 1/r. 
Fiir/ii11g11ing /..011 ii1·c11 .1/..c• .fi'ir 1111111111 rid iin .\'/)/Il .rngrs n11. 0111 ile1111 <Il" 
.1iir.1f,ild a11/e,/11ing iir /ii1111•ligarc. 

I den 11111n iindring 111· 11rrc11,fr1·ill/..ore11 ej /}{i/..allas. st.all .111111111u l'ill/.."r 
.1·0111 .fi"irm gii/111. 

1 riUfin 1·iil .fi"irlii11g11ing 111· urre11de11l'Jo/ ii1·cf"l'ns/..11111111dse 0111 1·il//..(}re11 
.fi"ir c/1·1.f; 1r/s111111 11/Tl' 11cl1· I. s/.. <1 Il ,·;, 'l'l"l' 11.1·/.. (J/1111/el.1e11. '1111".11· // hes! ii111111dsa
n<1 i .fi"irs111 och undra .H1-c/..1•na. liinclu 1il/ 1:fierrii11ds1· i ilen 111i1111'.i111111111 
.fi"i/jcr 1/1' he.11ii111111t'/.1emu i ii1.,-ig1 i dcn1111 ho//... 

I paragrafen meddelas bestiimmelser om villkoren för fortsall arrende i 

samhand med att a\'tal nm hostadsarrende förHings. Bcstiimmelserna har 

anpassats till de nya reglerna vidjurdbruksarrendc (9 kap. 9 *). Betr~iffande 
rrincipnna för denna anpas~ning hänvisar jag till vaJ jag har anfört i den 
allmiinna motiveringen (avsnill 2.7l. 

I .fi'ir.1·111 s1rc/..c1 regleras fri'1gan om arrendeavgiftens storlek i det fall all 

parterna inte kan komma överens om vilken avgift Sllm skall utga. Till 

första o<.:h andra meningarna. som inte innchär niigon lindring i sak i 

förh:tllandc till nu giillande rä11. har fogats en ny tredje mening som urptar 
Je nya arrendes~illningsrcglcrna. Dessa ~ir utformade efter mön~tcr av 

nwtsvarandc bestämmelser i 9 kap. 9 ~ första stycket tredje meningen. 

Som jag framhöll i den allmänna motiveringen (avsnitt 2. 7) skiljer sig dock 

arrendes~illningsreglerna viJ hnstadsarrenJe fri·in motsvarande regler vid 

jordbruksarrcndc i Jet avseendet all arrendesti111ets avkastningsförm:1ga 

inte ing;·1r bland Je faklorer som i första hand hör beaktas viJ avgiftshe

dömningen. I övrigt bör i lilfampliga delar samma hedi.imningsnormer 

tilHimpas vid avgiftsrrövningen vid bostaJsarrende som vid jordhruksar

rendl» Dessulom torde mo1ivu1ralandcna i samband med 19h!\ [1rs arren

dertiltsrcform fortfarande kunna ge viss vägledning vid rriivningen (rrop. 

1%8: 19 s. 80-87 och SOU 1%6: 26 s. 217 -2 IX). 
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Andra -f)iirJe .\fvckena överensst~immer helt med 9 kap. 9 * andru

tj;irde styckena. Endast andra stycket första meningen innebär en saklig 

iindring i förhållande till gällande rätt. Beträffande dessa ddar av paragra

fen hänvisar jag till vad jag har anfört om motsvarande regler vid jord

bruksarrende i den allmänna motiveringen (avsnitten 2.2 och 2.3) och i 

specialmotiveringen till 9 kap. 9 §. 

10 kap. 6 a § 

I fråga om fiirliinw1ing m· arrendem·tal äger i 1'il'ri[.:t 9 kap. 9 a-13 ~§ 
11111ts1·ara11de ti/liimpning f)(l hostadsarrende. Hii111·i.rni11garna till 9 kap. 9 
§ skall dock i stiillet 111·se 6 § derta kapitel. 

Paragrafen. som är ny, har delvis samma innehåll som 10 kap. 6 *i dess 

nu gällande lydelse. Beträffande andra besittningsskyddsfrågor än dem 

som behandlas i 10 kap. 4-6 ** hänvisas i paragrafen till motsvarande 

regler vid jordbruksarrende (jfr. prop. 1970: 20 Del B 2 s. IOl4). 

Den enda nyheten i sak i förhållande till nuvarande ordning är att också 

vid bostadsarrende särskilda bestämmelser är tillämpliga vid bestämmande 

av förlängningstidens längd i det fall att arrenderätten under löpande 

arrendeperiod har övergått på am:ndatorns dödsbo. Detta framgår av 

hänvisningen till 9 kap. 9 a §. Jag hänvisar till vad jag har anfört i den 

allmänna motiveringen (avsnitten 2. 5 och 2. 7). 

Ö1·ergångshestämmelser 

Denna lag träder i kraft den I juli 1979. 
Med undantag av 9 kap. 8 § gäller de nya bestämmelserna även i fråga 

om arrendeavtal som har ingåtts före ikraftträdandet. Har arrendeavtalet 
uppsagts dessförinnan. gäller dock äldre hestämmelser. 

9 kap. 8 § i den nya lydelsen gäller i fråga om arrendeavtal som har 
ingatts före ikraftträdandet först efter den tidpunkt till vilken jordägaren 
tidigast kan säga upp avtalet genom uppsägning efter ikraftträdandet. 

I likhet med kommitten anser jag .att de föreslagna nya reglerna rörande 

arrendeavgiftens storlek, andra am~ndevillkor än arrendeavgift och för

längningstid samt dödsbos besittningsskydd i princip bör bli tillämpliga 

även på avtal som har ingåtts före den nya lagstiftningens ikraftträdande, 

dvs. före den I juli 1979. I enlighet härmed föreskrivs i undra stycket att de 

nya bestämmelserna - med undantag av reglerna om självinträde - i 

princip är tillämpliga även på redan ingångna avtal omedelbart vid ikraft

trädandet. Har uppsägning av avtalet skett före den I juli 1979 är dock 

iildre bestämmelser fortfarande tillämpliga. 

När det gäller de nya reglerna i 9 kap. 8 * om jordägarens rätt till 

självinträde ansluter jag mig däremot till de remissinstanser som har ansett 

att de nya reglerna bör bli tillämpliga på äldre avtal först efter den tidpunkt 

då avtalet tidigast kan bringas att upphöra på grund av uppsägning som 

sker efter den nya lagstiftningens ikraftträdande. En bestämmelse härom 

upptas i tredje stycket. 
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I övcrgangsbestiimmelserna behandlas inte arrendeavtal som har ing~1tts 

före den I jan11ari 1972 och rti vilka JB ännu inte ;ir tillämrlig den I juli 

1979. S:'idana avtal regleras i övergångshänsccndc av hest;immelserna i 

34--54 ~* lagen (1970:995! om införande av nya jordabalken (se Nytt 

juridiskt arkiv, avdelning 11. 1971 s. 185-200). I och med att J B enligt dessa 

bestämmelser blir tillämplig på avtalet blir ocksä förevarande överg3ngs

hcstämmelser tillämpliga. 

4.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1957: 390) om fiskearrenden 

5* 
Om fastighetens ägare uppsagt arrendeavtalet eller om arrendatorn upp

sagt avtalet enligt 4 ~och i uppsägningen beg;in förlängning av avtalet på 
ändrade villkor, har arrendatorn rätt till förlängning av avtalet. utom när 

I. arrenderätten är förverkad utan att likväl fastighetens iigare uppsagt 
avtalet att upphöra pä grund härav. 

2. arrendatorn i annat fall åsidosatt sina förpliktelser i sådan mån att 
arrendeavtalet skäligen 1 icke bör förlängas. 

3. fastighetens äg<1re gör sannolikt, att han själv, hans make eller av
komling skall bruka fisket, och det ej iir ohilligt mot arrendatorn att 
arrendefiirlul/landet upphi.ir, 

4. fastighetens ägare i ann<1t fall har befogad <1nlcdning ätt upplösa 
arrendeförhållande!. 

I fråga om förlängning av arrendeavtal äga 9 kap. 8 ~ andra stycket och 
9 a-13 ** samt JO kap.6 § jord<1balken motsvarande tillämpning. Hiim·is
ningarna till 9 kap. 9 § jordahalke11 skall dock i stället t11·se JO kap. 6 § 

samma hal/.:. 
Första och andra styckena gälla ej, om arrendeavt<1let icke träffats för 

viss tid eller om arrendeförhållandet upphör på den grund att arrenderiitten 
är förverkad. 

Förbehåll att arrenderätten icke skall vara förenad med rätt till förläng
ning gäller mot arrendatorn, om det godkänts av arrendenämnden. 

I första stycket upptas huvudregeln om rätten till förlängning av arren

deavtalet samt de besittningsskyddsbrytande grunderna (jfr. prop. 

1970: 145 s. 328. 444 och 457). Till tredje punkten har fogats ett nytt 

rekvisit som innebär att fastighetsägarens rätt till självinträde skall avgöras 

pä grundval av en obillighetsprövning. Jag hänvisar till vad jag har anfört i 

den allmänna motiveringen (avsnitten 2.4 och 2.7) om det nya rekvisitet. 

Intresseavvägningen synes i detta fall böra ske efter i stort sett samma 

principer som vid jordbruksarrende. Vid den närmare avvägningen måste 

självfallet hänsyn tas till de särskilda förhållandena inom fiskerinäringen. 

I andra stycket hänvisas beträffande besittningsskyddsbestämmelserna i 

övrigt till motsvarande regler vid jordbruksarrende resp. hostadsarrende. 

Frågan om dessa reglers tillämplighet på fiskearrenden har hehandlats i 

den allmänna motiveringen (avsnitt 2. 7). 

'Ordet "skäligen", som felaktigt föll bort i samband med en lagändring år 1971 
(SFS 1971:883) har nu åter satts in. 
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Som framgi1r av lagtexten har arrcndcsiitt ningsreglerna vid tiskearrende 

anknutih till motsvarande regler vid bostadsarrende i st;illet för att som 

hittilb vara knutna till avgiftsreglerna vid jordbruksarrende. Omhiggningen 

beror p~t att anendcstiillets avkastn~ngsfiirmtiga inte ing<'tr bland de fakto

rer som i första hand bör beaktas vid prövningen av den begiirda avgiftens 

sk;ilighet. Jag h;invisar till vall jag har anfört i den allrn;inna motiveringen 

(avsnitt 2.71 och i specialmotiveringen till 10 kap. <i* JB. Jag vill samtidigt 

peka p{1 att det iindt1 finns utrymme för ett visst m~ttt av hiinsynstagande till 

avkastningsfönnägan inorn ramen fiir den i lagtexten gjorda hiinvisningen 

till omstiindigheterna i övrigt. 

Tre({ic och j}iirde .1·1ycke11a. som iir llföriindrade. upptar bestiimmelser 

om undantag frirn besittningsskydd:sreglcrna och om dispens frirn besitt

ningsskyddet (jfr prop. 1970: 145 s. 328. 444 och 457). 

Ö1 '(' rg1111gslwst ii 111111d1 a 

Denna lag triidcr i kraft den I juli 1979. 
De nya hestii!nmelscrna i 5 9 andra stycket gäller iiven i fr:1ga om 

arrendeavtal som har ing[1tts före ikrafttriidandct. Har arrendeavtalet upp
sagts dessförinnan. giiller dock äldre bestiimmclser. 

5 ~ första stycket 3 i den nya lydelsen giiller i fr[1ga om arrendeavtal Slllll 
har ingr1tts före ikrafttriidandet först efter den tidpunkt till vilken fastighe
tens ägare tidigast kan siiga upp avtalet genom uppsiigning efter ikraftträ
dandet. 

Övergi·1ngsrcgleringcn bygger p~t samma principt.:r som ligger till grnnd 

för öve1wingsbestiimmelserna till fi'·rslaget till lag tlnl lindring i jordabal

ken. Jag h~t11\isar till vad jag anförue i det sammanhanget. 

4.3 Fi)rslaget till lag om ändring i lag~n (1973: 188) om arrendenämnder och 

hyresnämndcr 

Il ~ 
I paragrafen ges bestiimmelscr om återupptagande av vissa iirenden vid 

arrende- eller hyresniimnd. 
Paragrafen har jiimkats redaktionellt. Jag hiinvisar till vad jag har anfört 

vid 8 kap. 28 * JH. 

IH 
Om anledning diirt ill förekommer. skall n~imnd eller den nämnden för

ordnar besiktiga den fastighet som iircndet rör. Parterna skall beredas 
tillfälle att närvara vid st1dan besiktning. Nämnd får också föranstalta om 
annan ni.idviindig utredning. 

I iirende som avses i 9 kap. 18 eller 21 ~jordabalken skall arrendenämn
den inhiimta vttrande från lantbruksniimnden. I iirende su111 tll"Sl'S i 9 /.:.ap. 
9 ~ jord11h11/ke11 .filr 11rrendenii11111de11, 0111 utredningen ger anledning till 
det. i11hii1111a y11ra11de .fi·i/11 la11thru/.:..rnä111nJc11 0111 arrcnJestiil/('fs ar/.:.11st-
11i11g.\/i"irmtlgt1. Hyresnämnd för i iirende som avses i :! a ~ bostadssane
ring,slagen 11973: 531) inhämta yttrande frän byggnadsn~imnden. Yttrande 
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som sagts nu inhiimtas frf1n den lantbruksniimnd i:ller byggnadsniimnd 
inom vars omr;·1de fostighett.:n iir hehigen. 

I iiri:ndt.: angt1i:ndt.: tvist om hyresvillkor i:nligt 22 * hyresförhandlingsla
gen ( 1978: 304) skall hyresn~imnden. om det linnes erforderlig(, hcreda den 
hyresgiistorganisation som ingi'1tt den klandrade iivercnskommelsen tillfäl
le att yttra sig. 

Begiir~ rrövning ;1v frt1ga som avsi:s i 4 ~ amlra stycket hyresfiirhand
lingslagen intriider organisatiLlll med vilken förhandlingsordning giiller ~om 
rnedrart till hyresviirden vid hanuliiggningen av ärendet i den delen. 

I paragrafen ges bcstiimmelser om arrende- eller hyresniirnnds befogen

het att föranstalta om kompletterande utreuning i iirenden som lir fon.:mål 

for prövning. 

Enligt .fi'ir.1·111 s1yckt·1 1re1U(' 111e11i11ge11, som är oforiindrad. har niimnd 

generdl befogenhi:r arr foransralra om niidviindig utredning. Som jag fram

höll i den allmiinna motiveringen (avsnitt 2.2) kan arrendeniimml med stöd 

av denna bestiimmelse i arrenuesiittningstvist inhiimta kompletteramk 

utredning om arrendestiillets normala avkastningsförmiiga. Kostnaden för 

sädan utredning skall enligt 19 *första stycket ersättas av allmiinna medel. 

Om tjiinsteman vid lantbruksniimnd förordnas att avge yttranue om av

kastningsfiirmt1gan skall avgift utg;\ enligt förordningen ( 1967: 44.'i. om

tryckt 19711: 251) med lantbruksniimndstaxa. om lantbruksslyrelsen ej be

stiimmer annat. 

l'<iir det gliller l'riigan i vilken utstriickning niimnd bör utnyttja sin hefo

genhct att sjiilvmant föranstalta om kllmrlctterandc utredning erinrade jag 

i sreeialmotiveringen till 9 kar. 9 ~ JB om att huvudrrincipen enligt de 

uttalanden som gjordes vid hcstiimmclsens rillkomsr (prop. 1968: 91 Bihang 

B s. 18-19) iir atl det normalt ankommer rt1 rarterna sjiilva att skaffa fram 

den ur redning sllm behövs för att niimnden skall kunna bedöma tvisten. 
Jag vill betona att denna grundsats inte har ruhhats av att l'örvaltningslagen 

< 1971: 290 I i efterhand har blivit tilliimrlig pt1 förfr1randet i arrende- eller 

hyresniimnd i den m;m inte avvikanJe bestiimmclser meddelas i föreva

ranuc lag eller i annan författning (rrnr. 1973: 23 s. 131-132. I." I och 199 

samt rror. 1974: 15 I s. 14."). I förvaltningslagen föreskrivs nämligen inte 

nt1gon allmiin utredningsrlikt för förva!1ningsmyndigheterna. Vad som 

skall gi.illa i fri1ga om utredningsansvarets fördelning int'm förvallningsför

farandet har ansetts böra bero ri1 speciallagstift ning och ~edvaneri.itt lpror. 
1971: 30 s. 37~ och 375). 

Att utredningsansvarct betriiffandc de faktiska omsti.indighererna friimst 

t1vilar rarterna sjiilva torde vara den Himrligastc oruningen niir det giiller 

s. k. tviirartsiirenden av Jen rrivaträttsliga natur som det hi.ir i.ir fri1ga om. 

Jag anser diiri'ör att di:n nuvarande huvudrrincipen i friiga om utrednings

ansvarets fördelning i arri:ndesättningstvister hiir bch{illas. 

Andra s1yc/..e1 har komrletterats med en bestämmelse som ger arrende

ni.imnden befogenhet atr inhämta yttrande frf111 lanthniksni.imnden om ar-
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rendcstiillets avkastningsförm~1ga. lktriiffandc de allmiinna förutsiittning

arna för inhiimtandc av st1dant yttrande hänvisar jag t il! rnd jag har an fort i 

den allmänna motiveringen (avsnitt 2.2). I fr;1ga om förfarandet vid lant

bniksniinrnden finns lx:stiimmelser i förordningen ( 1%7: 425. omtryd.;t 

1978: 289J med instruktion för lantbruk~styrelsen lll.:h lanthruksnlimn

dcrna. 

l trecfjl' oclt J/iirclc s1n'/..c11ll, som är oförändrade. ges bestiimmebcr om 

rartsorganisationernas rroccssuella stiillning i vis~a tvister enligt hyrcsför

handlingslagen ( 1978: 304). Se om dessa bestämmelser prop. 1977/78: 175 

s. 152. 184. 216-217 och 22h samt CLI 1977/78: 32 s. 21-23 och 26-27. 

5 Hemställan 

Jag hemställer att lagr[1dets yttrande inhämtas över förslagen till 

I. lag om iindring i jordabalken . 

.., lag om ändring i lagen ( 1957: 390) om fiskcarrendcn, 

3. lag om ändring i lagen ( 1973: l 88) om arrendenämnder och hyres

nämnder. 

6 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan. 
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Bilaga I 

Kommittens sammanfattning al· sitt betänkande 

Inledning 

Detta delbetänkande handlar i huvudsak om jordbruksarrende och särskilt 
om jordbruksarrendatorns besittningsskydd. 

Om någon upplåter jord till nyttjande mot vederlag, föreligger ett arrende. 
Upplåtelse av arrende kan ske i form av jordbruksarrende, bostadsarrende, 
anläggningsarrende eller lägenhetsarrende. Allmänna bestämmelser om ar· 
rende finns i 7 och 8 kap. jordabalken (JB). Jordbruksarrende föreligger 
när avtal träffas om upplåtelse av jord till brukande. De särskilda reglerna 
om jordbruksarrende finns i 9 kap. JB. Bestämmelserna om bostadsarrende 
och anläggningsarrende finns i 10 och l l kap. JB. När någon mot vederlag 
upplåter fiskerätt åt annan, kan det ske som fiskearrende. Bestämmelser 
härom finns i lagen (1957:390) om fiskearrenden. 

l vårt land utgör den totala åkerarealen 2 980 039 hektar (1976). Av denna 
areal är 39 ,7 procent upplåten på arrende (l 976). Arrende som brukningsforrn 
har under senare år fått allt större betydelse inom den svenska jordbruks· 
näringen. 

Reglerna om jordbruksarrendatorns besittningsskydd syftar till att trygga 
arrendatorns rätt till fortsatt arrende efter den ursprungligen avtalade arren· 
detidens utgång. De viktigaste reglerna om besittningsskydd är följande. 
Sker inte någon uppsägning av avtal, som gäller för ett år eller längre 
tid, förlängs avtalet automatiskt med en ny arrendeperiod. Även när jordä· 
garen säger upp avtalet, har arrendatorn, om den avtalade arrendetiden varit 
längre än ett år, rätt till förlängning av avtalet. Arrendeavgiften och andra 
villkor för ett fortsatt arrende kan vid tvist fastställas av arrendenämnden. 
Som allmän regel gäller att dessa villkor inte fär vara oskäliga. Om villkoren 
skulle bli alltför betungande, blir besittningsskyddet av ringa värde för ar· 
rendatorn. I lagen finns uppräknade vissa situationer som ger jordägaren 
rätt att vid arrendetidens utgång häva arrendeförhållandet. En sådan si· 
tuation föreligger när jordägaren själv vill bruka arrendestället. Han kan 
då göra gällande s. k. självinträde. 

Vissa allmänna S)'npunkter på jordhruksarrende 

För att driva ett familjejordbruk fordras omfattande investeringar i maskiner, 
byggnader och andra anläggningar. Reglerna om jordbruksarrende bör följ-
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aktligen utformas så att de underlättar uppbyggandet och vidmakthållandet 
av ändamålsenliga arrendeställen. R·eglerna bör också främja arrendatorns 
intresse av att lägga ned det arbete och det kapital som krävs för att åstad
komma effektiva familjejordbruk. För arrendatorn är det i detta hänseende 
av största betydelse att han kan räkna med en säker och varaktig besittning 
av arrendestället. De nuvarande reglerna om arrendatorns besittningsskydd 
uppfyller enligt kommittens mening inte helt detta krav. De kan ge utrymme 
för osäkerhetsmoment som inte svarar mot den trygghet och förutsägbarhet 
som krävs för att arrendatorn skall vara beredd att göra insatser som ger 
resultat först på längre sikt. Dessa osäkerhetsmoment utgörs främst av reg
lerna om bestämmande av arrendeavgift och andra arrendevillkor vid fortsatt 
arrende samt regeln om jordägarens rätt till självinträde. 

Arrendea,·giftrn och andra arrcndC\'illkor Yid jordhruksarrende 

Vid nyupplåtelse av jordbruksarrende har parterna avtalsfrihet beträffande 
arrendeavgiftens storlek. Detsamma gäller andra arrendevillkor i den mån 
de inte strider mot någon tvingande regel i arrendelagstiftningen. Vid för
längning av arrendeavtal efter upp~iägning skall enligt 9 kap. 9 § JB ar
rendeavgiften utgå med skäligt belopp. Den arrendeavgiftjordägaren fordrar 
skall godtas, om den inte är oskälig. Träffar parterna vid förlängning över
enskommelse om villkoren för det fortsatta arrendet, skall överenskommel
sen gälla i den mån den inte strider mot någon tvingande bestämmelse 
i lagen. Under förarbetena (prop. 1970:20 del B 2 s. 868) uttalade depar
tementschefen att som en grundläggande princip för avgiftsbestämning vid 
förlängning bör gälla att arrendeavgiften skall avgöras av rådande mark
nadsförhållanden. 

För att få frågan om arrendeavgift1!rna belyst har kommitten gått igenom 
beslut i arrendetvister och låtit utföra en enkätundersäkning, som i fort
sättningen benämns arrendeundersökningen. 

Kommitten har vid sina överväganden i avgiftsfrågan konstaterat att 
ytterst fä arrendeställen är jämförliga med varandra och att detta förhållande 
också avspeglas i arrendenämndernas svårigheter att som grund för beslut 
i avgiftstvister lägga arrendenivån för jämförliga arrenden. I många fall har 
frågan fått avgöras efter vad arrendatorer i allmänhet kunnat antas ha varit 
beredda att betala. 

Från allmän jordbruksckonomisk synpunkt gäller att ett arrendejordbruk 
på sikt inte kan bära en större arrendekostnad än vad arrendeställets normala 
avkastning medger. Därtill kommer att arbetsersättningen skall kunna till
försäkra brukaren en ekonomisk och social standard, som är likvärdig med 
den som jämförbara grupper uppnår. För att målet om likvärdig standard 
skall kunna uppnås krävs bl. a. att arrendeavgiften anpassas till jordbrukets 
avkastningsförmåga. Om arrendeavtalet skall kunna fylla ett förnuftigt ända
mål på längre sikt, bör det också för parterna framstå som naturligt att 
arrendeavgiften skall kunna bäras av arrendeställets avkastning. Resultatet 
av arrendeundersökningen visar att arrendeavgifterna överlag höjts järn-
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förelsevis måttligt. Inom vissa delar av landet hat dock avgifterna närmat 
sig nivåer, som inneburit en snedvridning av prisbildningen på arrenden. 
Det är följaktligen denna särskilt höga arrendenivå som i första hand kommer 
att motverkas om arrendeställets avkastningsförmåga beaktas i högre grad 
vid bestämmande av skälig avgift. I de fall parterna inte kan enas om avgiften 
för fortsatt arrende, bör prövningen av arrendeavgiftens skälighet ske under 
större beaktande av arrendeställets normala avkastningsförmåga. Kommit· 
ten avser härmed den avkastning en normalt duktig jordbrukare bör kunna 
erhålla med en driftsinriktning, som inte kan bedömas som olämplig för 
arrendestället ifråga. Med uttrycket "normal" avkastning menar kommitten 
inte detsamma som "faktisk" avkastning. Även om dessa båda begrepp 
i praktiken ofta sammanfaller, måste de teoretiskt hållas klart isär. Arren· 
deställets normala avkastningsförrnåga bör tjäna endast som riktpunkt för 
arrendenämndens bedömning, och det bör därför endast i undantagsfall 
bli fråga om att genomföra detaljerade ekonomiska avkastningskalkyler. För 
avkastningsbedömningen kan god vägledning erhållas från den kalkylerings· 
verksamhet som förekommer vid lantbruksnämnderna i samband med bl. a. 
prövning av frågor om statligt stöd till jordbruksföretag, t. ex. vid nyeta· 
blering. Man måste också vid avgiftsbestämningen ta hänsyn till sådana 
omständigheter som t. ex. arrendetidens längd och övriga avtalsvillkor. Ett 
beaktande av arrendeställets avkastningsförrnåga medför att överdrivna ar· 
rendeavgifter, som beror på faktorer som har föga samband med jordbrukets 
långsiktiga lönsamhet, inte längre tillåts påverka den allmänna arrendenivån. 
Därigenom kommer den del av jordbruksproduktionens kostnader, som ar· 
rendeavgifterna utgör, att stå i bättre samklang med samhällets övriga åt
gärder på jordbrukets område. 

Kommitten föreslår att 9 kap. 9 § JB ges en sådan lydelse att avgiften 
skall bestämmas till belopp som med hänsyn till arrendeställets avkast
ningsförmåga, arrendeavtalets innehåll och omständigheterna i övrigt är att 
anse som skäligt. 

Som redan tidigare angetts råder det vid upplåtelse av arrende till ny 
arrendator avtalsfrihet beträffande arrendeavgiftens storlek. Denna avtals
frihet vid nyupplåtelse är en grundläggande princip i arrendelagstiftningen. 
Någon inskränkning i den bör ske endast om starka skäl föreligger. Kom
miuen föreslår inte någon ändring i detta hänseende. Skälen härför är bl. a. 
följande. Arrendeundersökningen visar att prisutvecklingen på de Oesta håll 
varit förhållandevis lugn. En reglering av förstagångsavgifterna skulle med
föra en byråkratisering, vars olägenheter och kostnader inte ter sig försvarliga 
mot bakgrund bl. a. av den allmänna prisutvecklingen på arrendemarknaden. 
Vidare skulle ersällning sannolikt komma att betalas vid sidan av den i 
avtalet angivna arrendeavgiften i likhet med vad som kan förekomma på 
hyresmarknaden. Det föreligger också stor risk för att antalet muntliga ar
renden kan komma att öka. 

Kommitten har övervägt om någon form av rådgivande verksamhet be
träffande lämpliga arrendeavgifter borde bedrivas i samhällets regi. Från 
arrendatorshåll har föreslagits inrättande avs. k. arrendeuppskattningsnämn
der med uppgift att biträda parterna vid bestämmande av arrendeavgift. 
Kommitten har funnit att de organisationer som finns på arrendemarknaden 
- Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Föreningen Sveriges jordbruksarren· 



Prop. 1978/79:183 48 

datorer (SJA) och Sveriges jordägareförbund - bedriver en sådan rådgivning 
och upplysning att det för närvarande inte föreligger skäl för att inrätta 
några nya rådgivande organ. 

Vid tvist mellan jordägare och aiTendator om annat arrendevillkor än 
arrendeavgiften gäller för närvarande 1!nligt 9 kap. 9 § JB att det av jordägaren 
uppställda villkoret skall gälla, om det inte strider mot god sed i arren
deförhållanden eller på annat sätt är obilligt. Kommitten föreslår en ändrad 
lydelse av 9 kap. 9 § JB som tydligare än den nuvarande uttrycker principen 
om parternas jämställdhet i avtalsförhållandet. Såväl jordägaren som ar
rendatorn kan säga upp arrendeavtalet för att åstadkomma ändring av ar
rendevillkoren. När det gäller den måttstock efter vilken parternas förslag 
till villkor skall bedömas blir med nuvarande reglering frågan något oklar. 
Att ett av jordägaren uppställt villkor blir gällande, om det inte är obilligt, 
framgår av ordalydelsen i paragrafen. Den lämnar emellertid öppet hur ett 
av arrendatorn uppställt villkor bör prövas. Med den företrädesrätt som 
bestämmelsens nuvarande avfattning ger jordägaren kan det slutligt be
stämda innehållet i villkoret i många fall tendera att t1l en ensidig inriktning 
till jordägarens fördel. Regelns nya innehåll bör skapa balans mellan parterna 
och tillgodose önskemålet om att samtliga de av parterna föreslagna vill
koren, således även nya sådana, kan bli föremål för likartad prövning. Kom
mitten föreslår att regeln avfattas så att annat villkor skall vara skäligt med 
hänsyn till arrendeavgiftens storlek, andra arrendevillkor och omständig
heterna i övrigt. 

Jordägarcns rätt till sjäh'inträdc Yid jordbruksarrcnde 

Arrendatorns rätt till förlängning av avtalet faller bort när jordägaren efter 
uppsägning gör sannolikt att han själv eller nära anhörig skall bruka ar
rendestället efter arrendetidens utgång. 

Kommitten har i frågan om jordägarens rätt till självinträde gjort i hu
vudsak följande överväganden. Den nuvarande bestämmelsen ger inget ut
rymme för en vägning av jordägarens önskemål mot de uppoffringar som 
en avflyttning från ett gårdsarrende regelmässigt innebär för arrendatorn 
och hans familj. Billighetsskäl talar för att arrendatorn bör kunna t1l det 
ändamålsenliga i besittningsavbrottet prövat av opartiskt organ. 

Reglerna om besittningsskydd syftar till att bereda en skötsam arrendator 
trygghet till hem och näring. Jordbrukets utveckling kräver numera i allt 
högre grad rationell planering och åtgärder för varaktiga förbättringar. Det 
är troligt att många arrendatorer i framtiden kommer att själva stå för ganska 
betydande investeringar i byggnader och andra anläggningar med jämfö
relsevis lång livslängd. Ökad satsning på förbättrad teknik kan sannolikt 
åstadkommas endast om arrendatorn räknar med att t1l bruka arrendestället 
under en längre tid. Vid sidan av dessa effektivitetssynpunkter har också 
alltmer gjort sig gällande önskemål om att alltför drastiska personliga och 
sociala omställningar bör begränsas. Den svagare industrikonjunkturen och 
det ökade kravet på specialiserade yrkeskunskaper har särskilt för den något 
äldre arbetskraften medfört stora svårigheter, då det gällt att finna nya möj-
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ligheter till sysselsättning. Det är således från både allmän och enskild syn
punkt av stor vikt att arrendatorn tillförsäkras en relativt varaktig besittning 
av arrendestället. Den nuvarande regeln om jordägarens ovillkorliga rätt 
till självinträde låter sig inte helt förenas med det synsätt som återgivits 
ovan. Regeln kan i många fall leda till stötande resultat. Kommitten har 
därför övervägt en ordning som tillåter självinträde bara när det ter sig 
rimligt med hänsyn till samtliga föreliggande omständigheter. Frågan om 
besittningsavbrott skall alltså avgöras efter en vägning av parternas mot
stående intressen. Om ett upphörande av arrendeförhållandet med hänsyn 
till de skäl parterna anför bedöms som obilligt mot arrendatorn, skall enligt 
förslaget självinträde vägras. Härigenom har kommitten ansett sig ha skapat 
en ordning där å ena sidan jordägaren återffil full dispositionsrätt över sin 
mark när han har befogad anledning därtill, medan å andra sidan arren
datorns behov av social och ekonomisk trygghet tillgodoses i högre grad 
än nu. 

Dödsbos hesittningsskydd vid jordbruksarrende 

Kommittens uppdrag att undersöka möjligheterna att förstärka arrendatorns 
besittningsskydd har lett fram till ett förslag beträffande rätt till fortsatt 
arrende för dödsbo efter arrendator som avlidit under löpande arrendetid. 
Det nuvarande rättsläget är oklart. Kommitten har funnit det angeläget 
att denna oklarhet undanröjs genom en lagregel som tillförsäkrar dödsboet 
tillräcklig tid att överväga vad som lämpligen bör ske beträffande arren
destället i framtiden. Det kan gälla t. ex. ett fortsatt brukande av någon 
dödsbodelägare eller en från ekonomisk synpunkt förnuftig avveckling av 
arrendet. I detta delbetänkande behandlas inte frågan om rätt för arrendatorn 
att överlåta arrendet. Kommitten avser att senare ta upp denna fråga. 

Uppsägningsförfarandet vid jordbruksarrcnde 

Arrendeavtal för viss tid - ett år eller längre - måste i princip sägas upp 
för att upphöra att gälla vid den avtalade arrendetidens utgång. För arrenden 
med besittningsskydd gäller vidare att avtalet måste sägas upp även om 
part vill att arrendet skall fortsätta men på andra villkor. Säger jordägaren 
upp avtalet, behöver han inte underrätta arrendatorn huruvida uppsägningen 
avser avtalets upphörande eller endast ändring av villkoren för en ny ar
rendeperiod. En uppsägning gäller alltid avtalets upphörande. Även om ar
rendatorn säger upp avtalet för ändring av villkoren, kan han således bli 
tvungen att lämna arrendet vid avtalstidens utgång, om jordägaren vägrar 
förlängning under åberopande av någon besittningsbrytande grund. Om par
terna efter uppsägning inte kan nå en överenskommelse, skall jordägaren 
lämna arrendatorn ett s. k. avflyttningsmeddelande. Om arrendatorn inte 
hänskjuter tvisten till arrendenämnden inom två månader därefter, förlorar 
han rätten till fortsatt arrende. 

Det nu gällande uppsägningsförfarandet har blivit utsatt för åtskillig kritik. 
4 Ri!-sdagen 1978/79. I sam/. Nr 183 
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Kritiken har tagit sikte främst på följande. Även om parterna är överens 
om att arrendet skall fortsätta, måste avtalet sägas upp - vilket betyder 
dess upphörande - om någon part önskar ändring av villkoren. Arrendatorn 
kan inte fA full visshet om jordägarens avsikt med en uppsägning innan 
tvisten hänskjutits till arrendenämnden. Reglerna ger jordägaren för stor 
frihet att bestämma längden av den tid under vilken förhandlingar om nya 
villkor skal\ päg~. Frågan om fortsaitt arrende kan därför hållas svävande 
lång tid efter arrendetidens utgång. Förfarandet kännetecknas av en ensidig 
skyldighet för arrendatorn att hänskjuta tvist till arrendenämnden. 

När det gäller uppsägning av besittningsskyddade arrenden till arrende
tidens utgång, har kommitten haft som allmän utgångspunkt att förfarandet 
bör vara anpassat till normalsituationen vid förlängning samt kännetecknas 
av så klara och enkla regler som möjligt. Ett nytt uppsägningsförfarande 
bör tillgodose framför allt följande krav. När ena parten säger upp avtalet, 
bör den andra parten så tidigt som möjligt fA kännedom om syftet med 
uppsägningen. För att det från början skall stå klart vad den uppsägande 
parten önskar bör det inte vara tillåtet att ändra en uppsägning för vill
korsändring till att avse avtalets UJPphörande. Reglerna måste främja ett 
snabbare avgörande av tvistefrågor än för närvarande. Villkoren för ett fort
satt arrende bör normalt vara bestämda innan arrendetiden går ut. Det bör 
Aligga den part som önskar ändring i ett bestående förhållande att hänskjuta 
eventuell tvist till arrendenämnden. 

Kommittens förslag till nytt uppsägningsförfarande kan i huvudsak sam
manfattas enligt följande. 

Uppsägning skall göras skriftligen och gälla antingen avtalets upphörande 
eller ändring av villkoren. Syftet med uppsägningen måste framgå av upp
sägningshandlingen. Säger jordägaren upp avtalet för upphörande, skall dess
utom den besittningsbrytande grunden anges i uppsägningshandlingen. Upp
fyller uppsägningen inte dessa krav, är den utan verkan. Avtalet blir då 
förlängt på de gamla villkoren. De nuvarande uppsägningstiderna skall gälla 
även i fortsättningen. Uppsägning för villkorsändring behöver inte innehålla 
uppgift om villkoren för det fortsatta arrendet. Det är emellertid lämpligt 
att parterna så tidigt som möjligt lägger fram förslag till villkor som underlag 
för förhandlingar. Efter uppsägning skall parterna kunna förhandla om fort
satt arrende eller villkoren härför. 

Har överenskommelse inte träffats senast sex månader från den dag då 
uppsägning senast kunde göras, skall den part som sagt upp avtalet hänskjuta 
tvisten till arrendenämnden. Gör han inte det, är hans uppsägning utan 
verkan. Har fråga om arrendeavtalets upphörande hänskjutits till arrende
nämnden, har denna att pröva såväl förlängningsfrågan som villkoren för 
ett eventuellt fortsatt arrende. Har däremot endast villkorsfrågan hänskjutits, 
fAr arrendenämnden inte pröva fråga om arrendeförhållandets upphörande. 
Har arrendenämnden förlängt avtalet på nya villkor eller endast fastställt 
nya villkor, har arrendatorn rätt att senast fyra månader från det att villkoren 
blivit slutligt bestämda säga upp avtalet, om han finner de nya villkoren 
alltför betungande. Avtalet upphör då att gälla på den fardag som inträffar 
närmast efter sex månader från uppsägningen. De villkor som fastställts 
för det fortsatta arrendet skall gälla fram till avträdet. 
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Förslag till ändringar i reglerna om hostadsarrende och liskearrende 

Vad kommitten anfört beträffande andra arrendevillkor än arrendeavgiften, 
dödsbos besittningsskydd och uppsägningsföifarandet har i allt väsentligt 
samma giltighet för bostadsarrende och fiskearrende. Kommitten föreslår 
därför motsvarande ändringar i bestämmelserna om dessa arrendeformer. 

A \·slutning 

Enligt kommittens direktiv skall särskild uppmärksamhet ägnas åt frågan 
om vilka följder för utbudet av jordbruksarrenden som en ändring av JB:s 
villkorsnonner kan föra med sig. Kommitten har inte funnit det möjligt 
att på förhand uttala sig om vilken effekt på utbudet av jordbruksarrenden 
som en viss lagändring kan fä. De faktorer som kan antas påverka utbudet 
av arrenden är svåra att klarlägga och av mycket skiftande betydelse för 
olika kategorier av jordägare. Man kan endast mera allmänt anta att jordä
garens intresse för utarrendering minskar, om arrendelagstiftningen i allt 
för hög grad begränsar jordägarens rätt att förfoga över jorden. Även om 
viss risk för ett minskat utbud föreligger bör enligt kommitten en sådan 
risk inte fä stå i vägen för de förslag till förstärkt besittningsskydd som 
kommitten lägger fram. 
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/Ji/ugu l 

Kommittens lagförslag 

Förslag till 

Lag om ändring i jordabalken 

Härigenom föreskrives i fråga om jordabalken 
dels att 8 kap.8, 30, 31och33§§, 9 kap.3, 7, 8-13§§ samt 10 kap.3, 

5 och 6 §§ skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i balken skall införas fyra nya bestämmelser, 9 kap. !Oa, !Ob och 

13a §§ samt 10 kap. 6 a § av nedan angivna lydelse. 

Nuvarande ~ydelse Föreslagen ~vdelse 

8 kap 

8 §' 

Uppsägning skall vara skriftlig, 
om ej skriftligt erkännande av 
uppsägningen lämnas. I fall som 
avses i 11 kap. 6 och 6 a §§ och 
när arrendator uppsäger avtal enligt 9 
kap. 8 .~ eller JO kap. 5 -'1 skall upp
sägningen dock alltid ske skriftli
gen. Uppsägning fär ske hos den 
som är behörig att mottaga arren
deavgift på jordägarens vägnar. 

Uppsägning skall vara skriftlig, 
om ej skriftligt erkännande av 
uppsägningen lämnas. I fall som 
avses i 9 kap. JO~. JO kap. 6 a -'1 samt 
11 kap. 6 och 6 a §§ skall uppsäg
ningen dock alltid ske skriftligen. 
Uppsägning färske hos den som är 
behörig att mottaga arrendeavgift på 
jordägarens vägnar. 

Skriftlig uppsägning skall delges den som sökes för uppsägning, dock 
utan tillämpning av 12-1 S §§ delgivningslagen (I 970:428). 

T räfTas ej den som sökes i sitt 
hemvist, fär uppsägningen sändas 
i rekommenderat brev under 
hans vanliga adress. Ett exemplar 
av uppsägningen skall dessutom 
lämnas antingen i den söktes bo
stad till vuxen medlem i det 
hushMI som han tillhör eller, om 
han driver rörelse med fast kon-

Träffas ej den som sökes i sitt 
hemvist, fär uppsägningen sändas 

rekommenderat brev under 
hans vanliga adress. Ett exemplar 
av uppsägningen skall dessutom 
lämnas antingen i den söktes bo
stad till vuxen medlem i det 
hushMI som han tillhör eller, om 
han driver rörelse med fast kon-

1 Senaste lydelse 
1973:187. 
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to~, på kontoret till någon som är 
anställd där. Påträffas icke någon 
som angivits nu, skall uppsäg
ningen i stället läggas i den sök
tes postlåda, om sådan finns. 
Uppsägning har skett när vad 
som sagts nu blivit fullgjort. 

Föreslagen (ydelse 

tor, på kontoret till någon som är 
anställd där. Påträffas icke någon 
som angivits nu, skall, utom i fall 
som avses i 9 kap. JO j och JO kap. 
6a f, uppsägningen i stället läggas 
i den söktes postlåda, om sådan 
finns. Uppsägning har skett när 
vad som sagts nu blivit fullgjort. 

Har jordägare eller arrendator, hos vilken uppsägning skall ske, ej känt 
hemvist här i riket och finns ej heller känt ombud som har rätt att mottaga 
uppsägning för honom, f?lr uppsägning ske genom kungörelse i Post- och 
Inrikes Tidningar. 

Stämningsansökan med yrkande att arrendeförhållande skall upphöra och 
ansökan om vräkning av arrendator gäller som uppsägning när delgivning 
skett i behörig ordning. 

Särskilda bestämmelser om in
nehållet i uppsägning av avtal om 
anläggningsarrendefinns i 1 I kap. 6 f 

Särskilda bestämmelser om in
nehållet i uppsägning av avtal om 
jordbruksarrende, bostadsarrende och 
anläggningsarrende finns i 9 

kap. JO a ·''· JO kap. 6 a .1' och I I kap. 
6.~· 

30 § 

Arrendenämnd har till uppgift 
att medla i arrendetvister och att 
pröva frågor om förlängning av 
arrendeavtal vid jordbruksarrende 
eller bostadsarrende, fastställande 
av villkoren for sådan förlängning 
och bestämmande av ersättning 
enligt 9 kap. 14 § samt övriga frå
gor som enligt denna balk an
kommer på nämnden. Nämnden 
kan även vara skiljenämnd i ar
rendetvister. Närmare bestämmeö
ser om arrendenämnd meddelas i 
särskild lag. 

Om part ej godtager arrende
nämnds beslut i fråga om för
längning av arrendeavtal, faststäl
lande av villkoren for sådan för-

Arrendenämnd har till uppgift 
att medla i arrendetvister och att 
pröva frågor om förlängning av 
arrendeavtal vid jordbruksarrende 
eller bostadsarrende, fastställande 
av villkor vid förlängning och be
stämmande av ersättning enligt 
9 kap. 14 § samt ovnga frågor 
som enligt denna balk ankommer 
på nämnden. Nämnden kan även 
vara skiljenämnd i arrendetvister. 
Närmare bestämmelser om arren
denämnd meddelas i särskild lag. 

Om part ej godtager arrende
nämnds beslut i fråga om för
längning av ·arrendeavtal~- faststäl
lande av villkor vid /örlängning, 

2 Senaste lydelse 
1973:187. 
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längning, uppskov med avträde 
enligt 9 kap. 13 § eller 10 kap. 6 g 
eller bestämmande av ersättning 
enligt 9 kap. 14 § eller i fråga som 
avses i 9 kap. 18 eller 21 §, får 
parten klandra beslutet genom att 
väcka talan mot den andra parten 
inom två månader från den dag 
beslutet meddelades. Klandras 
icke beslutet inom denna tid, är 
parts rätt till talan förlorad. 

54 

Föreslagen lydelse 

uppskov med avträde enligt 
9 kap. 13 § eller 10 kap. 6 a g eller 
bestämmande av ersättning enligt 
9 kap. 14 § eller i fråga som avses 
i 9 kap. 18 eller 21 §, flr parten 
klandra beslutet genom att väcka 
talan mot den andra parten inom 
två månader från den dag beslu
tet meddelades. Klandras icke be
slutet inom denna tid, är parts 
rätt till talan förlorad. 

Arrendenämnds beslut i ärende enligt 9 kap. 2, 3, 7 eller 17 §, 10 kap. 2-4 
eller 7 § eller 11 kap. 2 § får ej klandras. 

Talan får ej föras mot fastig
hetsdomstols dom i fråga om 
fastställande av arrendevillkor i 
fall som avses i 9 kap. 12 eller 
13 § eller 10 kap. 6 ~· eller i fråga 
som avses i 9 kap. 18 eller 21 § 
och ej heller mot hovrätts dom i 
fräga om förlängning av arrende
avtal, uppskov med avträde enligt 
9 kap. 13 § eller · 10 kap. 6 j, fast
ställande av arrendevillkor i fall 
som nyss angivits eller bestäm
mande av ersättning enligt 
9 kap. 14 §. 

Talan får ej föras mot fastig
hetsdomstols dom i fråga om 
fastställande av arrendevillkor i 
fall som avses i 9 kap. 12 eller 
13 § eller 10 kap. 6a ~· eller i fråga 
som avses i 9 kap. 18 eller 21 § 
och ej heller mot hovrätts dom i 
fråga om förlängning av arrende
avtal, uppskov med avträde enligt 
9 kap. 13 § eller 10 kap. 6a j, fast
ställande av arrendevillkor i fall 
som nyss angivits eller bestäm
mande av ersättning enligt 
9 kap. 14 §. 

9 kap 

Vid arrende för viss tid som ej 
understiger ett år skall uppsäg
ning alltid ske för att avtalet 
skall upphöra att gälla vid arren
detidens utgång. Uppsägningen 
skall ske senast ett år före arren
detidens utgång, om avtalet träf
fats för minst fem år, och i an
nat fall senast åtta månader dess
förinnan. 

3 § 

Vid arrende för viss tid som ej 
understiger ett år skall uppsäg
ning alltid ske för att avtalet 
skall upphöra att gälla vid arren
detidens utgång. Vid arrende som 
är forenat med räft till förlängning 
skall uppsägning också alltid ske for att 
ändrade villkor skall gälla för fortsatt 
arrende. Uppsägningen skall ske J Senaste lydcbe 
senast ett år fure arrendetidens 1973: 187. 
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utgång, om avtalet träffats för 
minst fem år, och i annat fall se
nast åtta månader dessförinnan. 

Om avtalet ej uppsäges inom rätt tid, anses det förlängt på tid som mot
svarar arrendetiden, dock längst fem år. 

Har uppsägning av avtalet skett en
dast för ändring av villkoren. anses av
talet förlängt på villkor som fastställs 
enligt 9 f 

Förbehåll som strider mot första eller andra stycket gäller mot arrendatorn, 
om det godkänts av arrendenämnden. Förbehåll om längre tid för förlängning 
av avtalet än som anges i andra stycket gäller utan sådant godkännande. 

7 § 

Bestämmelserna i 8-13 §§ gäller 
vid arrende för viss tid, utom när 

I. arrendetiden uppgår till 
högst ett år och arrendet icke 
omfattar bostad för arrendatorn, 
eller 

2. arrendeförhållandet upphör 
på den grund att arrenderätten är 
förverkad eller förhållande som 
avses i 8 kap. 14 § föreligger. 

Bestämmelserna i 8-13 a §§gäller 
vid arrende för viss tid, utom när 

l. arrendetiden uppgår till 
högst ett år och arrendet icke om
fattar bostad för arrendatorn, eller 

2. arrendeförhållandet upphör 
på den grund att arrenderätten är 
förverkad eller förhållande som 
avses i 8 kap. 14 § föreligger. 

Förbehåll att arrenderätten icke skall vara förenad med rätt till förlängning 
gäller, om det godkänts av arrendenämnden. 

Om jordägaren uppsagt arrende
avtalet eller om arrendatorn upp
sagt avtalet enligt 3 .~och i uppsägning
en begärt förlängning av avtalet på 
ändrade villkor, har arrendatorn 
rätt till förlängning av avtalet, 
utom när 

Om jordägaren uppsagt arrende
avtalet för upphörande, har arren
datorn rätt till förlängning av av
talet, utom när 

I. arrenderätten är förverkad eller avtalet kan uppsägas enligt 8 kap. 14 § 
utan att likväl jordägaren uppsagt avtalet att upphöra på någon av dessa 
grunder, 

2. arrendatorn i annat fall åsidosatt sina förpliktelser i 1sådan mån att 
avtalet skäligen icke bör förlängas, 

4 Senaste lydelse 
1971:873. 
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3. jordägaren gör sannolikt, att 
han själv. hans make eller av
komling skall bruka arrendestäl
let, 

Föreslagen lydelse 

3. jordägaren gör sannolikt, att 
han själv. hans make eller av
komling skall bruka arrendestäl
let, och det ej är obilligt mot arrenda
torn att arrendeforhållandet upphör, 

4. jordägaren gör sannolikt, au anendestället behövs för en mera ända
målsenlig indelning i brukningsenhet(:r, och det ej av särskilda skäl är obilligt 
mot arrendatorn au arrendeförhållandet upphör, 

5. jordägaren gör sannolikt, au arrendestället skall användas i enlighet 
med fastställd stadsplan eller byggnadsplan, 

6. jordägaren i annat fall gör sannolikt, au arrendestället skall användas 
för annat ändamål än jordbruk, och det ej är obilligt mot arrendatorn att 
arrendeförhållandet upphör. 

Om jordägarens intresse blir tillgodosett genom att arrendatorn avträder 
endast en del av arrendestället och avtalet lämpligen kan förlängas såvitt 
avser arrendestältet i övrigt, har arrendatorn utan hinder av första stycket 
rätt till sådan förlängning. 

Vidforlängning av arrendeavtal ut
går arrendeavgiften med skäligt be
lopp. Den arrendeavgift som jordöga
ren fordrar skall godtagas, om den ej 
är oskälig. Annat av }ordägaren upp
ställt villkor skall gälla, om det ej stri
der mot god sed i arrendeforhållanden 
eller e{jest är obilJ;gt. Förlängning skall 
dock ske för tid som motsvarar 
arrendetiden, om denna ej över
stiger fem år, och i annat fall för 
fem år. Förlängning kan även 
ske för annan tid än som sagts 
nu, om detta av särskild anled
ning är lämpligare. I den mån 
ändring av arrendevillkoren ej på
kallas, skall samma villkor som 
förut gälla. 

Träffas vid förlängning av ar
rendeavtal överenskommelse om 
villkoren för det fortsatta arren
det, skall överenskommelsen, 
oavsett bestämmelserna i forsta 
stycket. lända till efterrättelse i 
den mån ej annat följer av be
stämmelserna i övrigt i denna 
balk. 

Vid fastställande av villkor vid for
längning av arrendeavtal skall arren
deavgiften bestämmas till belopp som 
med hänsyn till arrendeställets avkast
ningsformåga, arrendeavtalets inne
håll och omständigheterna i övrigt är 
att anse som skäligt. 

Annat villkor skall vara skäligt med 
hänsyn till arrendeavgiftens storlek, 
andra arrendevillkor och omständig
heterna i övrigt. 

Arrendato;n eller, om han avlidit 
fore arrendetidens utgång, dödsboet 
har rätt till forlängning för tid som 
motsvarar arrendetiden, om den
na ej överstiger fem år, och i an
nat fall för fem år. 

Förlängning kan även ske för 
annan tid än som sagts i tredje 
stycket, om detta av särskild an
ledning är lämpligare. 

I den mån ändring av arrende
villkoren ej påkallas, skall samma 
villkor som förut gälla. 

Träffas vid förlängning av ar
rendeavtal överenskommelse om 
villkoren för det fortsatta arren-

5 Senaste lydelse 
1973:187. 
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det, skall överenskommelsen, 
oavsett bestämmelserna i första
Jjärde styckena, lända till efterrät
telse i den mån ej annat följer 
av bestämmelserna i övrigt i den
na balk. 

10 § 

Uppsäges a"endeavtal och förelig
ger tvist om förlängning av avtalet eller 
om villkor för sådan förlängning, ålig
ger detjordägaren att skriftligen med
dela a"endatom att denne, om han 
icke går med på att jly11a, har att se
nast twi månader efter det att han fått 
del av meddelandet hänskjuta tvisten 
till a"endenämnden. Meddelandet 
slwll lämnas i den ordning som enligt 
8 kop. 8 § gäller för uppsägning. Be
stämmelsen i 8 kap. 8 § tredje stycket 
tredje punlaen gäller dock ej. 

Om jordägaren fullgjort vad som 
åligger honom enligt första stycket, har 
a"endatom att hänskjuta tvisten till 
a"endenämnden inom den i första 
stycket angivna tiden. Iakttages ej 
denna, förfaller rätten till förlängning 
av avtalet. 

När jordägaren uppsäger arrende
avtalet, skall uppsägningen avse an
tingen avtalets upphörande eller en
dast ändring av villkoren. 

Motsvarande gäller när arrendatorn 
uppsäger arrendeavtalet till arrendeti
dens utgång. 

10 a § 

Uppsägning skall innehålla uppgift 
huruvida den avser avtalets upphöran
de eller endast ändring av villkoren. 
Har uppsägning skett endast för änd
ring av villkoren, får uppsägningen 
därefter ej ändras till att avse avtalets 
upphörande. Uppsäger arrendatorn 
avtalet för upphörande, är rätten till 
förlängning förfallen. 

Uppsäger jordägaren avtalet för 
upphörande, skall han i uppsägningen 
underrätta arrendatorn om orsaken till 
att han vägrar medge förlängning. An
nan orsak får därefter ej åberopas. 

Uppfyller uppsägning inte jöreskrif-
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tema i forsta stycket forsta meningen 
eller andra stycket forsta meningen är 
den utan verkan. 

Uppsägning skall delges enligt be
stämmelserna i 8 kap. 8 l Bestäm
melsen i 8 kap. 8 j tredje stycket treqje 
meningen gäller dock ej. 

10 b § 

Har )ordägaren uppsagt avtalet for 
upphörande eller endast for ändring av 
villkoren och kan överenskommelse 
inte träffas. har jordägaren att hän
skjuta tvisten till arrendenämnden se
nast sex månader från den dag då 
uppsägning senast kunde ske eller, om 
uppsägningstid ej är foreskriven, från 
den dag uppsägning har skett. Iaktta
ges ej denna tidsfrist, är uppsägningen 
utan verkan. 

Första stycket äger motsvarande ti/1-
lämpning i fråga om arrendatorn när 
han har uppsagt avtalet for ändring av 
villkoren. 

11 § 

Är fråga om förlängning av arrendeavtalet ännu ej avgjord när arrendetiden 
går ut, har arrendatorn rätt att kvarsitta på arrendestället till dess frågan 
är slutligt avgjord. För tid som arrendatorn sålunda kvarsitter skall de förut 
gällande arrendevillkoren tillämpas till dess villkor för samma tid blir slutligt 
bestämda. 

Bifalles arrendatorns talan om for
längning av arrendeavtalet, skall 
villkoren för det fortsatta arrendet 
fastställas enligt 9 §. 

Ä°r fråga om villkor for fortsatt ar
rende ej avgjord när arrendetiden går 
ut, äger bestämmelsen i forsta stycket 
andra meningen motsvarande tillämp
ning. 

Bifalles ej )ordägarens talan om ar
rendeavtalets upphörande, skall 
villkoren för det fortsatta arrendet 
fastställas enligt 9 §. Detsamma 

6 Senaste lydelse 
1973:187. 
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Dom eller beslut varigenom ar
rendatorns talan bifalles anses om 
avtal om fonsatt arrende. Mot ar
rendeförhållandet får ej åberopas 
omständighet som kunnat åbero
pas i målet eller ärendet. 

.59 
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gäller i•id prövning ai• tvist om ändring 
av arrendevillkuren. 

Dom eller beslut varigenom 
jordägarens talan om arrendeavtalets 
upphörande ej bifalles anses som 
avtal om fonsatt arrende. Mot ar
rendeförhållandet får ej åberopas 
omständighet som kunnat åbero
pas i målet eller ärendet. 

13 § 

Bifalles ej arrendatorns talan om 
förlängning av arrendeavtalet, får i 
domen eller beslutet skäligt upp
skov med avträdet medges, om 
jordägaren eller arrendatorn begär 
det. 

Bifallesjordägarens talan om arren
deavtalets upphörande, får i do
men eller beslutet skäligt upp
skov med avträdet medges, om 
jordägaren eller arrendatorn begär 
det. 

Avgöres tvisten efter arrendetidens utgång eller medges uppskov med 
avträdet, skall arrendevillkoren för tiden från avtalets upphörande till av
trädet fastställas enligt 9 §. 

13 a § 

Finner arrendatorn att de enligt 12 ~ 
fastställda villkoren för det fortsatta 
arrendet är.för betungande.för honom, 
har han rätt att senast fyra månader 
efter det att villkoren slutligt bestämts 
uppsäga avtalet för upphörande. De 
villkor som fastställts för det fortsatta 
arrendet skall gälla för tiden fram till 
avträdet. 

10 kap 

3 § 

Vid arrende för viss tid skall 
uppsägning alltid ske för att avta
let skall upphöra att gälla vid ar
rendetidens utgång. Uppsägningen 
skall ske senast ett år före arren
detidens utgång. 

Vid arrende för viss tid skall 
uppsägning alltid s~e för att avta
let skall upphöra att gälla vid ar
rendetidens utgång. Uppsägning 
skall också alltid ske för att ändrade 
villkor skall gälla för fortsatt arrende. 



Prop. 1978/79: 183 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Uppsägningen skall ske senast ett 
år före arrendetidens utgång. 

Om avtalet ej uppsäges inom rätt tid, anses det förlängt på fem år. 

Har uppsägning av avtalet skett en
dastfijr ändring av villkoren, anses av
talet fijrlängt på villkor som fastställs 
enligt 6 §. 

Förbehåll som strider mot första eller andra stycket gäller mot arrendatorn, 
om det godkänts av arrendenämnden. Förbehåll om längre tid för förlängning 
av avtalet än som anges i andra stycket gäller dock utan sådant godkännande. 

Om jordägaren uppsagt arrende· 
avtalet eller om arrendatorn uppsagt 
avtalet enligt 3 ~· och i uppsägningen 
begärt förlängning av avtalet på änd· 
rade villkor, har arrendatorn rätt 
till förlängning av avtalet, utom 
när 

5 § 

Om jordägaren uppsagt arrende· 
avtalet for upphörande, har arren· 
datorn rätt till förlängning av av· 
talet, utom när 

I. arrenderätten är förverkad eller avtalet kan uppsägas enligt 8 kap. 14 § 
utan att likväl jordägaren uppsagt avtalet att upphöra på någon av dessa 
grunder, 

2. arrendatorn i annat fall åsidosatt sina förpliktelser i sådan mån att 
avtalet skäligen icke bör förlängas, 

3. byggnad på arrendestället uppförts utan byggnadslov i fall då sådant 
erfordrats eller i strid med plan eller dänned jämförligt beslut av myndighet 
angående markens bebyggande eller användning, 

4. i annat fall byggnad på arrendestället icke står i överensstämmelse 
med gällande plan och jordägaren gör sannolikt, att han skall använda mar
ken i enlighet med planen, 

5. jordägaren gör sannolikt, att marken skall användas för bebyggelse 
av annat slag än det som avses med upplåtelsen eller för jordbruk, industri 
eller annan ekonomisk verksamhet, samt intresset för honom att kunna 
förfoga över marken för sådant ändamål påtagligt överväger arrendatorns 
intresse av fortsatt arrende, 

6. jordägaren i annat fall har befo,gad anledning att upplösa arrendeför
hållandet. 

Om jordägarens intresse blir tillgodosett genom att arrendatorn avträder 
endast en del av arrendestället och avtalet lämpligen kan förlängas såvitt 
avser arrendestället i övrigt, har arrendatorn utan hinder av första stycket 
rätt till sådan förlängning. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

6 § 

I fråga om förlängning av arrende
avtal äger 9 kap. 9-13 H motsvarande 
tillämpning. 

Vid fastställande ·av villkor vid för
längning av arrendeavtal skall arren
deavgiften utgå med skäligt belopp. 
Den arrendeavgift som jordäg11ren 
fordrar skall godtagas, om den ej är 
oskälig. 

Annat villkor skall vara skäligt med 
hänsyn till arrendeavgiftens storlek, 
andra arrendevillkor och omständig
heterna i övrigt. 

Arrendatorn eller, om han avlidit 
fore arrendetidens utgång, dödsboet 
har räl/ till förlängning for tid som 
motsvarar arrendetiden, om denna ej 
överstiger fem år, och i annat fall for 
fem år. 

Förlängning kan även ske for annan 
tid än som sagts i treqje stycket, om 
delta av särskild anledning är lämpli
gare. 

1 den mån ändring ai• arrendevillko
ren ej påkallas, skall samma villkor 
som förut gälla. 

Träffas vid.fbrlängning av arrende
avtal överenskommelse om villkoren 
for det fortsalla arrendet, skall över
enskommelsen. oavsel/ bestämmelser
na iforsta - .fjärde styckena, lända till 
efterräl/else i den mån ej annat följer 
av bestämmelserna i övrigt i denna 
balk. 

6 a § 

Bestämmelserna 9 kap. 
10-13 a ~§äger motsvarande tillämp
ning på bostadsarrende. Hänvisningen 

i 9 kap. 12 och 13 .H till 9 -~ samma 
kapitel skall dock i stället avse 6 .1' delta 
kapitel. 

l. Denna lag träder i kraft den I januari 1979. 
2. Bestämmelserna gäller även för avtal om jordbruksarrende och bostadsar

rende, som träffats före lagens ikraftträdande. 
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3. Arrendetvist, som anhängiggjorts vid arrendenämnd före lagens ikraft
trädande, behandlas enligt äldre bestämmelser. 

4. Har uppsägning av arrendeavtal skett före lagens ikraftträdande, äger 
de äldre bestämmelserna om upp:sägning och hänskjutande av tvist till 
arrendenämnd tillämpning. 
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Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyres
nämnder 

Härigenom föreskrives i fråga om lagen (1973: 188) om arrendenämnder och 
hyresnämnder1 

att I, Il, 12, 17 och 19 §§ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

§ 

Arrendenämnd som avses i 8 kap. 29 § jordabalken har till uppgift att 
I. medla i arrendetvist, 
2. pröva tvist om förlängning 

av arrendeavtal vid jordbruksar
rende, bostadsarrende eller fiske
arrende eller om villkor för sådan 
förlängning samt tvist i fråga som 
avses i 9 kap. 14 § jordabalken 
eller vars prövning enligt 9 kap. 
18 eller 21 § samma balk ankom-
mer på arrendenämnd, 

2. pröva tvist om förlängning 
av arrendeavtal vid jordbruksar
rende, bostadsarrende eller fiske
arrende eller om villkor vid för
längning samt tvist i fråga som 
avses i 9 kap. 14 § jordabalken 
eller vars prövning enligt 9 kap. 
18 eller 21 § samma balk ankom
mer på arrendenämnd, 

3. pröva fråga om godkännande av förbehåll eller annat avtalsvillkor som 
avses i 9 kap. 2, 3, 7 eller 17 §, 10 kap. 2-4 eller 7 § eller 11 kap. 2 § 
jordabalken eller 3--6 § lagen (I 957:390) om fiskearrenden, 

4. vara skiljenämnd i arrendetvist. 
Ärende upptages av den arrendenämnd inom vars område fastigheten 

är belägen. 

11 § 

Rör ärende som avskrivits en
ligt 10 § första stycket första 
punkten tvist som avses i 9 kap. 
JO§, 10 kap. 6 § eller 12 kap. 49 
eller 55 § jordabalken, 5 § lagen 
(l 957:390) om fiskearrenden eller 
52 § bostadsrättslagen (1971:479), 
sk.all nämnden återupptaga ären
det på ansökan av sökanden. An
sök.an göres skriftligen inom tre 
veckor från den dag beslutet om 
avskrivning meddelades. 

Rör ärende som avskrivits en
ligt 10 § första stycket första 
punkten tvist som avses i 9 kap. 
JOb §, 10 kap. 6a § eller 12 kap. 
49 eller 55 § jordabalken, 5 § la
gen (1957:390) om fiskearrenden 
eller 52 § bostadsrättslagen 
(1971:479), skall nämnden åter
upptaga ärendet på ansökan av 
sök.anden. Ansökan göres skriftli
gen inom tre veckor från den 
dag beslutet om avskrivning 
meddelades. 

Uteblir sökanden ånyo, får ärendet icke återupptagas på nytt. 
1 Lagen omtl)'ckt 
1974:1()1)(). 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

12 § 

Nämnd skall klarlägga tvistefrå
gorna och, även om medling icke 
påkallats, söka forlika parterna. 

Nämnd skall klarlägga tvistefrå
gorna. Har till arrendenämnd hän
skjutits endast tvist om villkor for fort
satt jordbruksarrende, bostadsarrende 
eller fiskearrende. får nämnden icke 
pröva fråga om arrendeförhållandets 
upphörande. 

Nämnd skall, även om medling icke 
påkallats, söka förlika parterna. 

Kan parterna ej förlikas efter förslag av någondera parten, skall nämnden 
framlägga förslag till förlikning, om det ej är uppenbart att förutsättningar 
för förlikning saknas. 

Förlikning skall avfattas skriftligen och undertecknas av parterna. 
Träffas ej förlikning, avgöres tvisten av nämnden, om tvisten rör fråga 

som avses i 1 § första stycket 2 eller 4 § första stycket 2 eller 3. I annat 
fall avskrives ärendet. 

Om anledning därtill förekommer, skall nämnd eller den nämnden för
ordnar besiktiga den fastighet som ärendet rör. Parterna skall beredas tillfälle 
att närvara vid sådan besiktning. Nämnd l1lr också föranstalta om annan 
nödvändig utredning. 

I ärende som avses i 9 kap. 18 eller 21 §jordabalken skall arrendenämnden 
inhämta yttrande från lantbruksnämnden. Hyresnämnd l1lr i ärende som 
avses i 2 a § bostadssaneringslagen 0973:531) inhämta yttrande från bygg
nadsnämnden. Yttrande som sagts nu inhämtas frän den lantbruksnämnd 
eller byggnadsnämnd inom vars område fastigheten är belägen. 

I ärende om bestämmande av avgift 
for jordbruksarrende får arrende
nämnden förordna lantbrukskonsulent 
vid lantbruksnämnd eller annan sak
kunnig att avge utlåtande angående 
arrendeställets avkastningefijrmåga. 

19 §3 

Den som efter förordnande av 
nämnd besiktigat fastighet eller 
verkställt annan utredning tiller
kännes av nämnden skälig ersätt
ning av allmänna medel. 

Den som efter förordnande av 
nämnd besiktigat fastighet, avgett 
utlåtande angående arrendeställes av
kastningsformåga eller verkställt 
annan utredning tillerkännes av 
nämnden skälig ersättning av all
männa medel. 

2 Senaste lydelse 
1974:824. 

3 Senaste lydelse 
1974:824. 
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Har någon, som nämnd inkallat och som ej är part, inställt sig för att 
höras i ärendet, har han rätt till ersättning av allmänna medel enligt be
stämmelser som regeringen meddelar. 

l. Denna lag träder i kraft den I januari 1979. 
2. Har arrendeavtal sagts upp före Jagens ikraftträdande, skall 12 § första 

stycket andra meningen i den nya lydelsen inte tillämpas. 
3. 17 § tredje stycket och 19 § första stycket i den nya lydelsen gäller ej 

vid arrendetvist som anhängiggjons före Jagens ikraftträdande. 

5 Ril.sdag1•n /97R/79. I .1aml. Nr 183 
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Förslag till 

hh 

Lag om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden 

Härigenom föreskrives i fråga om lagen (I 957:390) om fiskearrenden 
att 4, 5, 16 och 18 §§ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Vid arrende for viss tid skall 
uppsägning alltid ske för att avtalet 
skall upphöra att gälla vid arrende
tidens utgång. Uppsägningen skall 
ske senast ett ä.r före arrendetidens 
utgång. 

Föreslagen lydelse 

Vid arrende för viss tid skall 
uppsägning alltid ske för att avta
let skall upphöra att gälla vid ar
rendetidens utgång. Uppsägning 

skall också alltid ske för att ändrade 

i•illkor skall gälla för fortsatt arrende. 

Uppsägningen skall ske senast ett 
år före arrendetidens utgång. 

Om avtalet ej uppsäges inom rätt tid, anses det förlängt på fem år. 

Har uppsägning av avtalet skett en
dast för ändring av villkoren, anses av

talet förlängt på villkor som fastställs 

enligt JO kap. 6 .~·jordabalken. 

Förbehåll som strider mot första elkr andra stycket gäller mot arrendatorn, 
om det godkänts av arrendenämnden. Förbehåll om längre tid för förlängning 
av avtalet än som anges i andra stycket gäller utan sådant godkännande. 

I fråga om tiden för upphöran
de av arrendeavtal vid frånträde 
av avtalet på grund av förverkan
de eller av annan orsak och sät
tet för uppsägning äga 8 kap. 4 § 

första och andra styckena samt 
8 § jordabalken motsvarande till
lämpning. Hänvisningen i 8 kap. 
4 § första stycket jordabalken till 
25 § samma kapitel skall därvid 
tillämpas på 13 § andra stycket 
denna lag. 

I fråga om tiden för upphöran
de av arrendeavtal vid frånträde 
av avtalet på grund av förverkan
de eller av annan orsak och sät
tet för uppsägning äga 8 kap. 4 § 
första och andra styckena samt 
8 § jordabalken motsvarande till
lämpning. Bestämmelserna i 8 kap. 

8 .~ tredje stycket tredje meningen 
jordabalken gäller dock ej. Hänvis
ningen i 8 kap. 4 § första stycket 
jordabalken till 25 § samma kapi
tel skall därvid tillämpas på 13 § 
andra stycket denna lag. 

5 §' 

Om fastighetens ägare uppsagt 
arrendeavtalet eller om arrendatorn 
uppsagt avtalet enligt 4 .~ och i uppsäg
ningen begärt.förlängning ai• avtalet på 

Om fastighetens ägare uppsagt 
arrendeavtalet för upphörande, har 
arrendatorn rätt till förlängning 
av avtalet, utom när 

1 Senaste lydelse 
1971:883. 
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Nuvarande lydelse 

ändrade villkor, har arrendatorn 
rätt till förlängning av avtalet, 
utom när 

67 

Föreslagen lydelse 

1. arrenderätten är förverkad utan att likväl fastighetens ägare uppsagt 
avtalet att upphöra på grund härav, 

2. arrendatorn i annat fall åsidosatt sina förpliktelser i sådan mån att 
arrendeavtalet skäligen icke bör förlängas, 

3. fastighetens ägare gör sannolikt, att han själv, hans make eller av
komling skall bruka fisket, 

4. fastighetens ägare i annat fall har befogad anledning att upplösa ar
rendeförhållandet. 

I fråga om förlängning av arrende
avtal äga 9 kap. 8 .1' andra stycket och 
9-13 {~jordabalken motsvarande till-
lämpning. 

Bestämmelserna i 9 kap. 8 -~ andra 
stycket, 10-JJa {~ samt JO kap. 6 § 
jordabalken äga motsvarande tillämp
ning påfiskearrende. Hänvisningen i 9 
kap. 12 och 13 -~-~jordabalken till 9 .~ 
samma kapitel skall dock i stället avse 
JO kap. 6 -~ samma balk. 

Första och andra styckena gälla ej, om arrendeavtalet icke träffats för 
viss tid eller om arrendeförhållandet upphör på den grund att arrenderätten 
är förverkad. 

Förbehåll att arrenderätten icke skall vara förenad med rätt till förlängning 
gäller mot arrendatorn, om det godkänts av arrendenämnden. 

16 §2 

Om part ej godtager arrende
nämnds beslut i fråga om för
längning av arrendeavtal eller 
fastställande av villkoren för sådan 
förlängning, får parten klandra 
beslutet genom att väcka talan 
mot den andra parten inom två 
månader från den dag beslutet 
meddelades. Klandras icke beslu
tet inom denna tid, är parts rätt 
till talan förlorad. 

Om part ej godtager arrende
nämnds beslut i fråga om för
längning av arrendeavtal eller 
fastställande av villkor vid för
längning, får parten klandra be
slutet genom att väcka talan mot 
den andra parten inom två måna
der från den dag beslutet medde
lades. Klandras icke beslutet 
inom denna tid, är parts rätt till 
talan förlorad. 

Arrendenämnds beslut i ärende enligt J.-6 § får ej klandras. 

18 § 

Talan får ej föras mot fastig
hetsdomstols dom i fråga om 
fastställande av arrendevillkor i 

Talan fru" ej föras mot fastig
hetsdomstols dom i fråga om 
fastställande av arrendevillkor vid 

2 Senaste lydelse 
1973:193. 
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Nuvarande lydelse 

fall som avses i 5 } och ej heller 
mot hovrätts dom i fråga om 
förlängning av arrendeavtal eller 
fastställande av arrendevillkor 
fall som nyss angivits. 

08 

Föreslagen (\'de/se 

fortsatt arre11de och ej heller mot 
hovrätts dom i fråga om för
längning av arrendeavtal eller 
fastställande av arrendevillkor 
fall som nyss angivits. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1979. 
2. Bestämmelserna gäller även för avtal, som träffats före lagens ikraft

trädande. 
3. Arrendetvist, som anhängiggjorts vid arrendenämnd före lagens ikraft

trädande, behandlas enligt äldrn bestämmelser. 
4. Har uppsägning av arrendeavtal skett före lagens ikraftträdande, äger 

de äldre bestämmelserna om uppsägning och hänskjutande av tvist till 
arrendenämnd tillämpning. 
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Bi/aga 3 

Remissammanställning 

l Allmänna synpunkter 

S1·e11 h01'1'1/t1: Det har iinnu ej gätt sju tir sedan jordabalken (JU) och 
diirmcd nya arrendebestämmelser tdddc i kraft. J B:s arrendebestiimmelser 
tick endast i begriinsad utstriickning tillbakaverkande kraft. Vid "gamla'' 
arremleupplf1telscr. d~ir arrendetiden förbngs efter J B:s ikrafttriidamk, blir 
dock JB tilHimplig efter förliingningcn 09 * J PJ. 

Jordbruksarrende upplåts vanligen for fem t1r. Vid forliingning iir fem år 
(•cks[i den vanligaste forlängningstiden. Ett arrendeavtal som ingicks un
der hösten 1971 och med en arrendetid av tio flr kommer. om Jet förlängs, 
all underkastas JR:s arrendebestiimmelser först frän och med farJagen (i 
regel den 14 mars) 1982. För flertalet arrenden har således de nya bestäm
melserna giillt endast något eller n~1gra i)r. 

Erfarenheterna av den nya arrendelagen mtiste alltså siigas vara mycket 
begränsade. Antalet tvister om arrende synes under den tid som den nya 
ttgen gällt ha varit litet. Det talar för att den nya lagen på det hela taget 
fungerat väl. 

Den ökning av andelen arrenderad jord som man tydligt kunde iakttaga 
redan före J B:s tillkomst har fortsatt. Likaså har arrendeinstitutet kommit 
till fortsatt flitig anviindning vid jordbrukets fortgflende rationalisering. 
Della giiller bf1Je de egentliga arrendegfmlarna och de talrika blandbruken, 
d. v. s. brukningsenheter som består av jord som brukaren till en del äger 
och till en del arrenderar. 

Med dagens jorJbruksteknik iir det bf1Je möjligt och lönsamt att som en 
enhet bruka arealer som är mångdubbelt stiirre iin genomsnittet hos svens
ka brukningsenheter. Ryggnadsbesti\ndet på många arrendegärdar iir gam
malt och i stort behov av upprustning. Det miiter stora svårigheter att 
genom jordbrukets avkastning förrlinta kostnaden för sådana investering
ar. Detta gör att de tekniska och ekonomiska motiven för att exempelvis pft 
sliittbygdernas gods bibehålla systemet med undergårdar som sjiilvständi
ga brukningsenheter under arrende numera ofta iir svaga. 

Detta iir fiirh[11landen som mt1ste beaktas inför iinJringar i arrenJelag
stiftningen. Alltför ofta Merkommande iindringar verkar vidare störande 
på parternas ekonomiska relationer. 

Vid all arrende lagstiftning kommer det an på en avvägning mellan jorJ
iigarens och arrendatorns intressen. Om man vid denna avvägning avHigs
nar sig fri\n praktiskt-ekonomiska synpunkter löper man liitt risken att 
marknaden reagerar pi'I ett siitt som lagstiftaren inte förutsatt. Bygger man 
ut arrendatorns rlitt över en vis~ gräns kan följden bli antingen att jord
iigarna slutar att arrendera ut och i mån av möjlighet tar igen jorden under 
eget bruk eller att arrendena blir sfl dyra att de inte längre framst{1r som 
praktiska alternativ till andra brukningsformer. 

Mot den hiir tecknade bakgrunden finns det anledning att vara försiktig 
med ändringar som syftar till tvingade lagregler på arrendeområdet. -· - -

Kommitten uttalar sig flera gånger om Jet moderna jordbrukets behov 
av investeringar och teknisk utrustning. Det framgår att kommitten anser 
det lämpligt och kanske ofrånkomligt att i'1ven arrendatorerna utför dylika 
investeringar. Detta förh~tllande tas sedan till utgångspunkt för förslag som 
innebiir förstiirkningar av arrendatorns rätt. 
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Hovriitten ifr{1gasiitter om kommittens resonemang på denna punkt iir 
helt riktigt. Betiinkligheterna giiller investeringar som om de gjorts av 
jordiigaren hade varit fast egendom. Enligt hovriittens mening iir det knap
past liimpligt att uppmuntra arrendatorerna att göra st1dana investeringar. 
Det hör i sammanhanget ocks{1 heaktas att mänga av de investeringar som 
nu måste göras knappast iir lönsamma i vedertagen mening eller hlir det 
f'iirst i ett mycket Wngsiktigt tidsperspektiv. Detta giiller om investeringar 
som föranleds av exempelvis miljöskyddslagen och arhctarskyddslagstift
mngcn. 

Om "fasta .. investeringar i ökad utstriickning kommer att göras av 
arrendatorn. och hcsittningsskyddcl stiirks under hiinvisning diirtill finns 
risk att ön sk viirda iindringar i indelningen i brukningsenheter inte kommer 
till sttind. IXirmed fiirdröjsjordhrukcts fortsatta rationalisering. Det förhäl
landet att jordiigaren normalt har större möjlighet iin arrendatorn att fä 
kredit talar ocks{1 för att större och langsiktiga investeringar bör göras av 
jordiig;1ren och inte av arrendatorn. 

Siirskilt niir det giiller investeringar av fast egendoms natur hör det 
normala vara att de finansieras av jordiigaren. Viigrar jonHigarcn att med
verka till nödviindiga förhiittringar o·:h moderniseringar p;) en arrendegård, 
kan det iiverviigas att iindra lagen s{1 att jordiigaren i ökad utsträckning 
förm~is att uföra eller betala r1tgiirderna. Detta iir hiittre än att arrendatorn 
finansierar dem. Det förhållandet att större investeringar ibland finansieras 
av arrendatorn, hör diirför inte anviindas som motivering för att ge arren
datorn ett starkare hesittningsskydd. 

JB:s regler för olika sbg av arrenden vilar i stor utsträckning på gemen
sam grund. Ocksa mellan reglerna om arrende och hyra finns heriirings
punkter. Särskilt giiller detta jordhruksarrende, bostadsarrende och hyra 
av bostad, som alla utmiirks av att nyttjanderiittshavaren har ett direkt 
besittningsskydd. I görligaste mån bör lösningarna pä dessa riittsomräden 
harmoniera. Hovrätten ifrt1gasiitter därför om lagstiftningsätgärder hör 
vidtas innan hyresriittsutredningen avgett het:inkande om hostadshyra. 
Behovet av samordning gör sig siirskilt gällande ifraga om principerna för 
bcstiimmandc av arrende och hyra ~amt uppsiigningsföri"arandet. 

Do111.1·10/.1Terkc1: Domstolsverket biträder den tankegång som bär upp 
kommittens förslag niimligen att besittningsskyddet för jordhruksarrenda
torer bör förstiirkas samt att balans si't långt möjligt hör skapas mellan 
parterna vid förhandling om nya arrendevillkor vid avtalsförlängning. 

Kommittens förslag om arrendeavgiften och andra villkor samt om jord
iigares riitt till självinträde torde innebära en viss ökning av arbetsbelast
ningen för arrendeniimnderna. Kommitten har emellertid inte behandlat 
den fr11gan eller ens hcrört de ekonomiska konsekvenserna förslaget kan 
ha för samhiillet. Dessa frf1gor hör utredas under det fortsatta lagstiftnings
arbetet. Vid bedömningen av vad förslaget innebiir för arrendeniirnndernas 
organisation hiir beaktas att domstolsverket hos regeringen föreslagit att 
Crtigan om inordning av arrende- och hyresniimnderna i tingsrätterna 
utreds. 

Arre11cle11ii11111de11 i kfo/111ii: Den nu gällande lagstiftningen om 
jordbruksarrende har giillt i drygt sex ;Jr. Bestämmelserna har tillkommit 
efter ett l;rngvarigt och omfattand~ utredningsarhete. som inneburit en 
omsorgsfull avviigning av motstridiga intressen. Andring av reglerna bör 
därför nu komma till ständ endast om erfarenheterna av den nya Jagens 
tilliimpning mera entydigt visar att någon del av regelsystemet fält en 
mindre Himplig uformning. Skulle st1 visa sig vara fallet. bör den föreslagna 
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;indringens verkan i fiirh{1ll;inde till lagkomple\ets övriga inneh~tll och 
systematik noga övervlig;1s. 

/,1111thruk11·trrt'!se11: Arrendeformen har p;'i 'enare tid fritt en allt mer 
iikad omfattning i svenskt jordbruk. För femton t1r sedan brukades 29 
pnlCent av ~1kerarealen pil arrende. Nu utgiir anJelcn ;irrcndemark inte 
minJre ;in .in procent av all äker. Fi.ir rationaliseringsutvecklingen inom 
jordbruket har arrendefr;'1gorna sf1v;i1 vad giiller tillskottsarrenden som 
gnrdsarrenden föll stor och i.ikande hdydelse. 

Lanthruksstyrelsen ansluter sig till kommillcns bedömning att reglerna 
om jordhruksarrende hör utformas s{1 att de foimjar arrendatorns intresse 
av att Higga ned det arbete och det kapital som kriivs for att :istadkomma 
effektiva familjejordhruk. För am:ndatorn är det i detta hänseende av 
största vikt att han t:ller hon kan riikna med en siiker och varaktig besitt
ning av arrendestiillet. 

För att arrendatorn skall komma i fttnjutande av besittningsskydd kriivs 
enligt nuvarande lagstiftning all skriftligt arrendeavtal uppriittas. Kommit
ten föreslar ingen fiiriindring hiirvidlag. Den arrendeundersökning som 
SCB pi'! kommittens uppdrag genomfört har emellertid visat att muntliga 
arrenden förekommer i en omfattning som inte kan anses godtagbar. Frt1-
gan om hur antalet sådana uppbtelser skall kunna nedbringas har kommit
ten funnit ligga utanför dess uppdrag. 

Nttgra lanthruksniimnder har i sina remissyttranden anfört att den riitts
osäkerhet som kiinnetecknar de muntliga arrendeupplåtelserna utgiir ett 
vida större problem iin de man uppdragit f1t arrendelagskommitten att söka 
kh;t. Lantbruksniimnden i Jönköpings Hin efterlyser en för;indring av lag
stiftningen innebfö-.rnde all ocksi\ muntliga avtal om upplfttelse av jord
bruksmark omfattas av arrendelagens bestämmelser. 
I .anthruksstyrelsen anser det vara av största vikt att de muntliga arren
deuppli:itelserna begr;insas. SCB:s arrendeundersökning har visat att si:i
dana uppli'ttelser lir särskilt vanliga vid sidoarrende. Dessa arrenden svarar 
ocksfl totalt sett för en mycket stor och ökande andel av den strukturra
tionalisering som sker inom jordbruket. Lantbruksstyrelsen vill understry
ka den betydelse sidoarrendena har niir det g~iller att skapa förutsättningar 
för effcktivitetsfrämjande investeringar till nytta för säväl jordbrukarna 
sjiilva som för samhiillet i i.ivrigt. Den osiikerhet i besittningen som kiinnc
tt:cknar muntliga arrenden (i likhet med elläriga skriftliga arrenden) hind
rar dock i stor utsträckning en fri111 allmiin synpunkt angeHigen rationali-;e
ringsverksamhet. 

Lanthruksstyrclsen anser diirför starka skiil tala för att ett lagstadgat 
besittningsskydd i någon form införs även för muntliga arrendeuppli\telser. 
där arrendatorn kan styrka att han eller hon har brukat arrendestiillct 
under ett visst antal är. Samma skydd bör även ges ;'\t arrendator som 
under motsvarande tid innehaft skriftliga ettärsarrenden. Ett sådant skydd 
skulle kunna ges i form av lagstadgad riitt för arrendator som innehaft ett 
arrende under viss tid att kräva skriftligt femärigt avtal. Vid tvist i sådana 
fall mellan jordiigare och arrendatorer bör arrendeniimnden fatta avgöran
de enligt samma grunder som giiller vid tvist dti skriftligt avtal sagts upp. 
Det bör dock klart umlerstrykas all något ökat besittningsskydd inte bör 
införas för mark som arrenderas frän lantbruksnämnds markreserv i av
vaktan på mer genomgripande strukturförl1ndringar i ett omräde. Även om 
en i denna riktning ändrad lagstiftning innebär en viss risk för ett minskat 
utbud av arrendemark bör denna risk inte stå i viigen för en sådan iindring. 
Lantbruksstyreben vill i detta sammanhang erinra om de skärpta krav på 
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ämlamålsenlig hrukning som förs fram i jonlförvärvsutredningens förslag 
till lag om skötsel av jonlbruksm<irk (Os Jo 1978: 6). rörslaget ger viss 
miijlighet åt tillsynsmyndigheten att utöva ökad press pä jor,fagare. vars 
intresse inte ;ir att nu eller i en nära framtid varaktigt ägna sig {11 jon.lhruk. 
att arrendera ut jorden. 

Lanthruksstyrelsen har observerat en tendens till att lämpliga gårdsar
renden i ökad omfattning utarrenderas utan tillgång till bostad för arrenda
torn. Därvid hlir reglerna för sidoarrenden tillämpliga iiven om arrendatorn 
inte hrukar nägon annan mark. Enligt gällam.le regler för sidoarrenden har 
jonHigaren diirmed riitt att upplf1ta arrendestället för ett år i taget. Lant
bruksstyrelsen anser det angefaget att kunna begränsajordägares möjlighe
ter att kringgå arrendclagstiftningen genom att viigra teckna långsiktiga 
avtal. Det fl.irslag till ändrade regler som styrelsen för fram i syfte att 
begriinsa prohlemen med de muntliga arrendeupplåtelserna tjänar även 
detta syfte. Styrelsen är medveten om att det kan vara svårt att i nu 
förevarande sammanhang ;indra lagstiftningen på sätt förordats i det före
gående. Enligt styrelsens mening bör därför arrendelagskommitten fä i 
uppdrag att överväga frågan vid sitt fortsatta arhete. 

Lanthmk.rnii11111de11 i Uppsala hin: Nämnden anser att de föreslagna 
regeländringarna inte kommer att påverka det totala uthudet i nämnvärd 
grad. Möjligen kan en viss förskjutning ske frän gårdsarrenden till sidoar
renden. Besittningsskyddet omfattar även sidoarrenden med en arrendetid 
av ett år och diiröver. Under senare är har storleksrationaliseringar blivit 
allt vanligare genom tillskott av sidoarrenderade arealer. Det är enligt 
nämndens erfarenhet just för dessa fall - sidoarrendena - som ett utvidgat 
skydd får den största betydelsen. 

Lanthmk.rnii11111de11 i Jiinkiipini:s liin: Det finns risk för att ett genomfö
rande av kommittens förslag kan leci.a till att antalet muntliga arrendeupplå
telser kommer att öka. Kommitten famnar inga förslag till lösning på denna 
problematik utan framhåller enbart att frågan ligger utanför uppdraget. 
Lanthruksn~imnden finnc.r det synnerligen anm~irkningsvärt att denna frå
ga som redan nu är av allvarlig natur icke behandlas mera ingående med 
förslag till lösningar. En ytterligare ökning av de muntliga arrendena i 
avsikt att kringga en skärpt lagstiftning synes ju till väsentlig del kunna 
upphäva kommittens presenterade förslag och åstadkomma en situation 
som ur arrendatorernas synpunkt till och med är osäkrare iin dagens. 
Lantbruksnlimnden efterlyser därför tillskapandet av ett system innebii
rande att också de muntliga avtalen om upplåtelse av jordbruksmark 
omfattas av arrendelagens bestämmelser, åtminstone vad gäller mera lång
siktiga och stabila upplåtelser och där syftet klart synes vara att kringgå 
arrendelagstiftningen genom att icke teckna skriftliga avtal. Detta synes 
väsentligt eftersom titskilliga arrendatorns större investeringar numera 
icke sällan baserar sig på arrenderad mark. Ett vanligt exempel är sfllunda 
att en jon.Jägare uppför en betydligt större ekonomibyggnad än vad som 
behövs för det egna arealinnehavet men som ändå motiveras på grund av 
tillskottsarrenden, ofta enbart muntliga sådana. Lantbruksnämnden bör 
också i sin rådgivningsverksamhet på alla sätt propagera för skriftliga avtal 
samt upplysa om faran med enbart muntliga stl.dana. 

Lanthruk.rniimnden i Jfalmöhus län: Den del av länets åkerareal som 
arrenderas har ökat under senare år. År 1977 uppgick länets åkerareal vid 
jordbruksföretag med minst 2, I hektar åker till 308 748 hektar. Härav 
brukades 175 577 hektar av ägaren och 131 171 hektar arrenderades. 
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Antalet företag i l~inets jordbruk uppgick samma ar till 
Summa 4 339 helt ägda med totalt 108 076 
Summa I 920 helt arrenderade med totalt R6 005 
Summ;i 2 383 delvis ;irrendernJe med tot;ili 114 667 

hektar aker 
hektar åker 
hektar åker 

Summa R 642 företag med totalt 308 748 hektar åker 
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Arrendeformen är av stor betydelse i den rationaliseringsprocess som 
pägi\r inom jordbruket m.:h som leder till att jordbruksföretagen efter hand 
anpassas till de Lindrade tekniska och ekonomiska förutsättningarna. 

Ur rationaliseringssynpunkt är del betydelsefullt att en arrendator kan 
räkna med att fä behålla ett arrende så länge han sköter detta pa ett 
tillfredsställande sätt och inte cungt vägande skiH (exempelvis angelägen 
yttre rationalisering) medför att arrendestället behöver tagas i anspråk för 
annat ändamftl. Vid tryggad besittning har brukaren underlag för alt göra 
långsiktiga investeringar i bl. a. ekonomibyggnaderna på ett gårdsarrende i 
syfte att möjliggöra rationell drift och i maskiner som behövs för att driva 
ett genom tillskottsarrende utvidgat företag. 

Lantbruksniimnden anser att orsakerna till att andelen arrenderad mark 
ökar om möjligt bör klarläggas. De totala förändringarna framgär av de 
uppgifter som företagarna i jordbruket ärligen lämnar till lantbruksregistret 
m. m. men vad som ligger bakom förändringarna torde delvis vara oklart. 
Nämnden har dock intrycket att både äganderättsöverföring till främst 
barn, där den tidigare ägaren fortsätter som arrendator, och obenägenhet 
bland icke jordbrukare som t. ex. ärvt jordbruk att avhända sig dessa är av 
betydelse. Det är lantbruksnämndens uppfattning att personer som inte är 
yrkesverksamma inom jordbruket numera i större utsträckning än tidigare 
var fallet av I. ex. känslomässiga skiil och med hänsyn till kapitalets trygga 
placering behåller även tämligen små jordbruk som kommer i deras ägo. 

Dä de nuvarande brukarna p;i. mindre, ej biirkraftigajordbruk av ålders
eller andra skäl upphör med brukningen är det i regel att föredraga att 
jordbruken disponeras för rationalisering genom försäljning för samman
fäggning med angränsande jordbruk som är i behov av utökad areal. Som 
tidigare nämnts hehaller dock ofta den tidigare ägaren eller någon denne 
niirstaende ägander~itten. I si'ldant fall är det enligt nämndens mening ur 
rationaliserings~ynpunkt b;ittre att jordbruket utarrenderas som tillskotts
mark än att detta skötes med hjälp av maskinstation eller i extensiv form 
med tillfällig personal. Bärkraftiga jordbruk som är i "icke jordbrukares" 
ägo torde i regel utnyttjas bäst genom utarrendering. 

Enligt lantbruksnämndens uppfattning är det betydelsefullt att rättsläget 
mellan jordägare. och arrendator inte förskjutes på sådant sätt att jordiigare 
undviker utarrendering till förmän för brukning i egen regi eller övergår till 
att i ökad utsträckning utarrendera tillskottsmark på ettårskontrakt. Enligt 
lantbruksnämndens uppfattning är det troligt att brukning i egen regi i 
dessa fall i regel leder till ett sämre utnyttjande av marken än som erhålles 
vid utarrendering. Samtidigt går yrkesverksamma jordbrukare miste om 
tillfällen att rationalisera sina företag. 

Lanthruk.1·11ii1111Hie11 i Skarahorgs liin: Som framgår av den enkätunder
sökning som SCB utfört på arrendekommittens uppdrag har de muntliga 
avtalen redan i dag en alltför stor omfattning. Nlimnden ifrågasätter därför 
om det inte i kommittens fortsatta arbete borde ingå att undersöka åtgärder 
för att begränsa omfattningen av muntliga arrendeavtal. Dessa avtal skapar 
inte sällan tvister mellan avtalsparterna där arrendatorn som regel har 
sv:'.'lrt att hävda :-;in rätt. 
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La11thruk.111ii11111lle11 i (jrehro hin: En hetydamle del av antalet arrenden 
upplåtes man skriftligt avtal. Dessa arrendatorer kan inte alls tillgodogöra 
sig det skydd, som den nuvarand•: arrendelagstiftningen ger, eftersom 
denna endast gäller för skriftliga avi:al. Dessa arrendatorer har en mycket 
sämre riittslig stiillning iin de arrendatorer. som har skriftliga avtal. men de 
torde inte ha givit detta till kiinna i nttgra skrivelser eller uttalanden, sf1som 
de organiserade arrendawrerna gjort. A. ven om de muntliga arrendena i de 
flesta fall är sidoarrenden anser lantbruksniimnden att den riittsosiikerhet, 
som kännetecknar de muntliga arrendeupplåtelserna och det förhttllandet 
att arrendatorn ej kan bedriva viixtodling med tillräckligt lång planerings
period. utgör ett vida större problem iin de problem. ~om man uppdragit t1t 
arrendelagskommitten all söka lösa. 

Det framlagda förslaget innebiir a(( arrendatorernas stiillning förbiittras. 
dvs. jordägarnas försämras. Om förslaget genomföres torde iigarnas intres
se för att upprät\a skriftliga avtal bli ännu mindre iin vad det nu iir och 
skillnaden mellan de bilda grupperna av arrendatorer bli ännu mer mar
kerad. 

Jordförvärvsutredningen (Jo 1974: 07) har fäll i uppdrag att utreda och 
lägga fram förslag till kontroll av arrendeetablering. En eventuell kontroll 
av arrendeetablering måste uppenbarligen knytas till skriftligt avtal. I 
avvaktan pä att utredningen skall avge betänkande pä detta omräde bör 
inga åtgärder vidtagas. som kan leda till att antalet arrendeupplåtelser utan 
skriftligt avtal ökas. - - -

Enligt nämndens uppfattning bör de av kommitten framlagda lagförsla
gen med undantag av de iindrade uppsiigningsreglerna inte genomföras f. n. 
Man bör i övriga delar först avvakta till vilket resultat jordforviirvsutred
ningen kommer niir det giiller bl. a. frågan om eventuell tillståndsprövning 
vid uppU1teber av sidoarrenden. 

Lanrhruk.rniimnden i Viisterhollens liin: I Västerbotten finns endast ett 
fätal gi\rdsarrenden. Sidoarrenden är diiremot av stor omfattning. Enligt en 
intervjuundersökning rörande sidoarrenden i Västerbotten, som lantbruks
nämnden utfört. brukades 1975 30 ';1, av äkerarealen i länet som sidoar
rende, men endast omkring 1/3 disponerades med stöd av skriftliga kon
trakt. Arrendeavgifterna var låga. i medeltal endast omkring 50 kr/ha, och 
mer iin hiilften av den totala arrenderade arealen brukades som s. k. 
gratisarrende. Endast var femte arrendator hade kännedom om innehallet i 
arrendelagen. 

Sidoarrendena är oftast helt avgörande för om en rationalisering skall 
kunna genomföras. Speciellt vid nybyggnad av djurstallar stiills krav på 
större enheter och därmed ocksä pti större areal. något som i regel endast 
kan tillgodoses genom kontrakterade sidoarrenden. För de intressen lant
bruksnämnden sl-;all företriida är det viktigt att den arrenderade arealen är 
välbelägen i förhållande till brukningscentrum. ej försvärar en uppbyggnad 
av andra brukningsenheter i området och har tillräcklig varaktighet för att 
utgöra underlag för längsiktiga investeringar. 

Domiinl'cr/..et: Verket noterar att utredningens förslag så gott som un
dantagslöst är ägnat att förbättra arrendatorns ställning gentemot jord
ägaren. Detta giiller foimst besittningsskyddet. Vidare noterar verket, att 
arrendeavgifterna har getts ett ston utrymme utan att i egentlig mening 
tillföra diskussionen nt1got nytt. Verket noterar vidare att sambandet mel
lan arrendatorns ålder och besittningsskydd inte är bely~t i utredningen. 
Vidare vill verket p;ipeka att de gällande arrendehestiimmelserna har gällt 
förh<'tllandevis kort tid och att de har fungerat väl med vissa smärre 
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undantag. Det giillt:r bl. a. fri'1gan om uppsägningsrcglerna som är olyckliga 
i det all upps;igning alltid enligt nuvarande ordning avser arrendets upphö
rande oavscll om parterna iir helt överens om att arrende-förhållandet skall 
best~i p{1 iindrade villkor. Verket forcsh\r mot bakgrund av delta, all enda~! 
smiirre justeringar av nuvarande lagstiftning sker i avvaktan pil all större 
c1farcnhet har kunnat erhi1Jlas genom praxis. 

Lii11sstyrc/.1·c11 i Östl'l"J.;iit/a11d.1· /ii11: Privatpersoner utanför den släkt krets 
för vilken förvärvstillstimd inte kriivs har under senare i1r miills av tikade 
sv;\righeter att förv;irva jordbruksfastigheter. Arrendeinstitutet har diirför 
fall större betydelse. Detta giilla inte minst för Östergötlands län diir nu 
49.7 <:;.av liinets totala i·1kerareal utgör arrenderad mark. Utvecklingen har 
medfört stigande arrendeavgifter främst p;'1 högklassig jordbruksmark. 
Med hiinsyn härtill och till den iiversyn som skett av jordbrukspolitiken 
och reglerna om markförviirv finner liinsstyrelsen översynen av arrendc
lagst iftningcn motiverad. En förstärkning av arrendatorns ställning i de av 
arrendclagskommitten berörda avseendena framstår som önskvärd. 

Den av kommitten gjorda avviigningen mellan jordägarens och arrenda
torns riittigheter och skyldigheter framstår som lämplig. En felaktig avviig
ning hiirvidlag kan emellertid medföra ell minskat utbud av arrenden, ökad 
anviindning av muntliga avtal m. m. Enligt kommitkns mening kommer de 
föreslagna reglerna sannolikt inte att medföra några påtagliga sådana nack
delar. Kommittens undersökning visar att fördelningen mellan helägda 
jordbruksförctag, helt arrenderade företag och blandbruksföretag varit i 
det niirmaste oförändrad under tiden 1972-1976. Emellertid har antalet 
sidoarrenden ökat. Vidare har kommitten konstaterat en inte obetydlig 
förekomst av muntliga <1rrendeavtal. Det är därför angeläget att utveckling
en följs med uppmärksamhet. 

Ui11sstyrel.H·n i AJa/111iih11s /ii11: Den nuvarande lagstiftningen om jord
bruksarrende trädde i kraft är 1972. Det iir nt1got förvanande all man sit 
pass kort tid efter ikrafttriidandet på viktiga punkter gör en översyn av 
reglerna. Möjligen har detta sin förklaring i den obalans som föreligger 
mellan tillg~rng och efterfrt1gan pti jordbruksarrenden. Denna obalans kan 
bero pa att det i dag för en arrendator kr;ivs allt större enheter för att 
crhitlla ett si1 bärkraftigt jordbruk att han och hans familj inte standardmäs
sigt skall stii pi1 en lägre nivi1 jämfört med andra yrken. Utvecklingen har 
gi1tt diirhän att ett jordbruksföretag kräver stora investeringar och plane
ring för li)ng tid framåt. Det är därför av stor vikt för en arrendator att ha 
ett starkt besittningsskydd och att arrendeavgiften inte stiger till en s{1 hög 
nivä att arrcndcstiillet inte kan bära den. Arrendatorn och hans familj 
m~1ste kunna k~inna trygghet i sin näring. Detta är i sig inget motsatsförhäl
lande till jordägarens intressen. Vissa av kommittens framlagda förslag 
kommer emellertid onekligen av jordägarna att betraktas som väl ingripan
de. vilket kan fä icke önskvärda effekter pi1 utbudet av utarrenderad jord. 
Det är givetvis svärt att pä förhand ange i hur stor grad de föreslagna 
lagiindringarna kommer all p:\vcrka jordägarens vilja att arrendera ut sin 
jord men kommitten borde nog ägnat problemet större uppmärksamhet än 
vad som redovisats i betänkandet. 

StUl.rnämndcn i Lund: Den grundläggande orsaken till att översyn pä 
viktiga punkter påkallats sä pass kort efter införandet av den nya arrcnde
lagstiftningen torde stf1 att finna i obalansen mellan tillgång och efterfrågan 
av jordbruksarrcnden. 

Framför allt de publika jordägarna har i allmänhet inte möjlighet att 
själva bruka sin jord. För arrcndemarknaden är det inte endast det totala 
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antalet arrendeställen som har betydelse. Minst lika avgörande är hur stort 
utbudet är vid en given tidpunkt. Såtillvida påverkar regler som konser
verar rådande brukningsförhiillanden utbudet även från de publika jord
ägarna. 

Efter viss tvekan gör kommitten en försiktig bedömning av riskerna för 
minskat utbud. All ''själv bruka sin jord" är ett tänjbart begrepp. En 
enskild jordbrukare kan. utan att därför upphöra med jordbruket, minska 
sill engagemang i jordbruksdriften högst väsentligt och även begränsa sitt 
ekonomiska risktagande genom att anlita maskinstation i varierande om
fattning: frän att avse något enstaka arbetsmoment till hela jordbruksdrif
ten. Stiftsnämnden h~-tr en bestämd känsla av all de nya regler som nu 
föresfas av manga enskilda jordägare komn'er all upplevas så restriktiva 
att det fär fullt märkb;ira effekter ifrilga om utbudet. 

BygRnadspantutredningcn: Arrendereglerna är betydelsefulla för utred
ningens arbete. eftersom en byggnads pantvärde till stor del beror på 
innehallet i den räl! med vilken ägaren har byggnaden placerad på annans 
mark. - - - Huruvida arrendelagstiftningen i dess helhet kommer att. 
sedan kommitteförslag.et lagts till grund för lagändringar. bilda en tillräck
lig grund för ell sådant pant system som utredningen arbetar på är del ännu 
för tidigt att yttra sig om. 

Fiirl'l1i11ge11 S1•erigesjorJhruk.rnrrl'ndatorer: Upplåtelse av nyttjanderätt 
medelst institutet arrende far ses som en sammanvägning av flera i och för 
sig fristående delar. Arrendestället utgör arrendators arbetsplats. hans 
bostad och hans investeringsobjekt. Ses dessa isolerade var för sig har i 
värt land sedan lång tid tillbaka delarna omgärdats med ett omfattande 
regelsystem. 

Sett ur den förstn~imnda synpunkten bör reglerna inom arbetslivet i 
övrigt och förhållandena inom arrendeområdet vara nära knutna till var
andra. De stora förändringar som under de senaste decennierna skett inom 
arbetslivet beträffande trygghet i arbetet. skydd till liv och lem. medintly
tande i beslutsprocessen samt garantier för en skälig ers~ittning för arbets
insatsen bör även ge klart utslag i lagstiftningen om arrende. 

Vid allas. k. gtlrdsarrendcn inrymmer arrendestället bostad för arrenda
tor och hans familj. Den trygghet till bostad, som finns inskrivna eller av 
olika utredningar föreslås inskrivna i författning. visar att trygghet till 
lx)stad och bostadsort tillmäts en allt större betydelse. Bostaden kan inte 
betraktas som en handelsvara jämförlig med andra konsumtionsvaror. 
Flertalet människor flyttar högst ogiirna från den plats där familjen rotat 
sig. Då samma kriterier gäller för en arrendators önskemål på trygghet, bör 
lagstiftningen utformas ptt sadant sätt att den nära anknyter till reglerna 
inom hyresomrtidet. 

Stl gott som undantagslöst svarar arrendator för de investeringar i maski
ner, djur och lager. som hehövs för arrendeställets drift. M1rnga av investe
ringarna är intimt knutna till just den jordbruksfastighct till vilken de är 
anskaffade. Inte sällan mil.sic inventarier av olika slag si\. fast anbringas vid 
fastigheten att de inte utan skadegörelse. på såväl inventariet som den 
byggnad eller mark vid vilka de fästs. kan lösgöras. Exemplen härå är 
mrrnga. Här må nämnas inventarier av betong såsom foderbord, spiltor. 
boxar. gödselstäder och avloppsledningar men också inventarier av annat 
material såsom maskiner för mjölk-. foder- och gödselhantering ävensom 
ledningar för vatten och elström. 

Av det sagda framgär att föreningen helt delar utredningens uppfattning 
att arrendatorns trygghet i besittningen är en angelägenhet, som bör om-
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gärdas med viisentligt författningshundct skydd. Lagreglerna hör vara sä 
utformade att arrembtl1rn. för att vaga satsa det kapital som kriivs för ett 
rationell! drivet jordrmk. med nfigorlunda god förutsägbarhet skall kunna 
bedöma framtidssituationen. 

f.RF: LRF vill understryka vikten av att de nya reglerna ges en st1dan 
utformning att inte negativa konsekvenser uppst:\r, s:isom ökning av antä
let oreglerade avta\sförh~1llandcn i form av muntliga uppfätelser eller ökad 
omfattning av korttidsupplårelser utan hesittningsskydd. En sådan utveck
ling skulle bl. a. allvarligt motverka den jordbrukspolitiska mälsiittning 
som riksdagen nyligen fastlagt och som syftar till en fortgflende utveckling 
av lantbruksföretagen oavsett brukningsform. 

Delbetänkandet utgör ett led i den översyn av arrcndclagstiftningen som 
anförtrotts arrendelagskommittcn. Kvar står hl. a. den viktiga fdgan om 
rätt all överlåta arrendeavtal. vilken hör utredas i samband med di.idsbos 
besittningsskydd. I i.ivrigt synes det inte föreligga n:igot hinder mot att 
snarast lagstifta i de delar som kommitten hittills hehandlat. 

Vidare anser LRF att i det fortsatta kommittearbetet nu gällande regler 
för förverkande bi.ir ses över varvid skiirpta krav i vissa fall bör kunna 
ställas. 

Kommitten bör vidare beakta reglerna för arrendatorns besittnings
skydd vid fastighctsreglering och vid fideikommissarrende. Även dispens
frågorna bör ses över. 

S1·enska kyrkans.fi'irsamlint:s- och pastorat.1fiirh1111d: Förbundet fär som 
allmänt omdöme om de av kommitten förslagna lindringarna anföra att 
gällande lag inte varit i kraft så lång tid att några säkra bedömningar har 
kunnat göras. De av kornmitten påtalade missförhållandena är enligt för
bundets uppfattning inte av den omfattningen att en lagändring bör genom
föras sa snart efter lagens tillkomst. 

Rent allmänt vill förbundet dessutom uttala tveksamhet mot alltför hil.rd 
bundenhet och styrning da det gäller arrendeförhällanden. Förr eller sena
re kommer man otvivelaktigt till en gräns. vars överskridande innehiir 
obenägenhet hos jord~igarc att utarrendera sina jordbruk. Man kommer då 
i stället att fä en snttrskog av bulvanförhållanden och andra anomalier och 
utbudet av arrenden i former som är avsedda i arrendelagstiftningen mins
kar. På den kykliga sidan har man inget alternativ till utarrendering, men 
den privata jordägaren som inte själv kan bruka jorden kommer givetvis 
mycket noga att överväga andra former än utarrendering. 

A.cfrokarsa111.fi111det: Det torde vara riktigt att man inte med säkerhet kan 
uttala sig om en lagändrings effekt på utbudet av arrenden (betänkandet s. 
33 ). Arrendereglerna bör diirför inom rimliga griinser utformas i första 
hand sfl att de underfött<tr uppbyggandet och vidmakthil.llandet av ända
m~ilsenliga arrendeföretag. 

I direktiven uttalades att 1972 års regler synes i stort sett ha fungerat väl 
(s. 35 ). Samfundet anser sig inte kunna förebehållslöst dela denna uppfatt
ning. Reglerna har n~imligen visat sig fungera otillfredsställande på vissa 
punkter av vital betydelse. Det nu snabbt uppkommande behovet av 
omarbetning av 1972 års regler synes ha sin grund i sådana ändringar i 
arrendelagsutredningens förslag vilka tillkom pfl departementsnivå efter 
remissen. Det är risk för att praktiskt olämpliga konsekvenser kan intriida 
av sådana under departementsbearbetningen gjorda ändringar som inte har 
stöd i de oftast erfarenhetsunderhyggda remissyttrandena. 

Vad samfundet friimst syftar på är dels tolkningen i propositionen 
1970: 20 B 2 s. 868 av "skälighet" i 9: 9 J B, vilken helt förbisåg att reglerna 
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skulle tilliimpas inom en hristmarknad. dels införande av reglerna om 
avtlyttningsmeddelande. Den st:nan~ iindringen medförde olyckliga konse
kvenser för den förnuftiga, samtidiga ändringen att uppsiigning alltid skulle 
ske i klarhetens intn:sse. Ovannlimnda tvä iindringar har ihland medfört att 
nllHsiittningar mellan parterna oniidigtvis uppkommit eller sbrpts. 

Samfundet vill ~iven framföra synpunkten att arrendereglerna inte biir 
utformas med krav pn en oklanderlig nyttjanderättssystematik inom JH. 
Reglerna om jordhruksarrende skall i huvudsak tilfampas av lantbrukare. I 
praktiken torde det inte existera 11f1gon verkligt betydelsefull släktskap 
mellan jordbruksarrende, hostadsarrende och hyra. Det var hl. a. pft denna 
grund verklighctsfriimmande att belasta jordbruksarrendereglerna med in
stitutet avtlyttningsmeddelande blott d;irför att detta fanns inom hostads
arrendc och hyra tprop 1970: 2ll R 2 s. 867 och 982). 

S1·criges .fi"ire11i11gsha11kers .fi"ir/111rul: Ett utökat besittningsskydd kom
mer att fr:imja investeringsviljan hos jordbruksarrendatorerna, n{1got som 
iir till gagn för den svenska lantbruksniiringen. En ökad efterfr:igan pfi 
lantbrukskrediter kan sftledes emotses, siirskilt längfristiga krediter för 
anliiggningsinvesteringar. Sa väl LR F som fiireningsbankerna och landshy
poteksinstitutionen har i skilda sammanhang under senare :'.ir försökt att 
utverka en utökad tilldelning av ltingfristigt kapital till lantbruket, i fiirsta 
hand genom vidgade emissionsramar för Sveriges Allm~inna Hypoteks
bank. Det har pi1visats att lantbrukets andel av kapitalmarknaden stadigt 
sjunkit under 1970-talet samtidigt som investeringviljan hos lantbrukarna 
varit hög jiimfört med andra företaf:arkategoricr och att detta fatt till följd 
en viixande lfmekö hos landshypoteksföreningarna (för närvarande mellan 
5-6 f1r). Hypoteksbankens emissionslimit har visserligen successivt höjts 
tT?.5 mkr 1978) mc<l höjningarna har varit obetydliga i förht11lande till 
behovet. 

Förbundet vill mot bakgrund av det anförda framhålla att ett genomfö
rande av arrcndelagskommittens förslag om utökat besittningsskydd för 
jordbruksarrendatorer ytterligare understryker lantbrukets behov av en 
ökad andel av det ltingfristiga kapital som ställs till niiringslivets förfogan
de. 

S1·eriJ!l'.1· jordiigare.fc'ir/111111': Förbundet vill framhi\lla det samband som 
m:'iste r:'.tda mellan arrendclagstiftningen och samhällets politik pö. andra 
omrf1den. Arrendelagstiftningen är en del av jordbrukspolitiken och denna 
är i sin tur ett av mtlnga element i niiringspolitiken och den ekonomiska 
politik som föres i landet. Fi.irhfillandena pf1 arrendeomrftdet kan ej ses 
isolerade utan mf'iste anpassas till samhiillets övergripande politiska mäl
sättningar. 

Mot denna bakgrund blir allmänt anm~irkas att utredningen föresltir 
ytterligare tvnngsstyrning och inskrlinkningar i avtalsfriheten inom en sek
tor av ett niiringsliv som i övrigt baseras p:'.t marknadshushi:'illning, fri 
prisbildning och fri konkurrens. Detta iir oHimpligt. Bestämmelser av detta 
slag kan försvaras endast om förhållandena inom arrendejordbruket iir sä 
speciella all man måste tolerera ingripanden som står i strid med samhäl
lets överordnade mål. Emellertid saknas enligt förbundets uppfattning 
bel;igg för att förhållandena inom arrendejordbruket skulle vara sfi spe
ciella att det är motiverat med ytterligare avsteg från vad som eljest gäller 
inom niiringslivet betriiffande företagets ägares - jonfagarens - ditt att 
bestämma över och träffa avtal om företagets drift. 

Ett annat skiil mot reglerande ingripanden till förmån för den ena parten 
- arrendatorn - iir att jordiigarna (det giiller dock ej förbundets medlem-
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man numera ofta ej ;ir den starkare utan snarare den svagare parten i 
arrendeförhållandet. Arrendestiillet iir ofta ett lantbruk som hlivit för litet 
o!.:h vars ägare därför måste söka sin utkomst som löntagare på annat hMI 
medan arrendatorn iir en företagare ·ined· betydande eget kapitiil. I andra 
fall kan arrendestiillet vara en större egendom, d;ir iigaren ej har tillräckligt 
kapital fiir att sj;ilv kunna bruka sin gärd. I normalfallet torde arrendatorn i 
sjiilva verket redan med nuvurande regler ha goda möjligheter att tillgodo
se sina intressen gentemot jordiigaren. Utve!.:klingen gär alltmera i den 
riktningen. Ert hetydelsefullt undantag föreligger dock i det fallet d;ir 
jord;igaren ej representerar ett per,,onligt ägarintresse. framförallt i de fall 
dlir arrendcstiillet ii~es av kommuner. staten, kyrkan etc. 

Det av utredning~n angivna mtilet för arrendelagstiftningen anges vara 
att unde1fatta uppbyggandet och vidmakthällandet av ändamålsenliga ar
remlcstiillen nch att frlim.ia arn:ndatorns intresse av all Higga ned det 
arhete och det kapital som kr;ivs för att åstadkomma effektiva familjcjord
hruk. Fiirhundet kan ej <tnsluta sig till en så inskr;inkt m<'IJs;ittning för 
arrendclagstiftningen. Den angivna målsiittningcn iir förvisso viktig. Ar
rendejordbruket har en viktig funktion inom det svenska jordbruket. Men 
viirnandet om de arrenderade familjejordhruken fär ej bli etl sj;UvlindamM. 
i\rrendclagstiftningcn m<'iste utformas så att den friimjar den allmiinna 
jordbrukspolitiken och näringspolitiken. 

Beträffande lagstiftningens tekniska utformming vill förhundet under
stryka att jordhruksarrcnJe är en si'I speciell form av nyttjanderätt, att 
reglerna hiirom ej Himpligen bör sammankopplas med hyreslagstiftningen. 
Det leder till komplikationer vid den praktiska tilliimpningen. 

Skä11c111Tc11daroremas s11111rtlJsgmpp: Den juridiska dispositionsformen 
för jordbruksfastighctcr har stor betydelse för vf1rt lands vegetabilie- och 
animalieproduktion. För de aktiva och de blivande jordbrukarna är trygg
heten i hesittningcn av prim;ir betydelse. Ägande ;ir egentligen den enda 
brukningsformen som ger hrukarna möjlighet att på sunda företagsekono
miska och r;ittsliga grunder investera i hyggnader och markanläggningar 
samt skapa trygghet i yrket och hoendet. 

Arrendejords;igandet h<tr ökat frtin att omfatta 30 % av åkerarealen år 
1966 till 40 q .. år 1976 och ytterligare ett par procent år 1978. Det passiva 
;1ganuct har enligt vtir uppfattning gynnats av en alltför stark juridisk 
st;i!Jning i förhtillande till brukarens nyttjander;itt. Brukarens direkta an
svar för arrendestiillet, produktionen. riskkapitalet och arbetsinsatsen är 
av sä primär betydelse att dispositionsformenjordbruksarrende ltingsiktigt 
mtiste fä samma stiillning som vad ;iganderätt i praktisk mening har. För 
korttidsarrenden av mark som skall anv;indas för annat ändamål, eller då 
det vid upplätelsen finns skälig anledning att arrendeförhållandet skall 
upphöra, för nalllrligtvis nyttjanderätten anpassas till situationen. För att 
besittningsskyddet ej skall kringgås mi'lste emellertid lagstiftningen omfatta 
;iven korttidsarrende (I-åriga) samt muntliga arrenden. 

Även om här angivna mi:ilsiittningar för ett förbättrat hesittningsskydd ;ir 
starkt motiverade ur hrukningssynpunkt. så finns det minst lika viktiga 
motiv ur sådana trygghets- och in!lytandesynpunkter. som hör vär tid till. 
Ett betydande antal riksdagsmotioner har lagts sedan ar 197:! och ;innu 
flera mellan åren 1943 och 1972 dfö· man yrkat på förbättrat besittnings
skydd, friki.ipsr;itt m. m. fiir jordbruksarrendator. En genomgående moti
vering för avslagsyrkanden har varit att ett förbättrat besittningsskydd 
skulle påverka utbudet av jordhruksarrende och hämma pägflende 
storleksrationalisering. Mot detta synsätt vill Skånearrendatorernas sam-
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rådsgrupp protestera pä det bestiimdaste av i första hand två skäl. Ftir det 
första hade nedläggningen och upphörandet av sjiilvständiga hrukningsen
heter med all säkerhet iindt1 fortskridit. Om dessa enheter ej blivit arrende, 
sfi hade de blivit tillskott till hrukareägd jord och sålunda tillhört kategorin 
ligd i stället för arrender<1d areal. För det andra kan ej i tiden legitima 
trygghetskrav för en yrkesgrupp ft1 qå tillbaka för ett statistiskt antagande. 
Skulle pägående ökning av det passiva iigandet bromsas upp n:'tgot genom 
översynen av arrendelagstiftningen, sft vore detta snarast till fördel. 

Sktlnesjordtigare.fi.irhund: Principiellt vill förbundet särskilt understryka 
att arrende är en nyttjanderätt av en sådan siirart att lagreglerna härom inte 
lämpligen bör sammankopplas med hyreslagstiftningen. Detta har dock 
hittills skett i en markant utstriickning. Förbundet vill exempelvis särskilt 
erinra om lagiindringen i JB 9: 9 <SFS 1973: 187), varigenom arrendeniimnd 
gavs befogenhet att pröva s. k. preliminärfrågor, cl. v. s. frägor som har 
omedelbar hetydelse för den tvist arrendenämnd har att pröva, men som i 
och för sig ej är av den art att deras avgörande skulle ankomma på 
arrendenämnd. Den knapphiindiga motiveringen för denna ändring (prop. 
1973: 23 s. 128) har visat sig svårtolkad i ätskilliga fall. Det går också att 
peka pti åtskilliga andra prohlem. som har uppkommit på grund av den föga 
tillfredsställande sammankopplingen av bestämmelserna rörande arrende 
och hyra. I regeringens direktiv till arrendelagskommitten sägs att såvitt 
känt synes den nya arrendelagstiftningen i stort sett ha fungerat väl. Detta 
torde vara en sanning med modifikationer. när det gäller fall då arrende
nämnd haft att ta ställning till preliminärfri'lgor. Ett särskiljande av bestäm
melserna om arrende från bestämmelserna om hyra synes emellertid inte 
ha övervägts n;irmare av arrendelagskommitten. Enligt förbundets mening 
bör lagändringarna väsentligen gå ut pä att häva den olyckliga samman
kopplingen mellan hyra och arrende. 

2 Arrendeavgiften 

Remissinstanser som i huvudsak tillstyrker förslaget 

Lantmiiteril'erkl't, lanthruhniimnderna i Kristianstads. v'iirmlands och 
Västerhottens län samt kommunfiirhundet har utan närmare kommentarer 
tillstyrkt kommittens förslag eller lämnat det utan erinran. 

Kristianstads tinRsriitt: Det är givet, att arrendeavgifterna stiger, liksom 
priset pä varor och tjänster. I de fall där arrendeavgifterna höjts mer än 
genomsnittligt torde det icke sällan bero på att arrendeställets avkastnings
förmäga varit särskilt stor eller - i synnerhet beträffande sidoarrenden -
arrendatorn till följd av en icke helt utnyttjad maskin park eller överdimen
sionering av andra produktionsmedel ansett sig med fördel kunna betala ett 
jämförelsevis högt pris för arrende av ytterligare mark. <lä detta pris ändå 
mer än täckes av inkomsten frän arrendestället i fråga. Detta kan ha 
medverkat till uppfattningen om de större höjningarna av arrendeavgif
terna. I sådana fall - där det väl oftast träffas överenskommelse om 
avgiften - synes det icke påkallat med ett ingripande av lagstiftaren för att 
korrigera en arrendators kostnad. Det är även att beakta, att arrendatorn i 
många fall ingalunda är ekonomiskt svagare än jordägaren. En viss var
samhet är följaktligen att iakttaga vid rättslig reglering av arrendeavgiftens 
bestämmande. så att även jordägarens berättigade intressen tillgodoses i 
framtiden. 
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Det har emellertid med g;illande lagstiftning säkerligen ihland varit oför
delaktigt för arrendatorn att nödgas hetala det prisjord:igaren fordrat, iiven 
om detta icke varit oskiiligt högt. Arrendatorn kan t. ex. ha hjudit en 
arrendeavgift som icke varit osbligt l~1g. Även om nflgra större missforhfil
landen icke uppsti1tt - vilket bl. a. synes framg;) av det flirhflllandet att 
tingsr;itten under de senaste sex tlren icke behövt pröva en enda frt1ga om 
arrendeavgiftens storlek och ni1got hehov av iindrad lagstiftning icke 
framsttir siirskilt angeliiget. ft1r det dock anses principiellt tillfredsställande 
med en regel som innebiir att parterna i arrendeforhfdlandet jiims1;illes och 
att allts~1 icke nt1gondera~ krav för företriide framför den andres. 

Tingsriitten har överviigt huruvida det vore J:impligt att införa enbart den 
regeln, att arrendeavgiften utgar med skiiligt belopp och att även andra 
villkor i vilka man önskar iindring skall vara skiiliga. För detta kan tala, att 
heriikning enligt den av kommitten förordade HUV-metoden "knappast 
aldrig"' kan .. mer iin ange en ungefärlig nivti för ett ur avkastningssynpunkt 
skiiligt arn::nde", att man iir hiinvisad till att arbeta med närmeviirden 
(betiinkandet s. 131'), att det kan uppstti svtlrigheter vid bestiirnmande av 
arrendeavgift för arrenden av mera speciellt slag samt att riittstilliimp
ningen fr'tr avgiirn mfinga frf1gor som diirvid kan bli aktuella. Fiir att man 
skall nöja sig hiirmed och alltsf1 icke siirskilt framhälla att arrendeavgiften 
skall vara skiilig ··med hiinsyn till arrendeställets avkastningsforrnfi.ga, 
arrendeavtalets innehf1ll och omstiindigheterna i övrigt'" talar starkt det 
fiirhfillandet att man redan nu tar hänsyn till bl. a. arrendestiillets avkast
ningsförmi1ga. Ett införande av en regel med den lydelse kommitten före
sliir iir emellertid i högre grad iignat att hetona just de viktiga - ehuru icke 
de enda viktiga - omstiindigheter vid bestiimmande av arrendeavgift som 
avkastningsförmt1gan och övriga arrendevillkor utgiir. Som ett exempel på 
de m~111ga andra ornstiindighetcr som kan inverka pi'l storleken av arren
deavgiften mi\ niimnas att jordägaren iir kyrkan eller annan hetriiffande 
vilken man ide rimligen hiir riikna med sjiilvintriide: s<'tdant arrende synes 
regelmiissigt vara mera värt iin ett motsvarande arrendeställe i allmiinhet. 
- Det biir erinras om att :iven om man anviinder HUV-metoden. vilkens 
viirde tingsri'ttten saknar möjlighet att bedöma. det resultat man kommer 
till iir hcrnende av det material för bedömning som kan erhhllas. Det kan 
antagas att sädant material även i fortsiittningen kan komma att liimnas 
företr:idesvis av jordiigare och arrendatorer. 

Tingsriilten vill sammanfattningsvis tillstyrka. att 9 kap. 9 ~ Jl3 erhåller 
det av kommitten föreslagna innehf1llet. I sammanhanget kan ifr~igas:ittas 
om det iir lämpligt eller erforderligt att införa en bestiimmelse med inneho:\11 
som det föreslagna tredje stycket av 17 * lagen om arrendeniimnder och 
hyresniimnder. Arrendeniimndens allmtinna erfarenhet torde vara fullt till
r;"tcklig for att bestiimma arrendeavgiften. Mot förslaget talar iiven att detta 
iir ägnat att fördröja och fördyra förfarandet. f'ör övrigt synes det vara 
mi~jligt all redan med tilliimpning av 17 ~ första stycket andra punkten 
niimnda lag anskaffa utredning. motsvarande den med det föreslagna tredje 
stycket avsedda, i det fätal fall diir det kan bli erforderligt. 

Do111.110!.1Ter/.:e1: Resultatet av den undersökning som presenterats i 
betänkandet visar all arrendeavgifterna överlag hiijts jämförelsevis m<'itt
ligt. Man kan därför ifrflgasätta om någon fi.iriindring i nuvarande ordning 
behövs. Emellertid framgår av betiinkandet att inom vissa delar av landet 
avgifterna har närmat sig nivtier som inneburit en snedvridning av prisbild
ningen pti arrenden. Frfm allmän jordbruksekonomisk synpunkt gäller att 
ett arrendcjordhruk pf1 sikt inte kan hiira en större arrendekostnad iin vad 
6 Riksdt11?l'll /<J78/7<J. I sam/. Nr 183 
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arrcndestiillcts normala avkastning medger. D~1mstolsverket instlimmer 
dii1för i förslaget att arrendenämnderna vid hestiimmandct av arrendeav
gift skall utg;) frtm arrendestiillets avkastningsförmåga. 

Arre11ilenii11111de11 i Li11/.:.iiping: Nuvarande regler ger i praktiken mycket 
liten vägledning vid prövning av arrendeavgiftens storlek. Endast i ett fätal 
iirenden som handla;ltS av arrcndeniimndcn har part åheropat avgifler för 
andra arrcndestiillen. I de fall part åheropat sillfana uppgifter har dessa i 
regel varit ofullstiindiga. Med hiinsyn hiirtill och till att ytterst fä arrendc
stiillen iir jiimförliga med varandra har arrendeniimnden ännu inte medde
lat nt1got heslut som grundat sig uteslutande på uppgifter om "rådande 
marknadsförhtdlanden .. eller "arrendenivfm för jiimförliga arrenden". 

Fr~1gan om arrendeavgiftens storlek har i stlillet av arrendenämnden 
avgjorts .. efter vad arrendatorer i allmänhet kan antas vara heredda att 
hetala". Detta har i praktiken inneburit att på grundval av de uppgifter som 
parterna åberopat och niimndens iakttagelser vid besiktning av arrende
stiillet, har arrendeniimnden - huvudsakligen på grundval av intresseleda
mi.itcrnas bedömningar - företagit en allmiin skiilighetsprövning. 

Sed<tn det visat sig alt flertalet arrendatorer, som hiinskjutit tvist om 
arrendeavgiftens storlek. inte anlitat ombud och ej heller haft vetskap om 
vilka uppgifter som kan anses relevanta vid prövningen har vissa blanket
ter utarbetats för att anviindas vid heskrivningen av arrendestället. Avsik
ten härmed har varit att dokumentera vilka uppgifter, som iir av intresse 
för nämnden niir avgiftens storlek skall avgöras "efter vad arrendatorer i 
allmiinhet kan antas vara beredda al! betala" samt att underriitta parterna 
härom. 

Allm~int kan siigas att de faktorer som iir direkt avgörande för avkast
ningen har av arrendcniimnden tillmätts stor betydelse vid prövningen. 
Kommittens förslag torde innebära att bestämmelserna i viss män anpas
sas till rådande praxis ~amt att de faktorer som skall vara viigledande vid 
prövningen preciseras. 

Anledning till erinran mot kommittens överv~igandcn o..:h förslag förelig
ger inte i annat avseende iin att viss kritik torde kunna riktas mot den 
värderingsmetod som anges för beriikning av arrendeavgifter. Arrendeav
giften utgi.1r en liten post i en kalkyl. där bruttointäkter och kostnader utgör 
de stora posterna. Små variationer it. ex. intäktsberiikningen kan ge stora 
utslag i arrendeavgiftens storlek. vilket inte iir acceptabelt. 

Arre11de11iim11cle11 i l\,/u/mii: Under tiden 1972-oktobcr 1977 prövade 
niimndcn arrendeavgiftens storlek för sammanlagt 54 arrendeställen. Det 
övervägande antalet fall hiirrör från de tvi'i första åren. Klander rörande 
niimndens beslut om arrendesiittningen har väckts heträffande sammanlagt 
~6 arrendcst~illen. Även antalet klandrade heslut är störst under de två 
första tiren. En anmiirkningsviirt stor del av ärendena har rört offentliga 
jordiigare. st1som kyrkan, domänverket eller kommuner. 

Det förhallandct att sftväl antalet prövningsärenden som antalet kland
rade niimndheslut har minskat tyder pä att arrendatorerna i allmänhet inte 
upplever jordägarnas krav på ökade arrendeavgifter under senare år som 
så stora att man ansett det lönt att i någon större utstriickning vända sig till 
arrendenämnden. Slutsatsen iir dock osäker. De första årens stora antal 
arrendeiirenden kan ha föranletts av att man velat skaffa sig erfarenhet av 
den nya lagstiftningen. Erfarenheten kan ha visat att prövning i arrende
nämnd med tidsödande besiktning av prövnings- och jämförelsefastigheter 
hlir sä kostsam för parterna att man drar sig för att låta nämnden avgöra 
arrendesättningen. 
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Arrendeniimnden instiimmer i kommitten~ uttalande att ytterst fä arren
dest;illen iir helt jiimforliga med varandra nch att detta frirht1llande leder till 
svttrichet att fastställa en viss arrendeniv;·i p<'1 orten. ,i\ ven nm tv:i gt1rdars 
storl~k och jordk valite ntigot st1 niir iivere'nsstiirnmer kan det vara stora 
skillnader niir det giiller byggnader. dikning. arrondering, miijlighet till 
bevattning osv. A vkastning-;her;ikningar blir diirf"ör ofta n:dan enligt nuva
rande praxis ett nödvändigt komplement till efterforskning av ortsprisni
van. - - --

Kommitten framh;'tllcr all man vid avkastningsheriikningar far h:illa klart 
isiir begreppet "faktisk" avkastning och "normal" avkastning. Arrende
sättningen för inte vara beroende av den enskilda arrendatorns stiirre eller 
minde driftighet. Arrendeniimnden. som framfiirt liknande synpunkter re
dan i 1974 [ir remissyttrande ( LU 1974: .~5 s. 261. instiimmcr i delta uttalan
de. Erfarenheten visar emellertid att det kan vara svart att av den av 
parterna framlagda utredningen i iirendel fä en klar bild redan av arrende
stiillets faktiska avkastning. I vissa delar av arrendeniimndens verksam
hetsomr[1de har enligt ordförandens erfarenheter arrendatorerna visat en 
pMallande ovilja att famna uppgifter om vilken avkastning de erhfillit under 
ett eller fiera 11r. Niimnden har (J;irför ofta hiinvisats till att gi1ra beriikning
ar med ledning av vad man iakttagit vid syn och sin kiinneJom om jordbru
ket pä orten. Det är fögtt troligt att en iindrad lagstiftning skulle giira det 
Hittare att fä fram tillräckligt siikra avkastningssiffror. 

Om Jet iir svårt att fä fram faktisk avkastning. m{1stc Jet vara iinnu 
svftrare att bilda sig en siiker uppfattning om vaJ som iir normal avkastning 
pf1 ett arrenJestiille. Nftgon anvisning om hur beriikningen skall gå till 
lämnas inte av kommitten. frän sett att man rekommenJerar Jen s{1 kallaJe 
HUV-metoden. N iimndcn vill stryka under vad som anförs i hetiinkandet 
om osiikerheten i beriikningarna enligt denna metod. Enligt niimnJens 
mening kan man praktiskt taget alJrig riikna meJ att ffl stl riktiga inglings
viirden sä att man enbart med hjälp av avkastningsberiikningar når ett 
riktigt slutresultat. 

Eftersom sf1 stor hiinsyn skall tagas till arrendestiillets avkastningsfor
m~iga iir det anmiirkningsviirt att kommitten inte ger klarare besked om hur 
detta hiinsynstagande skall ske. TyJligen far man fiirst beJöma om de 
faktiskt förekommande produktionsgrenarna iir normala och liimpliga för 
arrendestiillet ifräga. Skulle sa befinnas vara fallet skall man uppriitta de 
grunJliiggande bidragskalkylcrna t"i.ir va1jc produktionsgren. men inte med 
utgtingspunkt frfin faktiska avkastningssiffror utan frtrn beräknade normala 
sådana. Skulle Jet befinnas att gfaJen har en mindre liimplig Jriftsinrikt
ning blir beriikningen iinnu mer fiktiv. Man mt1ste nämligen Jt1 först fast
st~illa vilka produktionsgrenar som iir himpliga och sedan beriikna vilken 
avkastning Jessa skulle ge. Det siiger sig sjlilv att dessa beriikningar blir 
utomorJentligt vanskliga. 

Om arrenJestiillets normala avkastningsförmtiga inte blir tillriickligt be
lyst i det material parterna redovisar, bör enligt kommitten arrendeniimn
den inhiimta yttrande av lantbrukskonsulent viJ lantbruksniimnd eller 
annan sakkunnig (betiinkandet s. 128). Nhmnden lir tveksam om detta 
bchiivcr ske i n<'igon stiirre utstriickning. Nfigon g{1ng kan viil ett sftllant 
yttrande vara av viirde. men i regel torde arrendeniimndensjordbrukssak
kunniga leJamöter vara s{1 erfarna att en utomstående sakkunnig knappast 
kan skaffa sig en biittre uppfattning iin niimnJen. 

Kommitten gr1r helt förbi frr1gan hur Jen sakkunnige skall skaffa sig 
underlag för sitt yttrande och hur han skall g!1 tillviiga. De svftrigheter att 
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skaffa underlag fiir avkastningsberiikningarna som niimnden tidigare fram
h{tllit m[1ste i lika hög grad g:illa fiir den sakkunnige. Om ni1gon av parterna 
skulle anse att ett inhiirntat yttrand~ iir nförmirnligt for honom. kan han 
diirfiir finna anledning all s_jiilv inforskaffa yttrande fr~tn nägon privat 
sakkunnig. Kostnaderna för processen kan d~1 liill springa i höjucn. Med 
hiinsyn hiirtill t)ch till att det iir frf1~:a om dispositiva iirenden. tfar utred
ningen skall forebringas av parterna, fiiresl~1r niimnden att yttrande far 
inhiimtas av niimndcn först efter hegiiran av part. 

Niimnden kan i och for sig godtaga den av kommitten föreslagna lagtex
ten om bestiimmande av arrendeavg.iften. Parterna frarnstär enligt lagför
slaget som mera jiimst:illda iin enligt den nuvarande bestiimmelscn. Som 
framg{ir <IV det ovan anförda anser emellertid niirnnden att man inte kan 
fasta sii stor betydelse vid avkastningsberiikningar som kommitten har 
gjort. Det kan diirför fiirviintas all den föreslagna nya lydelsen av bestiim
melsen i realiteten inte kommer all medföra n!1gra större föriindringar i 
arrendeniinrndernas och fastighehdnmstolarnas siitt att gä till viiga vid 
;1rrendesiittning. 

f.:1111111111r/..o//cgie1: Kollegiet vill in le bestrida all ell större hänsynstagan
de till det individuella arrenucstiillets avkastningsflirm{1ga kan medverka 
till en jiimnare och i vissa f<ill bgre arrenueavgiftsnivft. A ;mura siuan bör 
man inte förbise risken for sneuvridande effekter om den kalkylerade 
normala avkastningsförm:ig;1n tillmi1ts avgörande betydelse för arrenue
siittningen i fall di) en marknadsmibsig värdering skulle leda till väsentligt 
högre arrendeavgifter. Mänga av de llliigenheter - bl. a. en fr{m samh~ille
lig synpunkt icke i.inskviird handel med kontrakt - som enligt kommitten 
talar mot en reglering av förstagring:suppliitelser kan uppstfl iiven vid en 
alltför schematisk styrning av principerna for förHingning av redan ingi:\nga 
avtal. Kollegiet vill diirflir framhMI<:.. all d{t enligt förslaget hiinsyn skall 
tagas iiven till "omstiinuigheterna i iivrigt". detta rni:\ste innebiira en mark
nadsm~issig bedömning. Med sistniimnda tolkning har kollegiet inte nrigot 
att erinra mot förslaget i denna del. 

La11thm/...1strrelsc11: Lantbruksstyrelsen ansluter sig till kommittens 
uppfattning att ett arrendejonlhruk på sikt inte kan b~ira en större arrende
kostnad iin vad arrcndestiillcts normala avkastning medger. Om arren
deavtalet skall kunna fylla ett förnuftigt iindamfil pi·i liingre sikt hör det som 
kommitten framhäller för brtda parter framstt1 som naturligt att arremleav
giften skall kunna hiiras av den avkastning som en normalt duktig arrenda
tor kan uppnt1 pit arn:ndestiillet. Denna anpassning av avgiften. som utgör 
en av förutsiittningarna fiir ett varaktigt och fruktbiirande samarbete mel
lan jordiigare och arrendator hör normalt komma till uttryck säviil vid 
förstagt1ngsuppliltelse som vid förliingning av arrenueavtal. 

Lanthrul-.sstyrelsen tillstyrker diirför fi.irslaget att arrendestiillets avkast
ningsformi1g;1 skall vara viiglcdandc vid faststiillande av arrendeavgiftens 
storlek. Förslaget ligger ocksä i linje meu den prövning av köpeskillingens 
skiilighet vid förv~irv av jordhruksfa,.;tighet som föresl:1s i regeringens till 
lagr[1det överliimnade förslag till ny jordförviirvslag. Aven vid sistniimnda 
pnjvning föresl{is egendomens avkastningsvärde viiga tungt. 

Lantbruksstyrelsen vill här betona de svarigheter som föreligger att med 
större exakthet fastst~illa ett arrendc~tiillcs avkastningsfiirmt1ga. Ekono
misk kalkylering kan härvid utgöra ell viirdefullt hjiilpmedel. En ekono
misk kalkyls tillförlitlighet st:'ir emellertid och faller med möjligheterna att 
fii fram tillförlitliga g<'1rdsspecifika normdata. Dessa mii_iligheter är i allmän
het begriinsadc. Lantbruksstyrelsen vill därför understryka vikten av att 
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utfallet av en ekonomisk kalkyl inte för anviinJas som enda underlag vid 
hest;irnning av arrendeavgiftens storlek. Hiinsyn mibte ockst1 tas till de 
förutsiittningar kalkylen hygger p{i, omst;inJighetern:.i i i.ivrigt samt övriga 
arrendevillkor. 

Kommitten har inte funnit sk:il att inr:itta n:'1gra nya radgivande organ i 
samh;illets regi l"i.ir behandling av arrendeavgifter m. m. Lantbruksstyr.::1-
sen ;ir av samma i:isikt. Den rådgivning som erfordras i fräga om arrende
sättning torde. som bl. a. lantbruksniimnden i Skarahorgs liin anför. kunna 
tillgodoses av en arrendeuppskattningsgrupp meJ representanter för he
fintliga jnrtfagare- ot:h arrendatorsorganisationer. 

Kommittens för~lag ;itt vidhi'tlla principen om full avtalsfrihet heträffan
dc arrendeavgiftens storlek vid ny upplåtelse av jordbruksarrende innehiir 
att avsteg görs frfm prim.:ipen att arrenJestiilleh avkastningsförmaga skall 
vara v;igledande vid fastsHillanJe av arrendeavgiften. Lanthruksstyrelsen 
tillstyrker dock förslaget mot hakgrund av Je olägenheter ot:h kostnaJer 
som en reglering av förstag:ingsavgifterna skulle medföra. SCB:s arren
deunJersiikning har ocksil visat att arrenJeprisutvecklingen p{1 de flesta 
ht1ll varit fi.irhällandevis lugn. Lantbruksstyrelsen har heller ingen erinran 
mot vad kommitten anför i frt1ga om s. k. anhudsarrenJen. 

N{1gra lantbruksniimnder har framfört indnJningar av formell art mot 
kommttens fiirslag till till;igg i 17 ~ nämnd lagen om arrenden;immlens möj
lighet att inhiimta sakkunnigutlåtande om arrendestiillets avkastningsför
mfiga. Ordet ''lantbrukskonsulent .. i lagtexten fi.ircsläs bli ersatt med Jet 
mera neutrala begreppet "tjänsteman". Lantbruksstyrelsen instämmer i 
detta förslag efter~om lagtexten ej bör inneh::\lla tjiinstetitlar som tid efter 
annan iinJras. I detta sammanhang vill styrelsen föreslä att arrendeniimn
den ges möjighet att inhämta lantbruksniimndens yttrande över arrendeav
gifts sk;ilighet. Detta bör enligt styrelsens mening ske t. ex. när !lera 
kalkyler presenteras i det akutella ärendet. Med hänsyn till vad i det 
förcgäende sagts om underlaget för kalkylerna kan niimligcn dessa visa 
betydande olikheter i resultatet. Eftersom lantbruksnämnderna enligt för
slaget till ny jordförv:irvslag i större utsträckning än nu har att övervaka 
prisutvecklingcn vid försäljning av jordbruksfastigheter ser lantbrukssty
relsen det som naturligt att lantbruksniimnderna iiven ges en aktivare roll i 
frriga om prisiivervakningen pti arrcndeomr::\det. 

La11rhru/.:..rnii11111dc11 i Uppsala li"i11: Niimnden vill hetriiffande förhållan
dena i Uppsala hin redovisa följanJe erfarenheter. Prisutvet:klingen har 
varit olika för skilda delar av länet och för olika arrenJeformer dvs. för 
siJoarrenden ot:h gardsarrenden. Inom de bättre jorJbrukshygderna har 
efterfri\gan p[1 sidoarrenden ökat alltmer - detta som följd av det minskade 
saluutbudet p;) jordbruksfastigheter. Till följd hiirav har avgifterna ten
derat till att öka alltmer. I konkurrensen har inte alltid de jorJbrukare som 
är mest i hehov av tillskottsmark kunnat få arrenden. Utvecklingen beträf
fande siJoarrenden är sälunda prohlematisk - den kan på sikt motverka en 
rationell indelning i brukningsenheter. 

Inom de s;imre jorJbruksbygderna med animalieproduktion har arren
deavgifterna överlag höjts måttligt. Detta är helt naturligt eftersom anima
lieproduktionen ej kr;iver stl stora arealer. Utvecklingen har varit densam
ma for g~irdsarrenden - dvs. en måttlig ökning av avgifterna. Detta torde 
till stor del hero på att fastighets;igare i allmiinhet har intresse av att 
arrendatorn far likviditet att tillfredsställanJe underhttlla fastigheterna. I 
de fall man konstaterat att avgiften vid gi\rJsarrende varit orealistisk har 
avtalet oftast trMfats efter anbudsgivning. - - - NämnJen är visserligen 
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ej nu beredd all forcsb en reglering vid förstagängsurplMelse men anser 
att ytterligare undersökningar bör giiras betriiffande sidoarrenden. 

Niimnden tillstyrker kommittens förslag att arrendeavgiften vid avtals
fiirl;ingning knyts till arrendestiillel'. normala avkastningsförm{tga. Detta 
giir i lin_ie mo:d bestiimmelserna i den nya jordforviirvslagen. niimligen att 
kiireskilling för egendom siith i rdation lill dess avkastningsviirde. Niimn
den fi.ireslftr att den arbetsgrupp hos lanthruksstyreben som skall utarbeta 
normer for beriikning av fastighets avkastningsviirde iiven utarbetar sii
dana ifr;iga om arrendeavgift. 

l.11111hmks11ii11111d1'11 i Ös1ergii1/u11d1 /ii11: Niimnden har ingen erinran mot 
de föreslagna nya reglerna om hur a.rrendeavgiften skall hest;immas. Det 
synes for niirvarande oklart i vilken omfattning företagsekonomisk exper
tis behöver stiillas till arrendeniimndens förfogande men finner lanthruks
n;imnden iiven i detta sammanhang anledning understryka nödviindigheten 
av att de redan i nuliiget klart otillr;ickliga personalresurserna rfl det 
företagsekonomiska omradet förstiirkes. Nämnden ansluter sig till kom
mittens motiveringar för att avtalsfrihet alltjiirnt hör r:lda vid nyuppl{ltelse. 

La111hmkrniim11de11 i .lii11kii1ii11gs 11i11: N fö1mden tillstyrker kommittens 
förslag om att prövningen av arrendeavgiftens sblighet vid förHingning 
hiir ske med utgfrngspunkt i arrendestiillets normala avkastningsförm:iga. 

Den fullstiindiga avtalsfriheten vid nyupplätelse, i synnerhet i samband 
med anbudsförfarande, kan resultera i orimliga arrendenivi1er. Kommit
tens konstaterande att lantbruksn;imnderna och Lantbrukarnas Borgens 
AR h;ir kan utgöra en naturlig spiirr mot alltför höga arrendeavgifter genom 
att viigra ekonomiskt stöd synes i praktiken enbart innehiira all nytilltrii
dande arrendatorer med litet eget kapital får det iin svitrare i konkurrensen 
med de mera kapitalstarka arrendatorerna som icke behöver lfrna rengar 
med stöd av ovanstående. Möjlighet föreligger s{dunda att oberoende av 
arrendestiillets avkastningsförmf1ga .. köpa sig till" en förstagångsuppl[i
telse med förhoppning om en välvillig behandling i arrendeniimndcn i 
samb~rnd med förllingning av arrendeavtalet. Lantbruksniimnden finner 
detta otillfredsställande. men vill iindä inte föreslf1 ett direkt förbud mot 
anhudsförfarandet, dock hör det begränsas. I synnerhet de publika arren
dena bör kunna urpl{1tas utifr[rn andra utgtrngspunkter. Jordägarna synes 
här med sin omfattande överblick av arrcndemarknaden i kombination 
med tillgfö1g till liimpliga kalkyler kunna faststiilla en normal arrendeniv:1 
utan anbudsfö11·arande. 

Betriiffande önskemtilct om inriittandet av s. k. arrendeuppskattnings
niimnder med uppgift att biträda panerna vid besliimmande av arrendeav
gift har nämnden otaliga exempel pf1 parternas. st1vt\I jonHigare som arren
datorer. okunnighet om arrendeniväerna. Aktuell och riittvisande statistik 
saknas också. Problemet synes pi\ ett enkelt siitt delvis kunna avhjälpas 
genom att införskaffa iiven uppgifter om arrendeavgifterna i samband med 
de årliga obligatoriska anmiilningarna till skördeskadeskyddet och lant
bruksregistret. En regional sammanstiillning hiirav skulle vara av värde 
ocksf1 for lanthruksniimnderna. Aven en centralt utförd sarnmanstiillning 
av arrendeniväerna i samband med statlig lånegaranti skulle ge en viss 
uppfattning om den normala arrendenivfrn. 

L1111thruk.rni.i11111de11 i Kalmar lii11: För att arrendeniimnderna och exem
pelvis lanthruksniimnderna i sin rådgivningsverksamhet skall fä fastare 
hedönmingsnormer iir det iinsk viirt att officiell statistik rörande arrendeni
våer m. m. finns att til\gf1. Det borde inte innebära något viisentligt merar-
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bete for vare sig lantbrukare eller mynuigheter, om SCB till lanthruksregis
trel viJ den s. k. juniinventeringen infordrade uppgifter om arrendeav
gifter, arrendetidens längd och arrendeomrf1dets omfattning. M.ed hiinsyn 
till att risk föreligger for att arrendesumman hlir fagre vid fiirhingning iin 
vid fiirstagtmgsarrende för det anses vara av viisentlig betydelse att man 
vid uppgiftsinsamlingen skiljer ptl dessa fall. 

Niimnden delar kommittens uppfattning att det iir önskvärt att arrende
stiillets normala avkastningsförmi'lga beaktas i större utsträckning än som 
f. n. sker viJ prövningen av arrendeavgiftens skiilighet i samband meJ 
förliingning. Sv:'!righeterna att bestiimma ett arrendestiilles avkastningsför
mäga bör dock understrykas. Vid kalkyleringsarbetet föreligger det stor 
risk för att den sittande arrendatorns kapacitet och driftsinriktning kom
mer att p:'!verka den for arrendestiillet framriiknade normala avkastnings
förmtlgan. Vid förfangning kan snlunda en duktig arrendator riskera fä 
betala en högre avgift än en mindre duktig. 

Niimnden vill vidare pilpeka betydelsen av att anhudsförfarande undviks 
i miijligaste mtm i samband med förstagi"ingsuppltitelse av arrende. Med 
hiinsyn till vikten för jordhruket av viil avviigda arrendeavgifter hör de 
publika jordiigarna vid nyupplåtelse undvika anbudsförfarande och stl 
ltmgt möjligt anpassa arrendeavgifterna till den avkastningsprincip som 
enligt kommittens förslag skall gälla vid förliingning av arrendeavtal. 

La111hruk.rniim11de11 i A1almiil111s liin: Nämnden tillstyrker förslaget att 
arrendeställets normala avkastningsförmäga skall tjäna som en riktpunkt 
för arrendeniimndens bedömning av arrendeavgiften. Lanthruksniimnden 
vill emellertid starkt unuerstryka vikten av att kalkyleringen endast betrak
tas som ett hjiilpmedel i sammanhanget och all den som använder detta 
hjiilpmedel iir medveten om att kalkylresultatet ~ir relativt osäkert beroen
de på osäkra ingängsdata. Delta är lanthruksniimnderna medvetna om och 
använder diirför kalkylresultatet som en hedömningsgnmd tillsammans 
med andra bedömningsunderlag. Med kiinnedom om under vilka förutsiitt
ningar kalkylresultatet framkommit väger lanthruksnämnden in detta i ett 
större sammanhang och lftter diirvid kalkylen endast fä en vägledande roll 
tillsammans med i.ivriga omständigheter i stiillningstagandet i enskilt 
iirende. Lanthruksniimnden anser det angehiget att understryka vikten av 
det ovan sagda eftersom det som regel hlir skilda parter som i arrendefrt1-
gan skall genomföra kalkyleringen och besluta med hl. a. kalkylerna som 
underlag. 

I frt1ga om kalkyleringens praktiska genomförande anser lanthruksniimn
den att kalkyler mä~te upprättas för den aktuella hrukningsenheten. 
Niimnden delar kommittens uppfattning att som ingftngsdata bör användas 
normaldata i fri\ga om avkastning och driftsinriktning och ej faktiska data 
som är heroende av den aktuella arrendatorns personliga intressen och 
förutsättningar. 

Lanthruksniimnden vill slutligen framhftlla vikten av att det klarlägges 
huruvida lantbruksniimnderna skall utföra denna kalkylering mot ersätt
ning och att det i si\ fall fastställes på vad sätt ersättningen skall beräknas. 
Lanthruksnämnden i Malmöhus Hin, som anser all lanthruksnämnderna 
blir dehitera for dessa tjiinster, vill förorda att det genom tidsstudier el. dyl. 
faststiilles fast avgift som intages i lantbruksn~imndstaxans * 10. Lant
bruksnhmnden anser sålunda att denna kalkylering skall ingå i nhmndens 
åligganden och ej utföras som privatuppdrag. Detta ställningstagande torde 
föranleda ändring av föreslagen lydelse av 17 och 19 *~ n~imndlagen. 

La111hruks11iimnde11 i Skaraborgs liin: En kraftig ökning av arrendeavgif-
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terna har skett. Orsakerna hiirtill har niira samhand med prisutvecklingen 
p~i jordhruksfastigheter. Den marknad situation som räder för jordhruksar
rende - hegriinsad tillgäng och stor efterl.ri'lgan - har i manga fall drivit 
upp avgifterna p:'t arrende p{t en alltför hög nivi). Detta giiller speciellt för 
sidoarrenden d~ir arrendeperioderna i allmiinhet iir kortare tKh omsiittning
en större. Arrendeavgifterna för sidoarrende ligger ofta på en nivt1 som 
endast goda skörddtr ger tillfrcdsstiillande företagsekonomisk tiickning. 

Mot denna bakgrund tillstyrker niimnden kommittens förslag att arren
deavgiften vid flirliingning av arrendeavtal skall bestiimmas stl att den blir 
skiilig med hiinsyn till arrendestiillets normala avkastningsförmaga och 
arrendevillkoren i (ivrigt. 

Den förl!Slagna principen för att fastställa arrendeavgifter v'1d förläng
ning fär enligt nämndens bedömning begriinsad betydelse för arrendesätt
ningen i stort. Nämnden anser ändä inte att man lagstiftningsviigen skall 
reglera arrendeavgiften vid nyupph\telse. Vid dylika upplMelser förekom
mer inte siillan en viss bedömning av arrendesiittningen hos kreditinrätt
ningar och av borgensmiin i samband med ltingivning till företagen. 

Nämnden. som erfarit att det ofta hos si1Viil jordägare som arrendatorer 
råder osiikerhet om skiilig arrendeavgift för arrendeledig egendom, ifråga
siitter om inte inriittande - fampligen inom LRF - av någon rådgivande 
arrendeuppskattningsgrupp med representanter för jordägare- och arren
datorsorganisationer skulle ha en funktion att fylla som rådgivare vid 
arrendesättning. 

Uinsstyrelsc11 i Östergiit/ands liin: I likhet med kommitten finner läns
styrelsen ej skäl att införa reglering av arrendeavgiften vid förstagångsupp
låtelse. I sitt remissyttrande över b·~tänkandet <SOU 1977: 93) Ny jordför
v;irvslag anmärkte länsstyrelsen atr tifömpningssvarigheter kan uppkom
ma vid tillståndsprövningen niir det gäller att beriikna den förvärvade 
egendomens avkastningsviirde. Liknande svårigheter synes uppstå vid ett 
genomförande av arrendelagskommittcns förslag att arrendestiillets av
kastningsförmäga i större utstriickning ;in f. n. skall heaktas vid prövningen 
av arrendeavgiftens skiilighet. Länsstyrelsen vill emellertid med hänsyn till 
de aktuella reglernas karaktär av skyddslagstiftning inte motsätta sig för
slaget. Pf1 de skäl kornmitten anfört tillstyrker länsstyrelsen förslaget i 
övrigt. 

Fiircni11gen S1·erigcs jordhmksarrcndatorer: Det iir föreningens bestäm
da uppfattning att andra skäl än jon.lbrukets avkastning har skapat en stor 
efterfrågan ptl arrendejord. vilket på ett icke önskvärt siitt drivit upp 
arrendeavgifterna till en på många hiUI för hög nivå. Det kan på ganska 
siikra grunder antas att markpriserna spelar en stor roll. Vid en inflationis
tisk penningvärdeutveckling finns det personer vilka eljest står utanför 
jordbruket. som för att nå värdebe>tändighet i sin formögenhetsplacering 
konkurrerar med dem som önskar forv;irvajordbruksfastighet för att själva 
driva den m:h där orn möjligt skapa sig sin utkomst. I sädan konkurrens blir 
lantbrukaren inte sällan den förlorande parten. I det lägel söker han sig 
i.iver till arrendemarknaden. Understundom har han tvingats lämna jord
bruksfastighet pa annat häll. I hans vård finns då inte sällan en maskinpark 
och djurbesättning. Riidslan att bli stiilld utan arbete samt faran för att 
tvingas att till underpris realisera lösöret driver honom att under trycket av 
panikkänslor bjuda mera i arrendeavgift än vad arrendestället vid en för
nuftig bedömning anses kunna bära. 

De nuvarande författningsreglerna bjuder att avgiftens nivå skall avgö
ras av rådande marknadsförhållanden. Under trycket av sådana omstän-
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digheter som nyss n:imnts kommer marknadsnivrtn att hli en annan iin den 
som avgöres av jordbrukets avkastning. 

Ur samhällets synpunkt iir jordbrukets :indamal att till sii l:iga priser som 
möjligt producera vissa för nationen viktiga produkter. Indirekt far konsu
menten betala höga arrendeavgifter genom förhl~jda produktpriser. Det 
ligger ocksä i samh:illets intresse att de individt:r som svarar fiir produk
tionen har en social och ekonomisk .standard, som :ir likst:illd med andra 
jiimforbara grupper. Eljest kan de inte vara med att dela den gemensamma 
samh:illsbördan. 

Fastställandet av vad som är ett j:imförligt arrendest:illc stöter pti warig
heter vid rättstifömpningen. Föreningen delar kommittens uppfattning, att 
ytterst rn arremkstiillen är jämförbara. främst diirför att även n:irbelägna 
lantbruk inte siillan har stor olikhet i hl. a. jord män. arrondering, diknings
förhallanden och hyggnation. Resultatet av arrendeavgiftsundersökningcn 
visar att arrendeavgifterna över lag höjts jiimförelsevis mättligt. Men dt:n 
vis<ir ocksa art det i vissa delar av landet har blivit en snedvridning av 
prisbildningen. Vär erfarenhet säger oss att prishildningen inom ett omr[tde 
inte sällan kan pftverkas av ett fatal höga avgifter. Dessa vinner uppmärk
samhet just för sin höga nivå. Vid en stidan publicitet talas siillan om annat 
iin kronor per hektar trots de olikheter i tillg;)ngar som ovan niimnts. 

Vi har uppfattningen att grunden for avgiften skall vara vad en normalt 
driftig jordbrukare kan erlägga, dft han har en produktionsinriktning som 
följer för orten vanligen förekommande former. 

Att parterna göres mera jämställda vid förhandlingar om arrendeavgifter 
och andra villkor får anses vara ett steg i rätt riktning. Malet mäste vara 
fullständig jämställdhet. Med detta menas att sedan den som gör arbetsin
satsen fött full ersättning härför samt för risktagandet skall :.'lterstficnde 
överskott fördelas mellan jordiigare och arremlator så. att parterna erhflller 
samma procentuella avkastning på sina respektive investeringar. Kapital
avkastningen bör i normalfallet inte skilja sig frtrn vad de sjiilviigande 
jordbrukarna erhftller. 

Framtiden får utvisa om den föreslagna utformningen av JU 9: 9 tillför
säkrar arrendator tillr;ickliga möjligheter att päverka arrendeavtalets inne
håll t. ex. att fä. bort otidsenliga klausuler och att fä. in fi\r modern drift 
viktiga villkor. 

Om man betraktar arrendesättningsfrågorna, vilka för de flesta arrenda
torer framstår som de viktigaste i detta sammanhang, innefattar s;'tviil de 
nu giillande reglerna som de föreslagna en i vart fall för den enskilde 
tämligen komplicerad process, där en riktig avgiftssiittning kriiver över
blick av arrendcförhfillandena på. orten resp. ett i alla delar inte enkelt 
matematiskt arhete. En sådan överblick och/eller kunnande har inte alltid 
den enskilde arrendatorn men i mänga fall jordiigarna eller företrädare för 
dessa t. ex. ptt den publika sidan eller hos de stora fideikommissen. Risken 
för att den enskilde arrendatorn av okunnighet eller av annan anledning 
kan komma att godtaga alltför stora avgiftshöjningar framsti\r som påtag
liga. Vidare saknar arrendatorn normalt erfarenhet av flirhandlingsarbete, 
vilket ytterligare minskar hans möjligheter att nä framgång i förhandlingar 
med jordägaren. Sett pt1 några i:\r synes det diirför sannolikt att arrencle
marknadcns parter är mogna för tillskapande av ett förhandlingsinstitllt. 
De regler som nu utformas hör lfärför vara sf1 avfattade att de fr:imjar en 
sådan utveckling. I varje fall hör de inte lägga hinder i vägen för en sådan 
ordning. 

HUV-metoden :ir en sedan länge tillämpad kalkyleringsmetod, ofta an-



Prop. 1978/79:183 90 

vänd av lanthruksnlimnd1;:rna för att berlikna ett lanthruks lönsamhet och 
lik viditd i sam hand med nyetablering och vid investeringar i lanthruks
företag. Eftersom metoden går ut ph att med bidragskalkyler fä fram det ur 
ekonomisk synpunkt biista driftsaltanativet lir tillförlitligheten av de vid 
kalkylens upprlittande ing~1ende delposterna av största vikt. En liten för
iindring av avkastningen per hektar eller djurenhet medför en stor föränd
ring av del ekonomiska slutresultate!. De avkastningsnivi'tcr som siitls in 
vid kalkylens upprlitlande m{1sle vara ett genomsnitt över en längre period. 
förslagsvis tio i)r. Fluktuationerna inom såväl animalie- som vegetabilie
produktionen ges då ett mindre inflytande. 

Före slut summering måste rlintor fiir basmaskiner och andra i vid kalky
leringen ej beaktade kostnader inv::igas. Vid riintesammanstiillningen rnr 
inte avglörnmas riintor p<'t det kapital arrendator investerat t. ex. i täckdik
ning. byggnad. hyggnadsdel eller anHiggning, förutsatt all dessa investe
ringar ingttr i underlaget for kalkylen. 

N:ir underht1llskostnaden på arrendeställets byggnader och anliiggningar 
heriiknas mt1stc arrendeavtalets innehåll noga klargöras liksom hyggnads
beståndets älder och skick. Det iir viktigt att de som skall uppriitta kalky
lerna samt arrendenämndens och andra prövningsinstansers ledamöter gör 
sig viil underriittade om byggnadernas tilder och underhällsbehov. Gene
rella normer kan bli grovt missvisande framför allt för lantbruk med äldre 
byggnadsbesttlnd. 

Föreningen delar kommittens uppfattning att arrendeavgiften skall be
stiimmas av arrendeställets avkastningsformtiga. Vid bedömningen av den
na förmåga mf1 den föreslagna kalkyleringsrnetoden vara en bra grund. 
Därtill mt1ste uppskattning ske av de faktorer som inte äterspeglas i kalky
len såsom driftsöver- eller undernigsenhet hos en byggnad, arrendeställets 
fage, arrondering. huruvida många fält griinsar till skog med åtföljande 
kanteffekter och röjningskostnader, bristernas omfattning, möjligheter till 
varierande produktionsinriktning. ev. indexreglering av arrendeavgift och 
bristhelopp. arrendetidens längd, viltskador, belastning på arrendestiillet 
av underhåll på vägar, utloppsgravar och invallningar samt om jordägaren 
skrivit bort di~positiva lagrum till men för arrendators rörelsefrihet i fråga 
om produktion och verksamhet. 

Som framgttr av det sagda är fastställande av en skälig arrendeavgift inte 
en liitt uppgift. Arbetet hygger i icke ringa utsträckning på subjektiva 
bedömningar. Utan att direkt fel bn anses föreligga kan inom begreppet 
skälig inrymmas avsevärd spännvidd. Föreningen önskar dföi"ör att he
grcppel närmare klargöres i lagtexten. För att vinna de syften samhiillet 
har med arrendeinstitutet samtidigt som skyddet för arrendator ytterligare 
preciseras vill föreningen föreslå att i lagtexten inskrives att med skälig 
arrendeavgift skall menas en avgift. som ger arrendator en med andra 
grupper jämförbar inkomst. 

Antalet fall där tvister om villkoren vid förfangning h:inskjutits till arren
denämml är inte påfallande högt. Genom de erfarenheter föreningen vunnit 
genom den rådgivande verksamhet föreningen bedriver, kan föreningen 
emellertid vittna om att för ett stort antal arrendatorer har kraven frän 
jordägaresidan i samband med förlängning varit en betydande källa till oro. 
Den underliigsenhet en arrendator ki.inner gentemot i varje fall dejord~igare 
eller jordiigareombud. som mer eller mindre ständigt sysslar med arrende
frågor, är ptitaglig. Arrendator är i flera avseenden. bl. a. investeringsfrä
gorna, fortfarande hänvisad till jordiigarens goda vilja. R~idslan för att 
genom hänskjutande av tvisten till urrendeniimnden försämra relationerna 
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till jon.liigaren iir iögonfallande. Hade inte denna beroendcst;illning funnits 
skulle ett betydligt stiirre antal arrendatorer lt1tit arrenden;imnden pröva 
skäligheten i de hävda villkoren . 

.\.ven om arrendeniimndens arbetssiitt och upptriidande iir ledigt och 
ntigorlunda frill fri1n domstolsviisendets strama regler uppfattas ett hiin
skjutande av en t'räga till arrendeniimnden som i icke ringa män pressande. 
Det stora tvisteiimnet ~1r i flertalet fall arrendeavgiften~ storlek. Konklu
~ionerna av Jelta blir ett önskemt1I om tillskapande av en instillltion till 
vilken parterna kan viinda sig för radgivning i avgiftsfrt1gor - i fortsiittning
en av oss kallade arrendeuppskattningsmiin. Uppskattning~männen bör till 
antalet vara sä mtmga att deras arbetsomrfillc blir förhnllandevis lokalt 
begriinsat. Di1 uppskattningsmiinnen i flertalet fall för antas vara kiinda av 
partern;1 redan före uppdraget erht1lles en avdramatisering av forriittning
en. Utbildning av uppskattningsmiin i bl. a. kalkylering och viirderingsfn't
gor iir en given förutsättning. Huruvida uppskattningsmännen liimpligen 
skall arbeta i grupp under medverkan av t. ex. personal frän lanthruks
ni1mnderna eller kunna tillkallas i enlighet med de former efter vilka 
synemiinnen engageras bör bli föremäl för ytterligare utredning. Uppskatt
ningsmtinnen bör kunna engageras si'tviil vid forstagfmgs- som 
förliingningsiirenden. 

Föreningens synpunkter ptt reglerna om arrendeavgiftens storlek kan 
sammanfattas pfi följande siitt: 

I. Arrendeavgitien fastställs efler avkastningsberäkning. 
2. Reglerna bör utformas pt1 sådant sätt att de inte hindrar tillkomsten 

av en framtida fiirhandlingsordning. 
3. Begreppet skiilig arrendeavgift faststiills genom att i JB 9: 9 införs ett 

avsnitt om att diirmed menas en avgift som ger arrendator en med andra 
jiimförbara grupper likvärdig inkomst. 

4. Tillskapande av arrendeuppskattningsm~in. 
LRF: Det kan till en början konstateras att kommitten inte föreslagit 

nt1gon ändring i den grundläggande principen att vid upplåtelse till ny 
arrendator avtalsfrihet beträffande arrendeavgiftens storlek skall gälla. 
LRF har ingen erinran häremot. Den av knmmitten redovisade utredning
en angi1ende priserna för arrendeupplåtelser visar ej heller ett sådant 
resultat att en prisreglering mf1ste anses erforderlig. Prisreglering av arren
deavgifterna skulle medföra stora kostnader Jf1 det måste förutsättas att 
ni1gon statlig myndighet mhste handha kontrollen av prisregleringen. Tan
ken pf1 prisreglering avvisas diirför av LRr. 

I olika sammanhang har kritik riktats mot det inom arrendeomradet 
förekommanJe anbudsfö1farandet. Kommitten har konstaterat att anbuds
förfarande fi'irekommer även utanför arrendeomrndct. MeJ hänsyn till att 
efterfrägan f. n. är mycket stor pf1 arrcnJen hlir skaran av anbudsgivare 
ofta betydande. Utslagsgivande för vem som får arrendet blir därvid ofta 
storleken pä den erbjudna avgiften, men man mäste förutsätta att en 
normalt aktsam jordiigare även beaktar andra faktorer än arrendeavgiften. 
Jordägaren gör ju i regel även en personbeJömning. Det avgörande intres
set. om jorJiigaren anlilgger ett limgsiktsperspektiv pä sin fastighet. måste 
vara att garantera gttrdens fortsatta utveckling och riktiga skötsel. Anbuds
förfarandet kan därför ockst1 ses som ett sätt för jordägaren att införskaffa 
sig information om de presumtiva arrendatorer som är intresserade av 
<UTendet. Det avgörande i kritiken mot anbudsfö1faranJet är att arrendeav
giftens nivi1 ofta blir hög pä grund av den stora efterfrågan. Ett genomfö
r,mde av kommittens förslag rörande grundprinciperna för avgiftshestäm-
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ning vid förHingning a\' avtal medför Jock atl alltför höga avgifter h~1rrö
rande från anhuJ inte liingre tilli1ts riwerka avgiftshestiimningcn vid för
llingning. De ogynnsamma effekterna av anhudsförforandet bör kunna 
motverkas rf1 annat siitt än genom lagstiftning. Detta iir främst en informa
tionsfrag;1. LRF finner s~tledes kommittcfö sttrndrunktstagande att lagstift
ning mot anhudsförfarandet ej hör komma till stäml liimpligt. 

Vid förHingning av arrendea\'tal har det hittillsvarande systcmd att 
hestiimma avgifterna efter i första hand rädande marknadsfiirh;'tllandcn 
visat brister. vilket för övrigt framgilr av kommittens uttalande. LRF 
tillstyrker diirför den föreslagna principen att anpassa arrendeavgiften till 
arrendeställets avkastningsförmåga. Härvid hör det grundliiggande vara 
den avkastning som en normalt duglig _iordbrukare bi.ir kunna erh~1\\a med 
en driftsinriktning Sllfll inte kan bedömas som olämplig för arrcndestiillet i 
fråga. 

Att i rraktiken göra en avkastningsvärdering iir dock förenat med bety
dande sv~1righeter. Ni1gon enhi:tlig •JCh allmänt an\'iind mi:tod för avkast
ningsvärdering av jordbruk finns inte. Svärigheterna har sin grund i hl. a. 
att de llesta i viirderingen ingi1ende faktorer iir variabla. Resultatet hlir i 
hög grad heroende av den vikt och betydelse som i di:t enskilda fallet 
1illmäts olika faktorer som är avgörande vid hedönmingen av ett arrende
ställes avkastningsvärde. Exempel härpå är markförhi'lllamlcna sasom ar
rondering. dikningsförhtillande. stenförekomst och växtniiringstillständ. 
Även klimatet är en viktig faktor. Samtliga dessa faktorer pt1verkar såviil 
avkastningsnivån som siikerheten i skördar och hrukningskostnader. Av
görande betydelse har även investeringar pa fastigheten s~isom byggnader
nas iindamålsenlighet samt behovet av fortlöpande underhäll. Bedömning
en mt1ste ocksä omfatta hostiiderna~ omfattning. standard och belägenhet. 
För fastighetens värde iir iiven viig- och transportkostnader av betydelse. 
Servitut och andra helastningar m~hte beaktas. Hänsyn m~isti: vidare tas 
till avtalets innehäll i övrigt. 

Om en avkastningsviirdcring skall hli meningsfull mt1ste sfllcdes nog
grant anges och preciseras under vilk<t förutsättningar den är utförd. I 
praktiken utgår man ofta frfrn befintliga drifts- och hokföringsdata. Värde
ringen blir härigenom heroende av den enskilde brukarens kvalifikationer. 
I ett arrende kan ingft betydande investeringar i byggnader och anläggning
ar som utförts av arrendatorn och som utgör en väsentlig del i underlaget 
för avkastningsviirderingen. När det gäller att bestämma arrendeavgiften 
måste detta förhållande beaktas. Ofta anviinds i värderingssammanhang 
vissa schahlonviirden. t. ex. hetriiffande underhållskostnaderna. Normalt 
ligger ko~tnaden för underhållet på arrendatorn men kan i mänga fall även 
belasta jordiigarcn. vilket hiir beaktas i värderingen. LRF vill med hänsyn 
till den stora osäkerheten vid avkastningsviirdcring understryka kommit
tens uttalande. att det endast i undantagsfall hör bli fråga om att genomföra 
detaljerade ekonomiska avkastningskalkyler. 

Det är av intresse håde for jonHigare och arrendator och för ett varaktigt 
samarbete dem emellan att söka finna den riktiga avvägningen av arren
deavgiften med hänsyn till arrendeställets normala avkastningsförmåga. 
Den av kommitten redovisade s. k. HUV-metoden kan därvid - med 
heaktande av vad ovan sagts - vara ett hjiilpmedel bland andra, främst i 
mera homogena jordhruksomrt1den. Den enhart kan dock inte användas 
för bestämning av arrendeavgiften. 

Det bör vara en uppgift för intresseorganisationerna att utveckla värdc
ringsmetoder som på ett enklare siitt kan anviindas i detta samrnahang. 
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Vissa rrohlem kan urrst:1 viJ anpassning mellan avtalsfrihet viJ nyupp
l[itelse od1 avgifhhestiimning vid förlängningen d!i denna skall ske efter 
avbstningsfiirm[1gan r[1 arrendestället. Har avgiften vid nyuprl{1telse satts 
hiig m:h kanske ocksft indexreglerats. kan vid priivning av avgiftens storlek 
vid fiirliingning den situationen intriiffa. att den giillande avgiften iir hiigre 
iin vad den skulle hli genom tilHimpning av avkastningsprincipcn. Då 
parterna fr;·in bi\1jan varit överens om avgiften kan. naturligtvis jordiigaren 
i ell si"1dant liige tveka att hans stiillning försiimras. om arrendeniimnden 
hesriimrner avgiflen efter arrendestiillets avkaslningsförmfiga. LRF anser 
Jod: att hinder mot ett s:idant förfarande ej hiir föreligga. Kiinnedom om 
att avgiflen vid en frirliingning kan komma alt granskas enligt avkastnings
principen hiir vid nyupplt1telse ha en preventiv verkan mot för hiiga av
gifter. 

LKF forutsiitter att arrendeniimnderna genom sin sammansiittning. all
miinna erfarenhet rn:h sakkunskap har kompetens att mot bakgrund av 
framtagna fakta avgiira vad som iir en skälig arrendeavgift. 

Med nu gjorda papckanden ansluter sig LR F till kommittens förslag att 
arrendeavgiften skall hest:immas till belopp som med hiinsyn till arrende
stiillets avkastningsfiinn;1ga. arrendeavtalets innehftll och omstiindigheter
n;1 i iivrigt :ir alt anse som skiiligt. 

S/..og.1- och /a111arhc1sgi1·11n'.fi"irh1111dc1: Förbundet kan betriiffande frå
gan om arrendeavgiftens storlek i allt viisentligt ansluta sig till de syn
punl-:tcr -.om LRF framfört pä kommitten~ förslag i denna del. 

S1·1'11.1k11 /1111f111"hctc1r1:/i"irh1111det: I likhet med kommirten finner förbun
det besittningsskyddet vara av ringa viirde för arrendatorn. om jordiigarens 
förslag till nya arrendevillkor vid förnyelse av arrendetiden. iir sltdana att 
de ahslilut inte kan accepteras av arrendatorn. Jordiigaren kan ju tänkas 
anföra sillfana villkor for att fä miijfighet till sjiilvintriide eller kanske bli av 
med en mindre ön sk viird <tITendator. 

Förbundet ansluter sig till arrendelagskornrnittens uppfattning betriiffan
de frihet fiir jonbgare och arrendator att överenskomma om arrendepriset 
vid nyarrendering. -- - -

Kommitten anser att arrendatorns besillningsskydd i n{1gon m<'m bör 
fiirstiirkas. Förbundet tillstyrker även detta. men vill i sammanhanget 
framhi1lla att ur allmiin samh:illssynpunkt hör det linnas ett ~lort intresse 
av hur jordrn bruka~. Förbundet stiiller !\ig diirför kritiskt mot de delar av 
u1redningen. diir det enbart talas om familjcjmdbruk. Enligt förbundets 
uppfattning iir det inte sjiilvklart att familjejordhruket :ir den mest effektiva 
foretagsformen för jordhruksdrift i vart land. Fiirbundet vill dessutom 
pitpeka att flera arrendestiillen iir av sädan storlek att arrendatorn har en 
eller flera anstiillda. \fot den bakgrunden är det naturligt att fiirbundet 
stödjer ett fiirstiirkt besittningsskydd för arrendatorerna. Förbundet vill 
framhMla vikten av att iiven for arrendatorer underliitta m\ijligheten att 
-.kaffa tilbkottsmark för att fä biirkraftigarc driftsenheter. En aktiv mark
politik fr<'1n lantbruksniirnndernas sida. niir det giiller strukt 11rrationalise
ringcn kan ge ylterligare möjligheter att först:irka arrendatorns hruknings
underlag. 

Adl'Ol..titsa111.fi111de1: Samfundet tar inte stiillning till den kontroversiella 
fr:1gan huruvida avgiften skall bestämmas med hänsyn till avkastningen 
eller marknadsviirdet. Uppenbarligen uppkommer problem - titminstone 
i.ivergångsvis - om avkastningsv~trdet och marknadsvänlet ligger pä olika 
nivti. 

Det iir vid tilliimpningen av den av kornmitten förordade avkastnings-
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principen av stor vikt att hedömningen -- som kommi!lcn understryker -
sker utifri·in vad som enligt hedönrnrnas uppfattning kan antas vara arren
destiillets nomala avkastningsförm~1ga vid liimpligaste driftsinriktning i en 
kunnig jordbrukares hand. Uppgifter om den sittande brukarens resultat 
far aldrig vara mer än ett led i denna bedömning. Skulle den sittande 
brukarens resultat falla avgiirandet. färden driftige jordbrukaren en tyngre 
avgift ;in den som lyckas siimre liksomjordiigarens ber;ittigade intresse blir 
lidande av arrendatorns mindre goda skötsel. Att vid bedömningen förlita 
sig p~1 de bedömandes erfarenhet och omdöme torde vid avka;;lningsprim:i
pen inte medföra större risk iin vid ti!Himpningen av marknadsprim:ipcn. 
Eftersom man viJ den ~enare prakliskl laget aldrig kunna! förcbringa 
lillfredsstiillande jämförelsematerial (Rittri-Ohlssnn. Arrendeavgifter. s. 
:!3). har Je~s tilliimpning i realite1en innehurit att arrendeniimnder och 
fastighetsdomstolar utan tillfredssL:illandc bevisning gjort pf1 allmiin erfa
n:nhet grundade bedömningar av arrendcnivim. Samfundet förutsätter att 
bland omstiindighetcr som skall beaktas vid avgiftsbestiimningen ingilr 
siirskilt bostadens och övriga byggnaders standard. 

Om en arrendefastighets avkasrningsfönnt1ga som jordbruksfastighet 
skall bestiimma arrendeavgiften. mi"tSle emellertid samma viirderingsgrund 
bli avgörande for jordiigarens skyldigheter mot Jet allmänna. Jordägaren 
bör inte kunna försättas i Jet Higet all han inte har laglig riitt till högre 
intiikt iin som svarar mol avkastningsförmågan men samtidigt i1faggs skatt
skyldighet i förhilllande till det ofta väsentligt högre saluvärdet. Ett sildant 
fi.irhällande löser inte n~1got problem. Del endast vältrar över det icke 
ön sk viirda marknadsintlytandets biirda frän arrendators- till jordiigarsidan. 
Hiir föreligger p<'itaglig risk for en negativ inverkan p[1 arrendeutbudet, 
eftersom jordiigare med möjlighet till ~jiilvintriide måste se del som riktigt 
att genom sjhlvinträde försöka tillgodogöra sig företagarvinsten till utjäm
ning av den nu påpekade ojiimnheten. Enligt samfundets mening bör ett 
si'l.dant självinträde blott sällan kunna anses obilligt mot arrendatorn. 

Kommitten beriir det vid publika arrenden och godsarrenden vanliga 
liiget alt arrendatorn nedlagt betyd;1nde kostnader på arrendestället. Kom
mitten utt<tlar all ;iven för dessa fall skall normal avkastningsförm::i.ga vara 
viigledandc för avgiflshestiimningen samt all det fär ankomma pt1 r;ittstill
liimpningen att avgöra de siirskilda fr:'lgor som härvid kan komma att bli 
aktuella. första ledet i delta kommi!lens uttalande torde kunna medföra 
det missförständet att avgiften skall bestiimmas efter avkastningsförmf1gan 
hos arrendestiillet i befintligt skick, dvs. inklusive arrendatorns investe
ringar. En stldan utgängspunkl syn1~s inte vara godtagbar. Det andra ledet 
synes förbise all avgiftsfrågor blott kan föras till fastighetsdomstol. Då 
arrenderiitten saknar prejudibtsinslans, iir det varken lämpligt eller ge
nomförbart all iivcrliimna väsentliga frågor till riittstilliimpningen. Proble
met iir redan nu av betydande omfattning och kommer att öka i aktualitet. 
Det bör därför ankomma pt1 lagstiftaren att göra viigledande uttalande. - - --

Samfundet tillstyrker att avkaslr.ingsviirdct fastställs med utgtingspunkt 
främst fr(tn vad som anses vara normal avkastningsförmäga för stället. 
Detta lämnar öppet för arrendatorn att pröva specialodlingar som har 
bä!lre avkastningsmöjligheter och att göra "extra" förtjänst pä sa sätt. 
Bestämmer man avgiften med beaktande av möjlighet till speciell risktag
ning och vinstchansning, binder man emellertiu driftsinriktningen på ell 
sätt som arrendatorn knappast kan anses ha grund att acceptera. Det torde 
numera höra till god sed i arrendeforh~illanden atr utarrendering sker med 
fri brukningsrätt. 
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K11mmil1cn rckommcmkrar all arrcndcniimnJ~ri ex otfo:io inhiimtar 
vttramk fran lanthruksniimnd eller annan sakkunnig. om parterna inte 
fiirehringar tillräckligt 111;1tcrial l)m avkastningsförmi1gan. Samfundet vill 
rekommendera att man begriinsar detta till att niimnden pii parts bcgiiran 
men efter eget avgörande far besluta huruvida yttrande skall inhiimtas. Det 
hör av kostnadsskiil hero i första hand p;·1 part 11m sakkunnigyltrande skall 
inhiimtas. A ven i de fall diir det iir niimnden som skaffar sakkunnigmaterial 
torde detta utlösa motbevisandc utlatanden frim parterna, och diirmed 
föriindrar Jen pf1 lckmannaerfarenheti:n och -omdömet grundade niimnd
fiirhanJlingcn säväl karaktiir SLlT11 kostnadsHige for parterna. 

Srcrig1·.l,fi'ir1•11i11gsh1111/..ers fiirh1111d: Ett genomförande av fors laget torde 
fa till följd en lugnare prisutveckling pä arrendeomri1del. vilket i sin tur 
innebär ett ökat bcsittningsskyJd fiir arrendatorerna. FörburH.lct tillstyrker 
de föreslagna lindringarna men ansluter sig m:ksi1 till de moditierande 
synpunkter pf1 forslagt:t som har framförts av LRF. 

S/..1/11e111'/'1'11datt1rernt1s .111mriidsgrt1f>p: Aven om antalet förhingnings
lll.:h villkorstvister vid arrenJeniimnder och fastighet~d11mstolar enligt 
framlagda uppgifter iir förh~illandevis litet. far man fördenskull inte förle
das tro att s~1Jana tvister förekommer i ringa omfattning. Erfarenheterna 
visar att arrendatorerna ofta klinner sig i underliige i förhiillande till mark
iigarna inför steget att föra en tvist till arrendcniimnd och diirför av si1dl 
trygghetsskäl som ekonomiska skiil drar sig for att ta initiativ till en st1dan 
prövning. 

För att arrenJatorernas besittningsskydd i praktiken verkligen skall 
fungera for detta skydd inte liventyras av ekonomiska skäl. Av denna 
anledning iir Jet synnerligen angeläget att arrende<1vgiften inte siittes högre 
~in vad gi·irden med normal drift kan bära. Det lir enligt samrfalsgruppens 
uppfattning också uppenbart att om m[Het om lik värdig standarJ och ökad 
social trygghet för arrendatorer skall kunna uppnäs. sti mtiste arrendest;il
lets avkastningst'örmåga och inte rf1dande markm1dsförhallanden ligga till 
grund för arrendeavgiftens storlek. 

Samriidsgruppen delar Jlirför helt kommittens förslag att arrendestiillets 
avkastningsförmåga i första hand skall ligga till grund for arrendesiitt
ningen. Hiirvid iir del. som kommitten ock.si:\ understryker. viktigt att 
denna avkastningsförmåga sa l<lngt möjligt fastsnilles för normal avkast
ning och vid en for trakten och Jen enskilda gfaden normal driftsinriktning. 
De omrt1destal för i trakten normalt odlade grödor, som numera finns 
tillgiingliga genom den objektiva skördeuppskattningen. bör i framlit.len i 
ökad omfattning kunna utgöra riktlinjer för hedömningen av jordens av
kastningsfi.irmr1ga. Dessa normtal används för övrigt som bas för de av
kastningskalkyler som äheropas i hetiinkandet och som normalt används 
av lanthruksniimnderna i deras kalkylcringsverksamhet. Motsvarande nor
malkalkyler upprättas ocks<l årligen för olika proJuktionsgrenar inom ani
maliesidan. Med här niimnda om rådestal som has och under hänsynstagan
de till fördelningen p::\. olika godhetsklasser efter den markgraJering som 
numera genomförts. bör sttlunda avkastningsförmagan nöjaktigt kunna 
hediimas för den enskilda gården. Denna bedömning tillsammans med en 
hedömning i det enskilda fallet av stidana produktionsfaktorer som arron
dering, dikningsforhallanden, möjligheterna till rationella hrukningsme
toJer samt byggnadernas omfattning och utformning bör sedan kunna ligga 
till grund för en skattning av arrendesUillets avkastningsförmf1ga. Med en 
arrendesättning efter här nämnda principer iir det emellertid ocks~t viktigt 
att man beaktar de investeringar rn;:h andra insatser som arrendatorn gjort 
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pf1 arrendest;illet, st1 att inte av arrendatorn gjorda och hekostade fii1Nitt
ringar blir en ekonomisk belastning för honom när arrendet för en ny 
arrendeperiod skall faststiillas. 

Samriidsgrnppen vill i prim:ip inte motsiitta sig att man vid nyupplt1tche 
hchiiller avtalsfrihctcn hetr:iffande arrendeavgiftens storlek. Samlidigl vill 
dock samr<'tdsgruppen starkt 11ndcrstryka att iiven vid nyuppl,1telsc skall 
g;lrdens avkas\ningsförm{\ga i förs\a h;md ligga \il\ grund för arremleavgif
ten och inte andra mer eller mindre tillfälliga marknadsmiissiga faktorer. 
Sii liinge arrendelediga jordbruk ~ir en .. bristvara'" har man all anledning 
hefara att andra faktorer iin avkastningsform!1gan iivcn i framtiden kan 
komma att pi1verka arn:ndesiittningen vid nytillträde. Samritdsgruppen vill 
diirför pa nytt framföra fiirslaget om tillsättandet av nl1gon form av arren
deuppskat1ningsniimnd för varje län som ett riidgivande organ med uppgift 
att bitriida parterna vid bcsliimmande av arrendeavgift. Antalet nyuppl;'i
tclscr tlirde knappast vara s[t m;'mga i varje hin att ett s~1dant fö1farande 
behöver innebiira en alltför limgt gi1ende byrakratisning. Samri1dsgruppen 
delar sttlunda inte de skiil som kornmitten framfört mot inriittandt:t av 
s:1dana arn:ndcuppskattningsniimmkr. Den rädgivningsvcrksamhet i ar
rendefritgor som bedrivs genom LRF. Föreningen Sveriges jordbruksar
rendatorer lKh Sveriges jordägarcfi.irhund iir synnerligen värdefull men i 
varje fall sistnämnda tvi:'t organisationer iir i delta sammanhang att betrakta 
som partsintressenter och kan därför knappast crsiitta en tilltänkt opartisk 
arrendeuppskattningsniimnd med stark !(lkal förankring. 

Av~ikten med samrildsgruppens förslag alt inrätta nt1gon form av arren
deuppskat1ning~nämnder är att så litngt möjligt komma tillriitta med före
kommande fall av oskiiliga arrendeavgifter ocksi1 vid nyuppbtclse och som 
pfi sikt inte gagnar vare sig markiigare eller arrendator. En annan viig all 
komma tillriitta med detta problem skulle kunna vara att ge möjligheter för 
s:w~i\ marJ.;.~igarc som arrendator a\'l redan efter första arrendeäret m:h 
siilunda under pi1gi1ende arrendeperiod hos arrendeniimnd fä prövat skii
ligheten i det satta arrendet. - - -

Samrttdsgruppen tillstyrker varmt kommittens rekommendation att i 
första hand de publika jordiigarna vid nyupplätelse undviker anb11dsfiirfa
rande och stt längt möjligt anpassar arrendeavgiften till avkastningsprinci
pen. Fran samritdsgruppens sida ser vi helst att anbudsfö11'arande1 helt 
försvinner när det gliller jonlbruksarrende. 

Remissinstanser som a\'Sl)Tker försla1~et eller föredrar annan lösning 

S1·ca hcn·rii1t: En av utgimg~punkterna för de framlagda förslagen är 
"den sedan bö1jan av 1970-talet inom vissa delar av landet snabba steg
ringen av arrendeavgifterna". De undersökningar som har gjorts av arren
deavgifternas utveckling visar dock. som kommillcn iiven anför. att avgif
terna under senare {tr över lag höjts förhttllandevis mättligt. 

Niir man studerar prisutvecklingen p{t jordbruksarrende under det sista 
decenniet mi1ste man beakta de ändringar som arrendelagstiftningen un
dcrgMt. närmast dil ikraftträdandet av JB den I januari 197:!. 

Tillkomsten av JB innehar betydelsefulla ändringar i lagstiftningen om 
jonlbruksarrende. Den J.;.ategliriklyrning mellan s. k. sm:iala arrenden. 
andra enskilda arrenden och skilda slag av publika arrenden. som detta 
lagstiftningsonm1de tidigare priiglats av. avskaffades. Arrendelagen l>ch 
diirtill anslutande författningar är sfilunda n11mera enhetligare än tidigare. 
Vidare utvidgades väsentligt tilliimpningsomrtidet för am:ndatorns besitt-
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ningsskydd. Jordiigarcns hyggnadsskyldighct utvidgades ej ovi.iscntligt till 
fiirm«111 fiir arrendatorn. Reglerna om undcrh;'tlbskyldighct gjordes en klan: 
och mera enhetliga. 

Tillkomsten av J13 innehar \'idare att de hinder som tidigar.: fiirdegat mnt 
indexreglering av arrendeavgiften (vid \LlCiala och vissa ruhlika arrenden l 
föll hort. Indexreglering av arrendeavgiften har hl. a. som följd hiirav hlivit 
vanligare ;in t idigarc. Förekomsten av bngtidsarrendcn. niirmast di1 arren
detider ra till ar eller mer. har minskat. Det giiller särskilt inom Lm1rildet 
fi.ir ruhlika arrenden. Samtidigt har inflationen varit större iin pi1 mycket 
fang tid. 

Sammanfattningsvis har arrendatorer under JR en starkare och hiittre 
riitt iin arrendatorer under den äldre lagen. Särskilt iindringarna i reglerna 
om hesirrningsskydcl lKh byggnadsskyldighet kan antagas r;iverka arren
denivim. Arrendeavgifterna har emellertid under ären 1970- 7h i stnrt sett 
följt konsumentprisindex och avriikningsprisindex. Hi.ijningar som heror 
p~i inflationen ilr att anse som nominella. 1 den män stegringar förekommit 
diir111över kan de sannolikt ;1trninstl1ne till viss dd förklaras av att arrenda
torernas riithstiillning stiirkts. Det hade varit intre~sant att fä vela i vilken 
utstri.il:kning arrendeavgifterna stigit utöver vad som kan förklaras av 
inflationen och arrendatorernas stärkta rättsställning. Betänkandet innehitl
lcr emellertid intet hiirom. Eftersom kommittens förslag till t\tgärder inte 
riktar sig mot oskäliga arrendeavgifter överhuvudtaget utan endast sädana 
som uttas i samband med förliingning. hade det varit önskvärt om man i 
den slatisriska undersökningen skiljt pt1 dessa bf1da situationer. 

Enligt hovrilttens mening har kornmitten inte övertygande visat alt ar
rendc:niviln stigit i s[1dan utsträckning alt lagstiftningst\tgärder mt1ste anses 
pakallade. Och under inga forhtillanden kan det anses ha pt1visats att 
avgifterna inom ntlgon del av landet häller rt1 att stiga st1 mycket att 
jordhruksarrendatorns besittningsskydd "i praktiken undergrävs'". Detta 
hindrar givetvis inte att utformningen av reglerna om fastställande av 
arrendeavgift diskuteras. - - -

De nu g~illande hestilmrnelserna om arrendeavgiften (och andra arrende
villkM) har inte till syfte att fungera som prisstorp eller rrispress på 
arrenden. Men om bestiimmelser i ämnet saknades. fanns det risk att en 
jord~igare. som ville bli av med en arrendator (vars arrende var förenat med 
besittningsskydd), i samband med avtabförlängning satte villkoren så att 
arrendatorn måste avstå frftn riitten till förlängning. Att hindra att en 
arrendator av sådana grunder mftste flytta är bestämmelsernas enda syfte. 

Det finns anledning att inför det föreliggande lagförslaget erinra om detta 
förhällande. Kornrnitteförslaget innebär inte att man frångilr den angivna 
utgångspunkten för bestämmande av arrendevillkoren vid förlängning av 
arrendetiden. Detta betyder att avtalsfriheten - intill den gräns som mot
svarar oskiiliga villkor - iiven enligt förslaget skall vara vägledande vid 
arrendesättningen. Viigledande är iiven enligt förslaget att skiiliga villkor 
skall godtas medan villkor som ej ilr skiiliga inte godtas. Det nya ligger i att 
begrepret skiilighet far en. till synes, niirmare hestiimning. Vid denna 
hestiirnning skall hlinsyn tas friirnst till arremleshillets avkastningsförmf1ga. 

Utredningen redovisar inte n{lgot exempel ptl att arrendeavgiften i sam
band med förfangning hestiirnts till belopp som är högre iin som svarar mot 
arrendesfallets avkastningsförmåga. Hovrätten känner inte heller till något 
dylikt fall. Skulle ett st1dant fall komma under arrendeniirnnds prövning, 
torde man emellertid kunna utgå från att resultatet hlir att n~imnden finner 
avgiften oskälig. Att sådana fall sällan förekommer till prövning heror med 
7 Riksdagen J97fl./79. I sam/. Nr 183 
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all siikerhet p;'t att det ligger lik<t litet i jordiigarens som i arrendatorns 
inrresse all avgifhnivM1 ligger hiigre iin avkastningsviirdet. En flir hiig 
avgiftsnivft leder btt till konkurser och arrendatorsbyten. Det iir naturligt 
att biida parterna i avtalsförhiillandct si.iker undvika detta. 

Med den fi.ire-.lagna lagtexten skall avka..,tningsförmtlgan - visserligen 
inte ensam - vara hestiirnmande l"iir arrendeavgiften iiven i ett liige diir 
marknadsnivftn fiir jordbruksarrenden ligger klart liigre iin avkastningsf<:ir
magan. Man kommer heller inte ifr.'tn att uttrycket avkasrningsfiirm;iga iir 
vagt. Man kan fräga sig om det i sjiilva verket ~ir ii1:mat att tjiina p;trtcr och 
riittstilliimpande myndigheter till nitgon ledning. Erfarenheten visar att Jet 
iiven hland experter ofta räder starkt delade meningar om hur avkastning
en av jordbruksmark sk~11l hestiimrnas. i\ vkastningsfiirmi1g<t11 hos en viss 
jord är ju L ii. inte nägot ahsolut viirde utan varierar med hiinsyn till 
driftsinriktning. jordhruksti:knik. d1~n ekonomiska konjunkturen och myc
ket annat. 

En avgiftsbestiimning som hygger pit heriikningar liknande dem som nu 
föresliis sker enligt U kap 11 ~ J B vid förliingning av avgiildspcrioder for 
tomtriittsupplf1telser. Trots att antalet faktorer som inverkar pil bedöm
ningen far anses vara betydligt forn: vid tomtriitt iin vid jordbruksarrende. 
visar erfarenheten att utredningen i sitdana miil kan bli mycket komplice
rad och omfattande. Jfr NJA 1975 s. 385 och direktiven tDir 1977: 67) for 
tomträttskommitten. 

Liksom hittills bör det givetvis inte möta hinder att vid fastsliillande av 
sk~iligt arrende ocksä t<t hiinsyn till am:ndesUillets avkastningsförmf1ga. 
l\kn om avkastningsförmågan pft det siitl som kommitlcn foreslär skall 
lyftas fram till en central plats i arremlcniimndens utn:dningsarbete, finns 
det stor risk att ni·imndernas arhete i dessa iirendcn - till föga hjiilp fi.ir 
parterna - kommer att hli tungrott och tidsiidande. 

Kommitten beriir fr{1gan om s. k. anbudsarrendcn men avstftr fr;)n att 
liigga fram ntigot förslag. Hovrätten vill ändtt kort ta upp frägan. När 
arrenden varit lediga. har det ibland hiint all jord;igare. intc minst publika 
sädana. infordrat anhud frttn intresserade arrendespekulanter. Eftersom 
det. åtminstone under hela efterkrigstiden. rått stor brist pft lediga bra 
arrendegi\rdar. har det ibland hiilll. att arrendatorer i samband med nya 
uppl!ttclser erhjudit sig att hetala arrenJeavgifter som framstttlt som höga 
eller kanske for höga i fiirhttllandc till avkastningsfiinni\gan hos jorden. 
Företeelsen kan fi.irklaras av all de som avgivit de hi.igsta anhuden riiknat 
med att - hit vara under hetydande risktagande -- ekonomiskt överleva 
den forsla arn:ndeperioden och d;irefter med utnyttjande av lagens be
stiimmelser om hesittning:-.skydd erh<illa fördelaktigare arrendevillkor. i 
första hand fagre avgift. Överpriser som samm;mhiinger med siidana spe
kulativa anbud torde emellertid inte kunna angripas med vare sig den 
gjllande eller den fiireslagna lagen. som häda endast hefaltar sig mt:d 
avgifter som skall utg[i efter förlängning. (Varken formella eller praktiska 
hinder föreligger att vid fiirliingningen av ett sf1dant från hör:jan for hiigt 
anbudsarrcndt:, siitla ned avgiften till skiiligt belopp. l Det har ibland hiiv
dats all exceptionellt höga anhudsarrenden anviints som jiimförelsemate
rial vid fastsliillande av arrendenivön i orten tse betänkandet s. 87. jfr dock 
s. 68 0. Detta förefaller dock knappast sannolikt. Anbudsarrendena ~ir 

ganska fä. Arrendenämnderna känner siikerligcn till bakgrunden till dessa 
anbudsarrenden. som har heskrivib som ett siitl att "köpa optionsriillen". 
Det finns diirför ingen anledning art tro alt anbudsarrenden av detta slag 
hlir avgiir<mdc niir del giiller all i d1~t enskilda fallet hcstiimma vad som iir 
skiiligt arrende. 



Prop. 1978/79:183 99 
;·· 

F:n konsekvens av förslaget berörs inte nLirmare av utredningen. En part 
'>lllll inte iir nöjd med den utredning som arrendeniimnden li'ttit göra. ff1r 
sjiilv bekosta fort~att utredning. i'i.ven nm parten sedan vinner mi\let. 
kommer kostnaden all belasta hnnom. . 

Hovriilten linnl'r alt tillriickliga skiil för den föreslagna reformen inte 
vi-,ats föreligga. 

Om likviil en lagjndring skulle anses eii·orderlig. biir en viiglcdande 
'>ynpunkt vara att utformningen av bestiimmelser for nylljanderiitter som 
iir förenade med direkt besittningsskydd, samordnas s;'i mycket som miij
ligt. För dessa riittighetstyper giiller f. n. att avgiften efter fi.irbngning skall 
utgt1 med skiiligt belopp. Om man. som utredningen gjort, i lagtexten lyfter 
fram l'n viss ormtiindighet - avkastningsförmt1gan - finns det stor risk att 
just den kommer att tillmiitas siirskild betydelse p{1 bekostnad av helheten. 

Om avkastningsviirdet uttryckligen skall anges i lagtexten bi.ir det enligt 
hovriittens mening inte ske p~i det siitt utredningen föreslagit utan som en 
komplettering av den huvudregel som nu giiller vid jordbnrksarr..::nde. 
bn.stadsarrende och bostadshyra. A vkastningsberiikningar kan d[\ komma 
att fungera som en efterfiiljande kontroll pt1 att arrendeavgiften inre iir 
osk:ilig. 

Arrc11de11ii11111de11 i Ciiirehorg: Erfarenheten visar all parterna i arrende
niimnden ofta har {1beropat andra arrendeställen till ledning för den skii
lighetsbedömning som skall företas i avgiftsfrflgan. Niimnden har diirvid 
uteslutit jämförelseobjekt som inte haft marknadsmässiga avgifter, I. ex. 
niir arrendatorn varit en lantbruksskola som varit tvungen att skaffa aker
mark i grannskapet eller niir arrendeavtalet slutits mellan far och son. 
Vidare har s{1sorn inte jiimförliga uteslutits arrendestiillen med special
odling eller med alltför avvikande arealstorlek o. d. Av samma anledning 
har sidoarrenden uteslutits, niir tvisten giillt gftrdsarrende. De l1terslf1ende, 
med pri.ivningsarrendet tiimligen likvärdiga arrendeställena, har merendels 
varit för fil till antalet fi.ir att kunna visa n[lgon klar arrendcniv{1. S:'ldana 
jiimförliga arrendest:illcn har Linda kunnat vara av vi"irde, efter~om de 
utgjort underlag för den allrniinna sk~ilighetsprövning som arrendeniimn
den i dessa fall varit hiinvisad till. rnirvid har niimnden beaktat skillna
derna mellan jiimförelse- och prövningsarrendena. Prövningsarrendets 
jordm~in och beskaffenheten av ekonomibyggnader har i regel besiktigats 
av niimnden och har spelat en avgi.irande roll fiir bedömningen. eftersom 
dessa faktorer iir direkt avgi.irande för avkastningen. Denna har ibland 
ocksf1 kunnat bedömas med hjiilp av tillgiingliga uppgifter om den kvalitets
viirdering av jorden. som framg?1tt av tillgiingliga taxeringsbevis. och av 
den indelning av jorden i avkastningsklasser som lantbruksniirnnderna 
uppriittat för vissa fastigheter. I en del fall har parterna f1beropat avkast
ningsberiikningar, som gjorts av dem eller av experter. De senaste tiren har 
större hiinsyn tagits till avkastningen genom att den av '.\1almö tingsriitt 
lanserades. k. modifierade marknadsprincipen vunnit tiimligen allmiin an
slutning. 

Genom de hiir iltcrgivna bedömningsgrunderna har enligt arrendenämn
dens uppfattning priivningsarrendenas avkastning spelat en betydande roll 
för arrendesiittningen. vilket bidragit till den lugna prisutveckling som 
tycks ri"illa i viistra Sverige. Att niimnden ibland faststiillt betydligt hiigre 
avgift iin tidigare, har ofta berott pa att den gamla avgiften inte varit 
indexreglerad och avtalats lang tid tillbaka och redan dn kanske varit liigre 
iin den marknadsmiissiga. - - -

Arrendeniimnden har sjiilv negativ erfarenhet av avkastningsberiikning-
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ar i arrendetvist. Det har förekommit att parterna i1hernpat var sin sakkun
nig. vilken uppriittat en avkastningsheriikning, som i och för sig motiverat 
den avgift parten lin skade. 

Av de hiir angivna skiilen har arrern.leniimnden kommit till uppfattningen 
~·1.1 den nu giillande lagregeln i huvudsak visat sig fungera tillfredsstiillande 
och att den fiireslagna iiverg~1ngen till avkastningsformi1gan som i första 
hand avgörande allts;'t iir onödig och rymmer st1 miinga svtirigheter att den 
inre kan tilbtyrkas. Detta hindrar inte att det kan vara liimpligt att iindra 
lagtexten sa att diir anges att <1vkastningsfiirmi)gan skall heaktas vid sidan 
av arrendeniv;1n p:1 orten. ,\ven med en :<1dan lösning kan arrendeniimn
derna ha hehov av att inhiimta yttr;111de frän sakkunnig över avkastnings
förm<"1gan. S[1 torde redan nu kunna ske enligt 17 ~ första stycket tredje 
meningen niimndlagen. 

Niir det giiller fr;'1gan hur avkastningsförmtigan skall hestiimmas. har 
arrcndeniimnden i och för sig ingenting att erinra mot förslaget att utgängs
punkten inte skall vara den faktiska avkastningen. Diiremot ifr:'tgasiitter 
arrendenämnden om inte kommitten stiiller ansprr1ken för fagt. när den 
med avkastning avser vad en normalt duktigjordhrukare hör kunna erhfllla 
med en driftsinriktnini.:. som inte kan hedömas som oliimplig för arrende
stiillet. Niimnden anser i snillet att man hör göra en skönsmässig uppskatt
ning av den avkastning en kunnig och försttmdig jordbrukare med den för 
fastigheten liimpligaste driftsinriktningen och en rationell drift kan erhttlla. 
Detta förutsätter sjiilvfallet att inte den himpligaste driftsinriktningen hind
ras av avtalsföreskrift om viss inriktning. 

Den av kommitten föreslagna lagt·~xten innchär att arrendeavgiften skall 
bestiimmas till skiiligt belopp. Det har hiivdats (Tidskrift för Sveriges 
Advokatsamfund 1977 s. 306 och 1978 s. 193) att s:idan skälighetsprövning 
skall ske oheroende av yrkanue. Anrendenämnden förutsiitter att kommit
ten avsett att prövningen miiste ske inom ramen för parternas yrkanden. 

Upp.1a!t1 1111ii·ersitet: Bristerna hos nuvarande prövningssystem är enligt 
universitetets mening mindre hänförliga till grunderna för hestiirnmande av 
villkor vid förlängning iin till förfarandet härför och till jordägarens möjlig
het att direkt hryta arrendatorns besittning. Kommitten har lagt fram 
material som visar att missbruk siillan förekommer vid framställning av 
krav vid villkorsändring. Höjningen av den allmiinna arrendeavgiftsnivån 
under 1970-talet iir klart ekonomiskt motiverat. I viss utsträckning är den 
en följd av att lagändringarna 1972 medförde hetydligt större ekonomiskt 
ansvar för jordägaren i arrendeförhällandet. Exempelvis har jordägarens 
hyggnadsskyldighet viisentligt utökats samtidigt som byggnadskostna
derna har stigit till c:a det dubbla sedan 1972. Delvis beror höjningen av en 
förändrad marknadssituation, vilken i sin tur bl. a. iir en följd av förbätt
rade allmiinna ekonomiska villkor för jordbrukaren. Detta i förening med 
den allmänna prisföriindringen torde innebiira att den nuvarande arren
deavgiftsniv:'tn knappast missgynnar arrendatorn i förhållande till jord
iigarcn. 

Trots denna utgflngshedömning vill inte universitetet motsiitta sig kom
mittens principiella förslag med en avkastningsanknytning vid hestiimman
de av arrendeavgiften vid förlängning eftersom detta är helt naturligt och 
redan förekommer i praxis. Av olika skäl kan emellertid inte detta genom
föras pä det sätt som kommittens framställning skulle innehiira. - - -

Enligt universitetets bedömning av arrendemarknaden har förekomman
de, alltför höga arrendeavgifter oftast tillkommit vid nyuppltitelse och i 
flertalet fall efter anhudsförforande. Dessa fall jämte misstanken att dessa 
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h(iga avgifter skall tilh'ttas pt1vaka "ri1dande n~arknadsfiirh[tllanden·· i 
riirrstilHirnpningen rorde vara det fr;irnsta sblet till den diskussion som har 
förekommit oeh de krav om lagrevision som har st;illts. Även om det 
följaktligen ligger niira till hands att föreslä ett förhud mot anbudsförfa
randc delar universitetet kornmittens sluhats att det vore oliimpligt fr~1n 
principiell synpunkt. I praktiken skulle sanrrnlikt ett förhud genom lagstift
ning ej heller fä nftgon niimnviird effekt. Anbudsförfarandets störande 
inverkan p~t arrendemarknaden biir i stiillet diimpas genom alt det klar
Higges pt1 ett otvetydigt siitt att arrendeavgifkr som tillkommit genom 
anhudsförfarande inte kan i1heropas som j;imförelse vid faststiillande av 
villkor enligt 9 kap. 9 § JB. A andra sidan iir det lika angeHiget att en 
arrendeavgift som tillkommit genom anbud tillf1ts pttverka prövningen vid 
samma avtals förfö1gning. Hiirigenorn erhi1llcs en nödviindig diimpning av 
de hiiga anbud som liiggs säsom "intriideskostnad" och siisom en medve
ten spekulation i att villkoren vid första förWngningen kommer att Lindras 
till skälig nivt1. Hiirutiivcr torde olika :'itgiirder vid sidan om arrendelagqift
ningen kunna vidtas för att ffl jord;igare att avstf1 fran anhudsfiirfarande. 
Det kan noteras att universitetet inte har tilHimpat anhudsförfarande under 
lf111g tid och att erfarenheterna diirav är enbart goda. 

Fri1gan om arrendeavgiftens faststiillande vid förlängning ;ir givetvis av 
ccntr;1I betydelse för arrendatorns hesittningstrygghet. Enligt universite
tets erfarenhet har dessa regler även en avgörande betydelse för hela 
upplittclseformen. S:'lviil för arrendatorn som för jordägaren liksom fran 
allmiin synpunkt är det angeliiget att arrendeuppli\telserna kan fungera 
mera li\ngsiktigt iin de 5 eller JO år som en avtalsperiod normalt omfattar. 
Pä grundval av en mycket läng erfarenhet kan universitetet konstatera att 
jordiigaren pii lf1ng sikt är mera betjänt av att arrendatorn känner ekono
misk och social trygghet än att arrendeavgiften pressas i höjden för att 
kortsiktigt uppnå högsta avkastning av arrendestiillet. Universitetet anser 
det diirför självklart att arrendeavgiften skall relateras till arrendestiillets 
ekonomiska produktionsförmi\ga och övriga förhållanden som är av hety
delse för brukaren/arrendatorn. Samtiuigt mi\ste arrendeavgiften halan
seras rned tanke pi'l jordiigarens kostnader och beriittigade avkastnings
krav. 

Kommittens undi:rsökningar visar inte att nu giillande regler har lett till 
en felaktig arrcndeniv:I bortsett ifr<in att det i vissa delar av landet har 
förekommit arrendeavgifter som skulle kunna sneuvrida prisbildningen om 
de tilliits pi1verka riittstilltimpningen. De ;'1heropade höga avgifterna giiller 
emellertid i mycket ringa utsträckning fiirliingningssituationen. Även om 
det snlunda inte föreligger några p:itagliga skiil för lagiindring finner univer
sitetet det naturligt att arrendeavgiftens anknytning till arrendeställets 
egenskaper kommer till uttryck i lagen. 

Kommittens förslag om tilliimpningen iir emellertid inte praktiskt ge
nomfi.irban oeh skulle snarare i sin tur medfiira risk för snedvridning av 
marknaden. Enligt universitetets mening kan inte HU V-metoden anviindas 
eller ens vara viigledanue pf1 det s;itt som kommitten anvisar. Orsaken 
hiirtill ;ir bl. a. att kornmitten inte har klargjort de grundHiggandc fr{1gorna, 
niimligen vad arrendeavgiften avser samt den kostnadsfördelning mellan 
parterna som iir avgi.irande fiir bedömningarna. Den i hetiinkandet före
slagna beriikningen synes exempelvis fiirutsiitla att arrendatorn svarar för 
hela den underhållskostnad av byggnader och anliiggningar. vilken normalt 
anviinds i kalkylen. De-,sa schablonviirden iir emellertid inte samma under
hållskostnad som {1vilar arrendatorn enligt 9 kap. 15 ~ J H. I ett arrendefor-
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h:·11Ianue svarar s:llumb jllrd~igaren delvis fiir den kostnadspost som iir 
tillgiinglig fiir kalkylheriilo;ningar. Ni1gon ekonomisk utviirdering av fördel
ningl'll tinns s:1vitt kiint inte. Som ytterligare exempel p[1 de speciella 
förutsiittningarna vid arrende kan noteras att arrendatorn oftast iiger egna 
anliiggningar som pi\ verkar f(iretagsresultatet och som inte utan vidare kan 
lyftas hort vid kalkylen. Al. a. mi·iste de hcaktas vid bedömningen av 
kalkylheloppet for arrendatorn'> arbets- och riskersiittning. Detta senare 
belopp utgör fiir iivrigt en annan diskutabel och svårbestiimd del av kalky
leringsmetoden. Kt1gra generella viirdcn fi.ir arrendatorns arbets- och risk
crsiittning kan uppenharligen inte anviindas med hiinsyn till de synnerligen 
starkt varierande föruhiittningarna p~1 olika arrendestiillen. Det finns [1ter
igen anledning p!1pcka att det i ett arrendeforhi\llande tillkommer en rad 
faktorer bestiimda av lagregler. avtalets innehfdl. arrendestiillets skick vid 
tilltriidet. ortens sed osv. som p!1verkar den ekonomiska fördelningen 
mellan parterna och Lfarigenom kriiver korrigering av kalkylmetoden. En 
tilliimpning av H LI V-metL1den torde diirför vara tämligen meningsliis och 
framför allt kommer det att saknas möjlighet att bedöma slutresultatet. Det 
iir möjligt att HUV-metoden efter en noggrann ekonomisk utviirdering av 
Lllika speciella arrendefaktorer skulle kunna kompletteras och korrigeras 
si'1 att den kunde anviindas som hjiilpmedel vid arrendeviirderingar. Kom
mitten har emellertid inte genomfiirt nägra som hebt undersiikningar eller 
provtilliimpningar för att utröna dessa möjligheter. I avvaktan pt1 att detta 
sker bör metoden överhuvudtaget inte fä flheropas. Även om det otvivel
aktigt fiireligger mycket stora svårigheter att skapa en avkastningsanknu
ten arrendeviirderingsmetod som är generellt anviindbar bör en sf1dan 
metod efterstriivas. Enligt erfarenh1~ter frfm universitetets egen jordbruks
fiirvaltning iir en s~1dan metod synnerligen viirdefull framför allt för att nö 
r:itta relationer mellan olika arrendcst;illen. 

Universitetet anser det emellertid f. n. tillriickligt och iiven riktigast att 
en markering sker i samband med förestående lagiindring att alltför höga 
arrendeavgifter skall motverkas och att detta skall ske genom att hiinsyn 
tas bl. a. till arrendestiillets avkastningsförmäga. Uppgiften att skapa ett 
hjiilpmedel for den praktiska tilliimpningen borde vara l:impad för berörda 
intresseorganisationer pf1 samma siitt som stidana hjiilpmedel har tillkom
mit f"i.ir lllika expropriationsers;ittningar. 

Do111ii111·crkct: Enligt verkets uppfattning behövs det inte ntlgon ;indring 
av den nuvarande skiilighetsprincipen vid hesfammande av arrendeavgif
ten. Det finns anledning att ifrågasiitta om kommitten i tillräcklig grad 
beaktat de speciella forhi1llanden som påverkar prishildningen pa arrende
marknaden vid sidan av arrcnde:,tiillets rena avkastningsfi.irmåga. Det 
finns i realiteten mänga faktorer som förutom avkastningen päverkar ar
rendeavgiften. Den har upptagit alldeles for stor del i de senaste ärens 
diskussioner i arrendeniimnder. Avgiften kan inte ses enskilt utan maste 
ses i relation till frägor som driftsform och driftsinriktning, underhtdl och 
investeringsfrägor m. m. pf1 egendomen i fri\ga. 

Skiilighetsprincipen iir. sr1som den iir inskriven för närvarande. fullt 
tillfredsst:illanJe för att llisa probkmet med arrendeavgiftens storlek. Ar
rendestiilleh avkastningsförmäga spelar redan nu en viktig roll vid domiin
verkets arrendev:irdering. dvs. det samlade hiinsynstagandet till alla de 
faktorer som ptiverkar arrendeegendomens ekonomiska föruts;ictningar. 
Nuvarande sk;ilighetsprincip inrymmer redan ett betydande hiinsynstagan
de till avkastningsprincipen enligt den praxis som utvecklats. Skrivs regeln 
om avkastningsförm;'1gan in i lagtexten föreligger risk för att det blir den 
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helt Jominerande hediirnningsgrunden. f-i.iljden av Jetta hlir en omstiinJig. 
dyrbar och föga frukthiirandc argumentation om beriikningarna. 

Det iir utomordentligt svi'irt. för att inte siiga omöjligt. att med någon 
viJare mi1n av siikerhet faststiilla avkastningsförmf1gan hos en bruknings
cnhet. A.vcn lllll den s. k. HUV-metoden hlir dominerande föreligger hety
dande osiikcrhet och hcdiimningcn synes kunna komma all bero p:'t vem 
som uppriittar kalkylen. En annan p:'ttaglig naekJel iir att förfarandet vid 
avgiftshestiimningen kommer att bli hetydligt dyrare för parterna och med 
hiinsyn till de regler snm giiller för riittegi'ingskostnaJer. kommer Jen 
ekonomiskt starkare parten att gynnas pt1 den svagares bekostnad. 

Skulle principen. trots verkets inviindningar mot avkastningsprincipen 
skrivas in. bör enklare och mera schablonmiissiga kalkylmoJeller tas fram 
som en förutsiittning för en s5.dan lagiindring. 

Liin.1s1_1Teisl'11 i l\Ja/miillfl.\ hin: Vissa betiinkligheter kan hysas mot att 
en med hjiilp av Jens. k. HUV-metoden kalkylmiissigt beriiknad arrende
niv:'i skall bli ledstjiirna för bestiimmanJet av arrendeavgiften. Det skall 
emellertid pi1pekas att redan nu tar arrenJeniimnderna vid avgiftsheriik
ningen hiinsyn till arrendcstiillcts avkastningsförm~1ga bland m(inga andra 
omstiindigheter. Som kommitten har framhållit iir det vid tilliimpningen av 
HUV-metoden viktigt att exakta ingfmgsviinlen siitts in. Endast om denna 
fi.irutsiittning iir uppfylld kan man pf1riikna ett riktigt slutresultat. Ett lant
hruksfiiretag iir beroende av en miingd osiikra faktorer, vilket gör att det i 
praktiken alJrig gfir att precisera de exakta ingfmgsviirdena. Dessa osiiker
hetsfaktorer slår Mrt igenom p::\ slutresultatet. vilket gör att Jet aldrig går 
mer iin att ange en ungefärlig nivt1 för ett ur avkastningssynpunkt skäligt 
arrende. friigan iir om inte en skönsmässig uppskattning av avkastnings
förmägan iir mer praktisk och ;inJamttlsenlig. Nagra större farh:1gor bör 
nog inte hysas för att alltför stora variationer mellan de bflda beriiknings
grunderna kommer att uppstt1. Betydelsen av arrendestiillets avkastnings
förmäga vid heriikning av arrendeavgiften skall inte på något sätt förringas 
men all på en kalkylmiissigt s~I osiiker grunJ lata avkastningsförm~igan 
vara v~igledandc ;ir tveksamt. MeJ hiinsyn till under vilka föruhällningar 
kalkylresultatet framkommit biir. om denna metod skall anviindas. resulta
tet endast hli en bediimningsgrund tillsammans med iivriga omständigheter 
vid skalighetsbcdömningcn av arrendeavgiften. 

St(ft.rnii11111de11 i Uppsala: Den tid under vilken de nuvarande reglerna 
om sk~ilighetspriivning av arrendeavgiften har tilliimpats iir enligt stifts
namndens uppfattning alltför kort for all man med sröcl av utviirderingar av 
praxis redan nu skall liigga fram förslag till lagiindringar. En starkt bidra
gande orsak till denna tidiga översyn av reglerna torde sti:\ att finna i 
ohalansen mellan tillgflng och eftcrfrt1gan pil jordhruksarrende, vilket en
ligt en allm;int spridd uppfattning kommit tillsynes framför allt i alltför 
höga arrenJen. Kommittens egna undersökningar visar Jock att Jenna 
uppfällning i allt viisentligt saknar grund. 

Vid arrendeavgiftens bestammande har inte bostiillsniimnderna inom 
stiftet centralt fastställda normer att arheta efter. En starkt bidragande 
orsak hiirtill iir att stiftets stora utstrUckning i norr - söder medför sä 
olikartade förhållanden att gemen~amma v~irderingsnormer blir svåra all 
konstruera och svärtolkade. Diiremot giiller gemensamt för alla att man vid 
arrendeavgiftens bestiimmande har en koppling mellan marknadshedöm
ning och avkastningshedömning. Viktigt i detta hänseende iir ocksi\ att 
in hördes riHtvisa skipa~ arrendatorer emellan, dvs. jiimförbara objekt skall 
ha likartade arrenden. Av anbudsarrcnden finns endast ett fötal och dessa 
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ligger regelmiissigt ej till grunJ för uppskattning av marknadsnivitn. 
Stiftsniimnden sliiller sig avvisande till förslaget om att arrendeavgiften 

skall fastställas i första hand med heaktande av arrenJestiillets avkast
ningsfi_irm[iga. Nuvarande förhällande med en skiinsmiissig hediimning av 
avkastningsförmrlgan anser nämndt:n vara att föredra framför detaljerad 
ekonomisk avkastningskalkylering, som kommer att bli en na\Urlig följd av 
föreslagen iindring. 

Den s. k. HUV-metoden iir i och for sig mycket värdefull for lantbrukets 
driftsplanering. rv1ctodens användning pil det siitt som kommitten angivit 
synes dock Jiskutabel inte minst av den anledning att arrendet utfaller som 
en restpost sedan alla andra kalkylfaktorer bestämts med exakta viirden, 
hl. a. skiilig ersii1tning för arrendatorns arhete och risk. Av stor betydelse 
hlir dt1 fr.-igan vid vilken gtirdstorlcl; brukaren kan tillforsiikras iinsk värd 
ekonomisk och social standard. Deti:a har ej diskuterats av kommitten. 

Sti/i.rnii11111de11 i Li11kiitii11g: Den föreslagna övergängen till en avkast
ningsviirdering har tidigare med anledning av en riksdagsmotiLrn utretts 
och diirvid avvisats av huvudparten av remissinstanserna ( LU 1974: 35 J. 
Huvudorsakerna till den negativa instiillningen till avkastningsvi"irderingar 
f1terfinns i utredningens egen hilaga A. diir HUV-metodens stora osiiker
hetsfaktor framh[illes. Dessa osiikerhetsmoment är viilhekanta för alla som 
sysslat med markräntekalkyler. All kalkylerna dessutom ifniga om icke 
bärkraftiga jordbruk (deltidsjordbru k) blir iin mer missvisande torde vara 
obestridligt. 

Pti senare flr har t. ex. expropriationslagens ersättningsregler och fas
tighetstaxeringsviirdena anknutits till egendomens marknadsviirde, vait'ör 
beträffande jordbruksarrende en övergf111g från denna vedertagna viirde
ringsprincip till en osiiker avkastningsprincip förefaller otidsenlig. 

Av dessa orsaker förordar stiftsniimnJen ett hibehtillande av nuvarande 
viirderingsprincip vid arrendeförlängning. 

St(fi.rniim11de11 i Lund: Nägot förenklat skulle man kunna hiivda att 
riithpraxis i bedömningen om vad som iir skiilig arrendeavgift övergivit 
den s. k. marknadsprincipen och överg.ätt att söka fastställa de belopp 
arrendatorer i allmiinhet kan antas vara villiga att hetala (en skönsmiissig 
uppskattning av den avkastning en kunnig och fi.irsU\ndig jordbrukare kan 
erhalla med den för fastigheten lämpligaste driftsinriktningen). 

Det nu framlagda förslaget synes vara ägnat snarare att anpassa g;illande 
lagregler till den sedvanerätt som utbildat sig på omr:idet ldiir det redan 
finns en klar övervikt fiir avkastning:;principen jiimfört med marknadsprin
cipen) iin att vara nydanande på rättsomrtidet. Något egentligt motsatsför
hallande torde för i.ivrigt inte råda mellan de t v{1 niimnda principerna. 
eftersom avkastningsförmf1gan har prishildande effekt och s<'tledes inver
kar pt1 marknadsfii1fai.llandena. 

Ovedersiigligen har utvecklingen under senare f1r lett till betydande 
prisstegringar pi\ lantbruksföretag. Köpeskillingarna överstiger i miinga 
fall avkastningsviirdet. 

I förslaget till ny jordförvärvslag heter det att forviirvstillständ skall 
viigras om köpeskillingen eller annat vederlag ej endast ohetydligt över
stiger egendomens viirde med hiinsyn siirskilt till dess avkastning. Jord
brukspolitikens mM iir hl. a. att i1stadkomma en jordhruksproduktion av 
önskad storlek till Hig.sta möjliga sarnhiillsekonomiska kostnad och samti
digt göra det möjligt för de i jordbruket sysselsatta att fä del av den 
allmiinna standardstegringen. 

För lantbruksföretagct torde kostnaderna för produktionsmedlen ha 
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minst lika stor hetydelsc för lönsamheten som .. fastighetsr;intan" alterna
tivt arrendeavgiften. Det synes enligt stiftsniimndcn v:il optimistiskt att tro 
att man genom priskontroll pt1 endast fastigheter och arrenden kan nt1 det 
uppstiilkh1 mtilet for jordhrukspolitiken. Det finns en risk att hela jord
hruksniiringen alltmer insniirjes av en samhiillskontroll som ingen av par
terna pt1 arrende marknaden kan vara hetjiint av. Stifhniimnden håller inte 
fiir otroligt att l\rav p!i avgiftsreglering iivcn vid alla 11yupplfJ1elser snar! 
l\ommer att öka i styrka och tillmiiler inte möjligheterna att erhfilla LRF:s 
horgen eller statlig l;'inegaranti n[1go11 större betydelse som spärr mot 
on:alistiska arrcndeavgiflcr. I detta sammanhang iir det pf1 sin plats att 
upplysa om att under de senaste tre tiren anbudsförfarandc förekommit 
endast i ett par fall vid nyupplt1telse av l\yrklig jord i stiftet. 

Trots att det i Lkn föreslagn;1 lagtexten klart utsiiges att i första hand 
avkastningsfiirm{1gan skall beal\tas, menar kommitten att det endast i 
umlantagsfall skall bli fräga om att genomföra detaljerade ekonomiska 
avkastningskalkyler. Tv;inemot kommitten menar stiftsniimnden att, dras
tiskt uttryckt. en del av lanthrukels kalkyleringsverksamhet kommer att 
förHiggas till arrendeniimnds och fastighelsdomslols sammanlriiden. 

Den s. k. HliY-mcloden har varit ett myckel viirdefullt beriikningssy
stem vid bl. a. lantbrukets driftsplanering. Det är dock diskutabelt om man 
kan börja anviinda metoden i del syfle som kommilten har föreslagit. 
Arrendeavgiften framkommer vid kalkyleringen som en restpost efter det 
att hl. a. värden för skiilig ersi"ittning för arrendatorns arbete och riskta
gande har satts in som ingångsv;inlen i kalkylen. Som framhålls i betänkan
det sl:'lr emellertid en miingd osäkerhetsfaktorer h:irt igenom niir det gäller 
restpostens storlek. I sammanhanget insliiller sig också frågan vilken före
tagsstorlek som hör kriivas för att brukaren skall kunna sliilla anspråk på 
att tillförsäkras en ekonomisk och social standard som iir likviirdig med 
den som jiimförbara grupper uppnflr. De av kommitten använda termerna 
"familjejordbruk" och "effektiva familjejordbruk'" är inte tillräckligt pre
ciserade för att ge svar pti denna frnga. 

Stitbnfönnden gör gällande all en skönsmässig uppskattning av avkast
ningsförmågan iir att föredra framför mera detaljerade ekonomiska avkast
ningskalkyler - inte minst processekonomiska skäl talar hiirför - och 
hedömer icke lillriickliga skiil finnas att iindra nuvarande regler för faststiil
lande av arrendeavgiften. 

St(fi.rniim11de11 i G1itehorg: För alla upplålarekategorier har hestämman
del av arrendeavgiftens storlek vållat prohlern. I samband med 1illkomsten 
av den nya lagstiftningen om förvaltning av kyrkligjord år 1972. utformade 
sliftsniimnden i Göteborg rekommendationer för faststiillande av bl. a. 
arrendeavgiften. Cirundtanken var då. att avkastningsförmågan skulle vara 
en av grundstenarna för avgiftens heriiknande. Kontakl logs med olika 
jordbruksanknytna organisationer men ingen ansåg den metoden objektivt 
lillfi.irlitlig. Denna instiillning synes kvurstä lin idag. Bl. a. har framkommit i 
arrendenämndsmM. att en experts avkastningsberäkning vari! helt ofören
lig med en annans. 

Avkastningsfiinm'1gan är beroende av s;\väl inliikler som koslnader, 
vilka kan variera avseviirt beroende av vilken produktionsform som väljes. 
All försöka foststiilla en fiir orten normal avkas1ningsförmf1ga. lon.le dii1för 
inre vara möjligt för det organ. som skall pröva arrendeavgiften. 

Avkastningen är beroende av arrendatorns produktionsform, intresse, 
kunnighet och hiinsyn till egna kalkyler. Observera all kalkylresuhatet 
varierar starkt mellan olika produktionsgrenar, såsom köll, mjölk, spann-
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mill. grlinsaker. Dessutom p;)verkas kalkylen liven stort av förrtintnings
kravet. vilket varierar för s{1vlil jorJ::igare som arrendatorer. 

Det synes r~ida allmiin oslikerhet om det riktiga i att ltlta avkastningsför
mi1g~111 vara avgörande for arrendeavgiftens hestiimmanJe. Ockst1 stifts
niimnJen hyser en negativ instiillning till avkastningsheriikningarnas an
viindharhet i detta sammanhang. 

Si·enska kvrkans .fi"ir.111111/ings- och /)(1.1·1or1lf.1:/i"irh1111d: Den i förarbetena 
till 1972 <'irs lagstiftning förordade principen för arrendesättning, niimligen 
marknadsprincipen. iir en värderingsmetod som pil intet siitt kan anses 
vara förlegad. Tvlirtom har man ju i expropriationslagstiftningen gfltt frfm 
den tidigare giillande avkastningsprincipen till den som lämpligare ansedda 
marknadsprin..:ipcn. 

I hyreslagstiftningen har man int1: ansett det päkallat att fr<'mg<'i mark
nadsprincipcn vid faststlillande av skiilighcten av en viss hyra. Utt vara att 
för faststiillande av marknadshyra Je allmiinnyttiga bostadsföretagens hy
ror skall vara v:igledamle för marknadsnivån. Det synes foga angeläget att 
införa avkastningsprincipen i arrendesammanhang niir marknadsprincipen 
synes vara fullt g[mgbar som värderingsmetod i andra sammanhang. 

h.irhundet lir vidare kritiskt till att kommitten givit den s. k. HUV
metoden en sii framtriidande stiillning som skett. HUV-metoden är alltse
dan början av 1960-talet den vedert;;gna metoden vid lantbruksniimnJerna 
för kalkylering i samhand med hl. a. prövning av fragor om statligt stöd till 
jon.lbruksföretag. I en hlivande proposition hör denna metod inte nämnas 
eller i varje fall inte ges en så framtriidande ställning som den givits i 
betänkandet. 

Enligt förslaget skall ocksa arrenJeniimnd ha möjlighet att förordna 
lantbrukskonsulent vid lantbruksniimnd att avge utlt1tande om arrende
stlilles avkastningsförmäga. Man vet att praktiskt taget all jord
brukskalkylering som görs genom lantbruksniimndernas försorg sker med 
hjiilp av HUV-metoden. Bada ovan nlimnda omständigheter torde astad
komma att HUV-metoden hlir den \'anligaste metoden att hedöma avkast
ningsförm<'\.gan. HUV-metoden lir en hra metod att hedöma jordhrukets 
kreditvärde. men förbundet anser att metoden inte ger rättvisande resultat 
niir det giiller avkastningsförmagan. Dessutom anser förbundet det fel att 
ge lantbruksniimnderna ett st1 dominerande inflytande på arrendesiittning
en som arrendenämnds möjlighet att förordna lanthrukskonsulent skulle 
medföra. Risken för en ytterligare byrt1kratisering av arrendesiittningen är 
uppenhar. Förhundet anser diirför förslaget om rätt för arrendeniimnd att 
förordna lantbrukskonsulent helt bör utgä och i smilet möjlighet ges arren
denämnderna att i siirskilda. svtlrhedömda fall inhämta yttrande från lant
bruksniimnd. 

Genomförs trots allt förslaget hör förutom nedtoning av möjligheten att 
anviinda HUV-metoden. och vad som ovan anförts om lantbruksnämnds 
yttrande. uttry..:ket normal avkastning ges en annan innebörd än kommit
ten föreslagit. Som kommitten tolkar begreppet normal avkastningsför
mäga innehiir detta den avkastning en normalt duktig jordbrukare bör 
kunna erhålla med en driftsinriktning som inte kan bedömas som olämplig 
för arrendestiillet i frf1ga. Enligt förbundets mening bör med begreppet i 
stället avses den avkastning som en normalt duktig jordhrukare hör kunna 
erh?tlla med en driftsinriktning som kan hedömas som lämplig för arrende
stället. Pä detta siitt undviks den urvattning av begreppet normal avkast
ningsförmtlga som kommittens heskrivning annars Hitt ger upphov till. 

Vad angär anbudsarrenden vill kommitten uppmana de publika jord-
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;igarna att för fashUillande av förstag~ingsarrende undvika ;1nbudsförfaran
det. I de kyrkliga sammanhangen anv;inds detta fortfarande om ;in i liten 
omfattning. Man ;ir dod~ medveten om nackdelarna med anbudsfiirfaran
det och söker ocks[1 begr;insa dess anv;indning. N;ir det g;ilkr staten torde 
lwrnmitlcns uppmaning fri bet rak la., \Olll en from forhoppning. Ptl grund av 
best;imrnelserna i upphandlingskungiirelsen lorde statens företriidare i ar
rendesammanhang inte ha laglig riitl att avst;1 frt111 anbudsförfarande. l'vtö.i
ligen kan denna anmiirkning giilla ;iven kommuner. som av kommunför
bumlet rekommenderats att anviinda de statliga bestiimmelserna om upp
handling. 

Som slutomdöme i denna del vill forbundet framh;illa att förbundet anser 
att nuvarande lagstiftning fungernt i stort sett klanderfritt. Fr:rn arren
datorshfill hade man vid lagens tillkomst befarat en hiijning av arrendena. 
Det visar sig nu att arrendena inte alls stigit snabbare - snarare l;-rngs;m1-
mare - ;in konsumentprisinde\ gjort. Det saknas alltsi:t egentligt fog for 
den ddsla for arrendenas alltför snahha höjning som komrniltcn sagt sig 
befara. Dessutom har arrenden:imnderna redan nu - vilkel pra.xis visar -
möjlighet att anv;inda sig av avkastningsmetoden. Även av detta skiil 
förefaller angefagenheten av en lagiindring tveksam. 

Si·eriges jordiig111"(/i'irh1111d: Kommittens förslag beträffande arrendeav
giften grundas på uppfattningen att ett arrendejordhruk pf1 sikt inte kan 
hiira en större arrendekostnad iin vad arrendest;illets normala avkastning 
medger. Si"\som allm;in princip kan delta synas riktigt, men verkligheten iir 
hc1ydligt mera nyanseraJ iin sf1. Hiir bör bl. a. framhMlas att en stor del av 
Sveriges jordbrukares inknmster kommer frttn arbete utanför det egna 
jordbruksföretaget. antingen inom jord- och skogsbruket eller pf1 annat 
hall. Detta iir en Himplig ordning ur samhällets synpunkt. Jordbruket pt1 
arrendestiillet iir blott en del av arrendatorernas verksamhet. /\rrende
stiillets avkastning ;ir blott en av alla de faktorer som pfiverkar arrendato
rernas villighet och fi.irmäga att betala arrende och diirmed prisnivfm pfl 
arrendemarknaden. Andra faktorer utanför arrendest;illets avkastning som 
i hög grad ptiverkar prisbildningcn pi:t arrendemarknaden är hl. a. bostaden 
p[1 arrendcstiillet, arrendatorns innehav av ;igd eller arrenderad jord utan
för arrendestiillet och annan verksamhet utanför arrendestället. Ur allmiin 
synpunkt saknas anledning att förhindra att de hiir niimnda omstiindighe
terna slår igennn pfi arrcndemarknadcn. Tviirtom är Jet i olika avseenden 
ett samhiillsintrcsse att sil sker. 

Den av kommitten angivna metoden all bestiimma arrendeavgiften efter 
Jen avkastning som en normalt duktig jordbrukare kan rn av arrendcstiillet 
iir således oHimplig redan av del skiilct att den strider mot allmänna 
jordbrukspolitiska och niiringspolitiska mi\lsiillningar. Hiirtill kommer alt 
det i praktiken krävs komplicerade och omfattande utredningar för att 
bestiimma den "normala'" avkastningen. E.xperterna har ofta olika upp
fattningar. vilket kommer att medföra, att frf!n b;ida sidor tihernpas vidlyf
tiga och kostnadskrtivande utredningar. som komplicerar förfarandet inför 
arrendeniimnden. Av vikt iir iiven att beakta. att en schablonmiissig hcriik
ning av en "'normal"' avkastning i praktiken ofta kommer att utmynna i en 
för arrendestiillet orimligt hiig eller 1[1g arrendeavgift. samt att de schablon
miissiga beriikningarna diirför - för att ge ett rimligt resultat ··· mäste 
kompletteras med dl ofta invecklat hiinsynstagande till de speciella förhttl
landena pti arrendestiillet. Beträffande fiirelintligheten av speciella förhål
landen har utredningen själv konstaterat att ytterst fi:t arrendcst;illen iir 
jiimförbara med v;irandra. 
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Sf1som skLil för den förslagna ändringen i sLittet att bestiimma arrendeav
giftens sbilighet anges endast all i vissa fall - detta gliller enligt förbundets 
uppfattning ej godsen - har förekommit mycket höga arrendeavgifter. Det 
;ir anm;irkningsv;in att utredningen ej framHigger nägot belägg för att de 
pf\stt1dda höga avgifterna verkligen berott pi\ faktorer som ej skall och hör 
tiW1tas sl[1 igenllm i prisbildning:cn -- en enkel enk;it till vissa arrendatorer 
kan knappast ge tillfredsstLillande besked pä denna punkt. 

En egendomlighet i kommittens förslag iir att avkastningsförmägan skall 
bedömas efter en driftsinriktning som inte kan bedtimas som olämplig för 
arrendestället i frf\ga. Rimligare vore att utgf\ frtin en fonplig. eller rent av 
den Himpligaste driftsinriktningen. Samh;illet har rätt att kräva av jordbru
karna liksom av andra företagare att de driver sina företags;) rationellt som 
möjligt. 

Förbundet rnotsLitter sig att det förhf\llandet att arrendemarknadcn i 
enstaka fall godtagit till synes mycket höga arrendeavgifter fär föranleda 
att man fri1ngf1r Je nuvarande reglerna for avgiftsbestiimningcn vilka enligt 
förhundch uppfattning fatt en liirnplig tilliimpning i praxis. Sa som de 
nuvarande reglerna tilHimpas har en arrendator vid förlängning att räkna 
med att fä bi:tala lika mycket som skickliga och driftiga arrendatorer i 
allmiinhet skulle vara beredda ;1tt b(:tala för arrendestiillet. Denna regel Lir 
lämplig. Härigenom har utbudet av arrendejord kanaliserats till de dugli
gaste arrendatorerna. Detta har vurit till fördel för många jordbrukare. 
Framförallt har det emellertid varit till fördel för konsumenterna. vilka ju 
ytterst har att biira kostnaderna för den mindre effektiva produktion. som 
blir följden, om skickliga jordbruka:~e hindras all starta och utveckla sina 
företag. De nuvarande reglerna kan ej med fog sägas vara obilliga mot den 
sittande arrendatorn. 

Att genom Jen av kommitten föreslagna iindringen pressa ner arrendeni
vån under den marknadsmässiga ;ir oliimpligt, med hiinsyn till det allmiinna 
intresset av en rationell jordbruksproduktion och med hänsyn till alla de 
jordbrukare. som konkurrerar om arrendejorden och med hänsyn till jord
;igarens bcrLittigade intressen. Ändringen hör därför ej komma till sti\nd. 

Sk1/11e.1·jorcfiigare_fi"irh111ul: Med normal avkastning avses i förslaget den 
avkastning Slim en normalt duktig jordbrukare bör kunna erhålla med en 
driftsinriktning, som inte kan bedömas som olämplig för arrendestället 
ifrhga. Emellertid synes det ogörligt att bestämma vad som skall forstäs 
med en normalt duktig jordbrukare och vad som menas med normal 
avkastning. Det blir till sist fräga om ett teoretiskt överviigande. Detta är ej 
t illfredsstiillande. 

Enligt förslaget skall den s. k. HUV-metoden utgöra underlag för be
dömningen av normal avkastning. Det h;invisas också till den rådgivnings
och upplysningsverksamhet som bedrivs av jordägarnas och arrendatorer
nas organisationer. Enligt forbundei:s uppfattning hör emellertid avtalsfri
het råda vid arrendesättningen med den inskränkning som följer av nu 
giillande hestiirnmclser. Förbundet ansluter sig till uttalandet i direktiven 
att arn:ndelagstiftningen hittilb har fungerat tillfredsställande. I de arren
detvister som hittills har rättsligt prövats har beräkningar av avkastningens 
storlek inte ansetts kunna tillmiitas avgörande betydelse. Det har icke ghtt 
att f::i fram ett entydigt avkastningsvärde. I vissa avgöranden har det 
visserligen gjorts hiinvisningar till jordens mer eller mindre goda avkast
ningsförm<'iga. Arrendenämnderna har emellertid inte gjort skälighetsbe
dömningur baserade enbart pä beriikningar av arrendeställets avkastnings
förmåga. Sf1dana beräkningar har diiremot viigts in i bedömningen. när 
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avgiftshesl;imningen har skett meJ lilliimpning av Jen s. k. moJifieraJe 
marknaJsprincipen. Denna princip kom först till uttryck i ett avgiirande av 
Malmö tingsriitt f1r 1974 (het;inkanJe s. 58J. Det visade sig i detta mi'tl. som 
berörde ett flertal arrendatorer. alt det var praktiskt taget ogörligt att f<'t 
fram några siikra viirden pa egendomarnas normala avkastning. Alskillig 
eminent sakkunskap uttalade sig i m{tlet. men expertisen var oenig. Detta 
torde vara signifikativt för vad stlm kommer att ske. om avkastningsprinci
pen skulle kniisiittas av lagstiftaren. Del skulle bli nödviindigl med tids
iidande kostbara utredningar som varken jonfägare eller arrendator skulle 
vara betjiinta av. 

Den modifierade marknadsprincipen står i samklang med förarbetena till 
nu g;illande lagstiftning. Som kommitten framhfillit har principen slagit 
igenom i arrenden~imndernas praxis. Det hör r;icka med detta. Ni\gon ny 
lagstiftning i förevarande h;inseende iir enlig! forbundels mening inte erfor
derlig. 

Kommitten synes dessutom inle ha tillriickligt beaktat risken för att 
processen i arrendeniimnden drar viisentligt ut pa tiden. om avkastnings
viirdet skall riiknas fram. Det skulle bli kostbart för parterna meJ alla 
utredningar. som de torde anse sig vara tvungna att prestera. Det synes 
vidare sannolikt att arrendeniimnden i flertalet fall skulle utnyttja möjlighe
ten att inhämta utlr1tande frän lanthrukskonsulent. Diirmed skulle avgöran
det ytterligare fördröjas. I varje fall borde arrendeniirnnden inte fä inhiirnta 
yttrande fr{m sakkunnig ex officio utan endast pft parts begiiran. 

Aberopar den ena parten eget expertutltttande. torde detta leda till att 
ocksä den ;mJra parten inhiimtar sadant utli\tande. Därmed blir det. såsom 
i det niimnda Malmö-mtdct. frt1ga om dyrbar utredning. En sf1Jan riittsut
veckling bör undvikas. 

Kornmitten berör ocksa fragan om bestiimmamle av arrendeavgiften för 
jordbruksarrendcn av mera speciellt slag, t. ex. mindre brukningsdelar 
eller jorJbruk med ovanlig driftsinriktning. Enligt kommitten för det an
komma pti rättstilliimpningen att närmare avgöra de särskilda fri\gor som i 
dessa fall kan komma att bli aktuella. Förbundet vill bestämt invänJa mot 
att lösningen av fri1gor av detta slag överlämnas at rättstillämpningen. En 
stl.dan orJning hör undvikas. eftersom arrendenämndernas beslut enJast 
kan överklagas till fastighetsdomstolarna. Det saknas alltså en för hela 
riket fungerande prejudikatinstans. 

3 Andra arrendevillkor 

Remissinstanser som i huvudsak tillstyrker förslaget 

Kommittens förslag har utan närmare kommentarer tillstyrkts eller läm
nats utan erinran av bl. a. Kristianstads ti11gsriitt. domstols1·erket, kam
markollegiet, lant hruksstyrelsen, lant hruksniimndema i Uppsala, Öster
giitlands, Jiinkiipi11gs. Kalmar. Kristianstads. A1almiih11s, Skaraborgs, 
l'iir111/a11d.1· och Vii.1·tl1rhottens liin, lantmiiteril'erket, liinsstyrelsen i 
Malmiih11.1· liin. stiji.rnii11111dema i Uppsala och L1111d, Fiireningen Sl'eriges 
jordhrukrnrrendatora, LRF, Skogs- och lw1tarhetsgh·arfiirh1111det. kom
mwiti"irhundN. S1·enska lantarhetarefiirh11ndet, ad1·okat.rnmjl111det samt 
~ii"eriges fiircningshankas J<irhund. 
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Arre11de11ii11111de11 i Li11kii11i11g: Nii.mnJen har inget att erinra mot kom
mittens förslag att prövningen ej längre skall avse endast avtalsvillkor som 
jordiigarcn har uppstiillt. Prövningen synes do.:k komma att bli betydligt 
mer komplicerad iin f. n. 

Enligt niimndens uppfattning skall arrendeavgiftens storlek hestiimmas 
först niir övriga villkor har fastsliillts. Delta framgf1r inte med iinskviird 
klarhet av kommittens förslag till iinJring av 9 kap 9 * och I O kap o * J 11. 

Arr1'11de11ii11111de11 i Mt1!111ii: I arrendesiittnings- och villkorstvister fiirc
ligg.er i regel ett fiirslag till arrendekontrakt frtin jordiigaren. Sl>m upptar 
villkorp<\ vilka jordiigaren medger fiirliingning men som arrendatorn ph en 
eller nera punkter inte vill godtaga. t-:iimndcn skall pröva villkoren enligt 9 
kap. 9 * J 13. Om arrendatorn !i sin sida yrkar införande av ett villkor som 
jordiigaren motsiitter sig. kan arrendeniimnden inte föreskriva alt detta 
villkor skall inga i kontraktet. Niimnden iir hiinvisad att medla och lyckas 
viil i de flesta fall fa till st{1nd en formulering som br1da parter kan godtaga. 
Om medlingen inte lyckas för arrenJatorn bli utan det iinskade villkoret. 
iiven om detta vid en objektiv prövning skulle vara högst rimligt. Denna 
ordning iir inte tillfredsställande. Det synes riktigt att såsom kommitten 
foreslt1r skapa hiiltre balans mellan parterna i villkors\ visterna. 

Arrendeniimnden kan ockst1 stiilL.ts inför juridiskt-tekniska sv{1righeter 
pf1 grund av den nu g.iillande regelns utformning. Vardera partens yrkande 
kan kanske vara den positiva och negativa sidan av samma sak. Arrenda
torns önskan om rätt alt fa taga väg över en gårdsplan motsvaras ju av 
jordiigarens förhud för honom att f:irdas diir. Även pä annat siitt kan av 
vardera parten fordrade villkor ha samband med varandra. Beroende på om 
en av arrendatorn önskad reglering kan siigas ha samband med nägot som 
jordiigaren fordrat eller förbjudit skulle alltsä regleringen kunna komma till 
stiind mot jordiigarens önskan. annars inte. Det iir naturligtvis mänga 
gängcr svtlrt att avgöra om arrendatorns önskemftl skall anses vara ett helt 
nytt villkor eller ha sam hand med nt1got som jordiigaren fordrat. Resultatet 
kan bli godtyckligt. 

S[lviil med hiinsyn till den nuvarande regelns materiella verkan som till 
de onödiga sv~1righcter den kan skapa tillstyrker arrendeniimden att den
samma omarbetas i enlighet med kommittens förslag. Det bör niimnas att 
vad giiller hyresomr{1del samma kritik kan riktas mot den motsvarande 
regeln i 12 kap. 48 ~tredje stycket JR. 

Arre11de11ii11111dt'11 i Ciiitchorg: Niir det gäller andra villkor iin avgiftens 
storlek har niimnden ingen erinran mot förslaget att parternas jiimstiilldhet 
i avtalsförhttllandet bör komma till uttryck i lagtexten genom att prövning
en ej liingre skall avse enJast avtalsvillkor som jordiigaren har uppstiillt. 

Den föreslagna lagtexten innebiir att annat villkor skall vara skäligt. 
Detta löser inte problemet niir i en frt1ga vardera parten yrkar ett i och för 
sig skiiligt villkor. 

Kommitkn anför att målet bör vara att arrendeniimnden efter allsiuig 
prövning av samtliga omstiindighetcr skall ge avtalet ett skiiligt innehåll. 
Detta uttalande och lagförslaget att annat villkor skall vara skiiligt ger liitt 
intrycket att arrendeniimnden sjiilvmant skall pröva alla avtalsvillkor. Lik
som niir det giiller avgiftens storlek måste cmcllertiJ nämnden vara bunden 
av parts yrkande och niimnden f:'lr diirför inte pröva ostridiga villkor. 

Arrendeniimnuen ifrägasiitter om arrendeavgiftens storlek bör särskilt 
anges i 9 kap 9 * andra stycket J B vid sidan av andra arrendevillkor. 
eftersom arrendeavgiften normalt kan bestiimmas först när iivriga villkor 
har faststiillts. 
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Ut'f'-'c1/a 1111il'ersitd: Kommitten-, förslag till formulering innebiir att 
arrendeavgiften alltid blir primiir vid bedömning av annat villkors skii
lighet. Förslaget har därför samma brister som nu giillande formulering. 
n:irnligen att den inte uttrycker den praktiska tiJJ;impningen. Lagrummet 
blir ges en formulering som direkt uttrycker att arrendeavgiften och övriga 
villkor i förening skall vara skiilig<t. 

Lii11sstyrl'i.1e11 i Östcrgiitlt111ds liin: Vid utformningen av förslaget har 
kornmitten haft att ta hiinsyn till frilgan om biittre överensstiimmelse med 
generalklausulen i 36 ~ avtablagen. Det kan ifriigasiittas om jordabalkens 
regel skall g~i liingre iin generalklausulen i fräga om underkiinnande av 
osbliga avtalsvillkor. Uinsstyrclsen vill emellertid med hiinsyn till de 
aktuella reglernas karaktiir av skyddslagstiftning inte motsiitta sig försla
get. 

Sk1i11e111Te11dator1'rnc1s st1111rddsgrupp: De nuvarande bestiimmelserna 
innebiir att jordiigaren ensidigt har kunnat urrstiilla villkor. förbud och 
~1J:igganden pi1 brukaren. Annu föreknmmer en rik tlora av gammaldags 
fiirbud och äliigganden som har sin grund i g{1ngna tiders syn pä arrendato
rerna. Dessa villkor har i hög grad hiimmat utvecklingen och skapat en 
bernendestiillning for brukarna. Någon möjlighet att fä bort villkoren har 
brukarna knappast haft genom stadgandet att av jordägaren uppställt vill
kor skall giilla. om det ej strider mot god sed i arrendeförh;'lllanden eller 
eljest är ohilligt. Av samma anledning har brukarnas förslag till avtalsvill
kor fött sti.'I tillhaka för jordiigarens företrädesriitt. Den nu föreslagna 
ändringen är ett nödvändigt led i att skapa en bättre balans mellan par
terna. 

Remissinstanser som avstyrker förslaget eller föredrar annan lösning 

Si·ea ht11Tii11: Enligt hovriittens mening har tillriickliga skiil för den 
föreslagna lindringen inte visats föreligga. Behovet av samordning av de 
olika slagen av nyttjanderiitt till fast egendom bör beaktas också när det 
giiller utformningen av prövningsreglerna för faststiillande av andra arren
devillkor iin arrendeavgift. 

/)0111i'im·crk1't: Verket förordar att nu giillamle lagtext bibehålls. Rt1de 
jordiigarc och arrendator kan siiga upp avtalet för villkorsföriindring. Det 
iir av stor vikt fi.ir jordägaren vid fi.irstagi\ngsupplåtelse av jord för arrende 
att kunna förena upplåtelsen med vissa villkor. Ofta kan dessa villkor vara 
helt avgiirande, niir jordiigaren fattade beslutet att utarrendera marken. 
Det iir dt1 nödviindigt att jordiigaren kan kiinna trygghet att villkoren inte 
kan komma att iindras eller upphävas vid forliingningssituationer utom i de 
fall dt1 villkoren iir oskiiliga mot arrendatorn. Enligt verkets hedlimning är 
det stridande mot god riittssiikerhet att ett en gång uppställt godkänt 
villkor. som ej kan betecknas som oskäligt. skall kunna jiimkas eller 
liimnas utan avseende utan att en ny upplåtelse kommer till stånd. 

StUi.rniimnden i U11kiipi111-:: Stiftsniimnden finner det otillfredsställande 
att den föreslagna regleringen ger arrendeniimnd möjlighet att hestiimma 
avtalsvillkor som parterna aldrig har enats om. I detta avseende hör 
arrendelagstiftningen ej till{1ta en annan skiilighetspriivning iin generalklau
sulen i 36 ~ avtal slagen. 

Stifl.rnii11111tlc11 i Giitehorg: .Ä.ndringsforslaget kan innehiira, att jord
iigarcn och arrendatorn infl.ir arremlcniimnden framHigger var sitt fullstiin
diga avtalsförslag. Denna möjlighet kan medföra ökade svårigheter att 
hedi:irna avtalsvillkorens skälighet. Också i denna del avstyrker stiftsnärnn
den att förslaget liiggs till grund för lagstiftning. 
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S1'l'J1skt1 kvrka11s ji"ir.rnm/ings- 11c/1 11astora1.1:fiirh1111d: ,Ä. ven i denna del 
anser flirhundet att en lagiindring ;ir onödig. Regeln att annat av jordägaren 
uppstiillt villkor skall giilla. om del ej strider mot god sed i arrendeförhttl
landen hör enligt fi.irhundets mening vara liillare all l ill;impa än den sk;i
lighetsregel som kommillen vill ha införd. Skälighetsregeln skulle i sina 
yllersta konsekvenser kunna fa den fiiljden alt arrem!Litorn kan göra sä 
m{rnga inv;indningar mot ett arrendekontrakt att han i praktiken för el! helt 
nytt kontrakt. Vad delta hetyder för stora förvaltningar som m{1ste anviin
da sig av likalydande kontraktsformuHir ligger i öppen dag. Det finns skäl 
all ;i ven i delta sammanhang hiinvisa till den f. n. rådande riillslikheten 
mellan arrende och hyra (jfr 12 kap. 48 ~tredje stycket JBl. Förbundet kan 
inte finna att det föreligger större skäl all iindra arrendelagen ;in hyresla
gen. alldenstund det redan i giillande lagstiftning finns helt otvetydiga 
mi.~jligheter för s;·1v;il arrendatorn som hyresgiist att fä obilliga och oskiiliga 
avtalsvillkor ;indrade eller upph;ivda. 

S1·l'l'ige.1· j11nliig1m'.fi'irh1111d: Vid fastst;illande av nya villkor föresltir 
kommitten att förHingning skall kunna ske för annan tid iin som eljest 
skulle ha giillt. Enligt förbundets mt'ning iir detta ofömpligt och innebiir ett 
alltför stort ingrepp i parternas avtal. Emellertid synes det oHimplig att nu 
ta upp denna fråga. Den hiir niira samman med frågan om investeringar pi\ 
arrendestället. som iHerstår for kommitten att behandla. Kommittens fort
satta överviiganden hiirom bör avvaktas. 

4 Rätten till självinträde 

Remissinstanser som i huvudsak tillstyrker förslaget 

Kommittens förslag har famnats uta·n erinran av ku1111111111.forb1111ile1. 
Sl'l'll l101Tiit1: famfiir man förutsiittningarna för sjiilvintriide vid de gamla 

sm:iala arrendena C2: 53 nyttjamlerlittslagen) och de nya går<lsarrcn<lcna 
(9: 8 J H) finner man att förutsättningarna skärpts. Numera krliver lagen alt 
jordägaren gör sannolikt att han (eller viss anförvant) skall bruka egendo
men. Föriindringen kan beskrivas sä att man flyttat över bevisbördan frän 
arrendatorn till jord;igaren. 

Den redogörelse för arrendeniimndernas och tingsrätternas praxis som 
famnas av utredningen synes visa att lagändringen kommit att fä. den 
betydelse som man t1syftat. 

Om man nu skall gå vidare pa den inslagna viigen och ytterligare begrän
sajordägarens möjligheter att vid utgången av arrendetiden återta den egna 
jorden iir närmast en politisk fråga. Frän lagteknisk synpunkt möter inga 
inviindningar mot det slitt varp:'.\ kommitten löst problemet. Hovrätten kan 
dock inte underlåta att framht1lla att en förstlirkning av arrendatorns ställ
ning på siitt som nu föresläs sannolikt kommer att minska intresset för att 
vilja upplåta jord p~1 arrende. Effekten kan hli dels att tillgången på arren
dejord minskar, dels att jord uppi itts på annat sätt än genom jordbruks
arrende (!.ex. genom muntliga avtal). Det är klint att efterfrågan pä bra 
arrendejord i varje fall under hela efterkrigstiden varit större ~in tillgången. 
Begriinsas tillgången ytterligare. kommer priserna - arrendena - att stiga 
än mer. 

Kristiansrads tingsriill: Hittillsvarande ordning har helt visst ibland 
medfört eller kunnat medföra att arrendatorn. inför risken att jordägaren 
själv övertager arrendestlillet, avstfitt frän att göra investeringar vilka varit 



Prop. 1978/79: 183 113 

fr{111 ekonomisk synpunkt viilbetLinkta. Den nu fiireslagna regeln kan vis
serligen befaras leda till att jordiig~lren i viss utstriickning avh:iller sig fr;·in 
att utarrendera mark. Risken hiirfiir biir dock icke övenlriv;1s. Vad korn
mitten fi.iresl[1r for enligt tingsriittens uprfatrning anses vara en liirnplig 
avviigning av jordLigarens lH.:h arrendatnrns intressen. Tingsriitten tillstyr
ker diirfi.ir fiirslaget i denna del men vill pflpeka all iindringcn utan tvivel 
kommer att stilla arrendeniirnnderna och domstolarna infiir stora sv:1righe
ter vid bestiimrnande av vad som anses obilligt fiir arrendatorn. Komplika
tioner som kan uppkomma i hiindclse arrendestiillet överl{1ts under uppsiig
ningstiden och Liven den nye jordiigaren begiir sjiilvintriide synes biira 
liksom hittills överliimnas [it riittstillLimpningen att liisa. 

l>11111.1111/.1TerÅ!'I: De synpunkter kommitren framfört för en fiirsLirkning 
av jordhrubarrenda!ors hesittningsskydd viiger tungt och förslaget bör 
lfarfor genomfiiras trots risken för ett minskat utbud av arrcndestiillen. 

Arrc11de11ii11111de11 i Li11kiipi11g: En Lindring av bestiimmclserna om jnrd
iigarens riitt till sjLilvintriide Lir önsb<ird av de sbl som kommitten har 
anflirt. Kornmitten anser att det inte finns nt1got hehnv av vare sig kontroll
bestiirnn1elser fiir att stLivja ett kringgflcnde av reglerna om sjiilvintriide 
elkr regler om riitt for arrendator all erhiHla skadesti:ind eller annan ersiill
ning med anledning av jordLigarens sjiilvintriide. l delta sammanhang bör 
framhi:\llas att arrendeniimnds och dornstoh prövning utgör ett relativt 
hristfiilligt hinder mot missbruk iiven om bestiimmelsen Lindras i enlighet 
med komrnil!cns förslag. Möjligen bör man övervLiga n{1gon form av tlytt
ningsrersiittning till arrendatorn (jfr bestiimmelserna i 9 kap 14 ~och 12 kap 
57 ~ JBJ. om det visar sig att jonliigare - trob sitt p[istflende om sjiilvin
trLide - inom viss tid fri:in det avtalet upphörde och utan sakliga skiil 
arrenderar ut arrendestiillet till annan. 

Arre11denii11111de11 i Giitehorg: Enligt nLimndens erfarenhet har jordiigar
ens nuv<1rande riil! till sjiilvintriide i en del fall lett till all arrendatorn mtist 
avlrLida arrendestiillet, iivcn om detta telt sig obilligt mot honom. Vidare 
har det förekommit att sjiilvintriide åberopats. ntir den verkliga anledning
en till uppsiigningen har varit al! parterna blivit osams. Nämnden tillstyr
ker diirför förslaget att parternas intressen skall vLigas mol varandra i fall 
av hegiin sjiilvintriide. 

1 sina motiv framhttller kommitten emellertid starkt arrendatorernas 
intressen. medan jurdiigarnas intressen mera kommer i skymundan. Utta
landena kan diirför komma att medföra att jordiigaren i praktiken far rii!l 
till sjiilvintrLide endast i undantagsfall. siirskilt vid g{ird~arrenden. Detta 
inncbiir en total omsvLingning av nuvarande riittsliige. ArrendenLimnden 
ifrfigasiitter om en sä genomgripande ändring. vilken kommer att minska 
utbudet av arrendestiillen. biir vidtas. 

K1111111111rkollegie1: Kollegiet tar inte ständrunkt till förslaget om för
stiirkt besittningsskydd för arrendatorn vid jordiigarens tillämnade sjiilvin
trLide. eftersom sådant ej kan bli aktudlt betrLiffande kyrklig jord utan 
endasl indirekt kan pi:iverka denna förvaltning. 

Upp.11i/11 1111il·ersi1e1: Den i praktisk tilliimpning svagaste delen av arren
datorns besittningsskydd utgör otvivelaktigt jordägarens möjlighet al! di
rekt genom åberopande av sjiilvintriide bringa arrendet till upphtirande. 
Siirskilt otillfrcdsstLillande iir att arrendatorn genom bestiimmelserna om 
~jiilvintriidc i förening med nuvarande uppsiigningsregler kan fiirsLittas i en 
mycket osiiker situation. 

Universitetet instiimmer tfärför i det av kommitten redovisade syftet 
med iindrade regler för jordiigarens sjiilvintriide. Ifråga om följdverkning-
8 Rii...l'dagen 1978/79. I sam/. Nr 183 
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arna bedömer inte universitetet riskerna fiir minskat utbud som särskilt 
stora. o;iremot medför ;imlringen en uppenbar fara för ökat antal muntliga 
uppfatclser. Det iir diirför niidvändigt att grunderna t"lir sjiilvintriide preci
seras b;ittrc. Kommitten har delvis angivit föruts;ittningar som skulle för
svaga arrendatorn~ st;illning. Vidare synes kommillen helt ha förbisett 
förslagets konsekvenser för prövningen ;:iv dispenser frf1n besittningsskyd
det. ,.\.ven i detta avseende mf1stc ett klarHiggande ske. 

Reglt:rna om sj;ilvintriide berör delvis en annan svaghet i giillandc bc
st;immclser. niimligen jordiigarens synnerligen begr;insade möjligheter att 
vid misskötsel av arrcndcstiillet gö:a giillande förverkande eller att vidta 
andra t1tgärdcr. Vid :1tskilliga, kanske i flertalet fall av tvist om självin
triidc, ;ir jordiigarcns verkliga sbl att han vill bli av med arrendatorn. 
I bland giillcr det personliga motsättningar som saknar relevens i detta 
sammanhang men mycket ofta beror jord;igarens agerande på att arrenda
torn missköter arrendcsUllet. Tolkningen av g;illande regler innebiir att 
arrendestiillct iir mycket kraftigt skadat innan en arrendator kan s;igas upp 
pä grund av misskiitsel. Arrendatorns ers;ittningsskyldighet för bristök
ning kan i praktiken inte alls kompensera uenna skalla . .Även frän allmän 
synpunkt borde det vara ett framu·;iJandc intresse att undanröja uenna 
oliigenhet. Enligt universitetets mening bör diirför dessa bestiimrnelser ses 
över och iindras, helst samtiuigt med nu aktuella lagiindringar. 

Universitetet anser Jet rimligt att joruiigarens ovillkorliga riitt till sjiilvin
triide ersätts med en intresseavvägning som beaktar iiven arrendatorns 
situation. Universitetet instiirnmer sålunda i stort sett i det av kommitten 
redovisade syftet med änuringsförslaget men anser att kommitten har 
felbedömt verkningarna av förslaget samt förbisett bl. a. att en ny situation 
uppst{1r betr;iffande dispenser. Enligt universitetets mening bör det nor
malt alltid medges sjiilvintriide n;ir detta med siikerhet kunde förutses av 
arrendatorn vid första upplhtclsen. Med denna förutsättning är i och för sig 
inte nt1gon intresseavviigning beriittigad. Det kan ä andra sidan inte tillfltas 
att parterna endast genom arrendeavtalet triiffar överenskommelse hiirom. 
Vad kommitten anför. niirnligen att det skall vara tillriickligt om "det av 
arrendeavtalet framg<'ir att arrendatorn under viss angiven förutslittning 
förklarat sig godta elt framtida sjlilvintrlide", utgör enligt universitetets 
mening en anvisning om ett kringgäcnuc av besittningsskyddet. Med korn
mittens förslag som grunu skulle det sannolikt bli vanligt p:'I arrenuemark
nadcn att jordiigaren tog in en klau~.ul i arrendeavtalet om självinträde vid 
periouens utgfmg. Hiirigenorn skulle arrenuatorns situation t. o. rn. vara 
svagare iin med nu glillande regler. 

För att en jordägare vid första upplt\telsen skall kunna säkerstlilla ett 
framtida sjlilvintr;ide rnhste det dlirför även fortsiittningsvis krlivas att 
dispens har medgivits. Dispenspriivningen blir ofrt111komligt en sannolik
hetsbedörnning beträffande den framtida tidpunkt d;'i den avtalade arrende
perioden utgär och n[igon intresseavviigning kan inte bli aktuell. Dispens 
bör diirför medges pä i stort sett samma grunder som för närvarande. 
nlimligen att jonfagaren gör sannolikt att självintriidc skall äga rum vid 
periodens utgfmg. Det torde för iivrlgt vara nödviindigt att dispensgivning
en blir generös för undvikande av muntliga upplåtelser. Frän arrendatorns 
synpunkt lir det fördelaktigare att han erhMler ett bindande avtal utan 
besittningsskydd iin en osiiker provisorisk upplf1telse eller ingen upplt1tclse 
alls. 

Fiir övriga fall - alltsä då frägan inte har avgjorts genom uispens eller dä 
det inte lir uppenbart att arrendatorn vid upplätelsetillföllet kunde förutse 
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sjiilvintriidet - bör giilla att b{1da parternas eko~l;·;~;iska och sociala situa
tion ~kall viigas sti att arrendatorns intresse av fortsatt arrende skall iiver
viiga jordiigarens intresse av sjiilvintriidc för att detta skall viigras. I denna 
del inst:immer universitetet i kommittens iiverv:iganden. N~1gra pMiiljder 
för att jnrdiigaren efter sjiilvintriide gör ny upplatelse iir enligt universite
tets mening varken niidviindiga eller Wmpliga efter föreslagen lagiindring. 

La11thrukssrvrelse11: De flesta lantbrubniimndcr som yttrat sig i frngan 
tillstyrker eller Himnar utan erinran förslaget att jordiigarcns ovillkorliga 
r:itt till sjiilvintddc ersättes med en regel om avvägning mellan parternas 
motstående intressen. Lantbruksniimnderna betonar dock risken for ett 
minskat utbud av arrendemark om en sadan regel införs. Andelen muntliga 
arrendeupplt1tclser befaras ocksä öka. 

Lantbruksstyrelsen finner det i och för sig otillfredsstiillande all ansvars
kiinnande jordiigare, som li'lter teckna skriftliga arrendekontrakt for att 
erbjuda arrenda1orn största möjliga trygghet till arrendestiillet. löper risk 
att förlora en framtida dispositionsriitt till enheten. A andra sidan är det av 
stor vikt att underlaget för ett jordbruksföretag inte iiventyras av oberätti
gaJe krav p[i jordiigares sjiilvinträdc. Lanthruksstyrelsen tillstyrker därför 
kommittens förslag om intresseavv:igning vid jordiigarens begäran om 
sjiilvinträde, men vill samtidigt understryka nödviindigheten av att åtgär
der vidtas för att begri.insa möjligheterna att kringga arrendelagstiftningen 
genom muntliga arrendeupplatelser. 

L11111hruk.111ii11111de11 i Uppsala: Den av kommitten föreslagna regeln om 
billighetsprövning innebär bl. a. att självinträde bör vägras om jordägaren 
inte har goda skäl för sin ständpunkt. Kommitten framhflller att regeln inte 
skall vara timimplig i nttionaliseringsfallet, dvs. da arrendestället behövs 
för en mera ändam[1lsenlig indelning i brukningsenheter. Detta är av sär
skild vikt ifråga om tillskottsarrendena. Niimnden tillstyrker förslaget. 

La11thrukrnii11111de11 i Östergiitfanils fiin: N:imnden har i princip ingen
ting att erinra mot utredningens förslag i detta avsnitt. En alltför restriktiv 
tilfampning av lagregeln kan dock resultera i minskat utbud av arrendegltr
dar och en ökning av sidoarrenden, nägot som far anses vara mindre 
önskviirt ur allmän synpunkt. 

Lc111/brukrnii11111ile11 i Jiinkiipings liin: Det finns risk för att den föreslag
na ändringen starkt kommer att minska benägenheten att arrendera ut 
mark och att uppriitta skriftliga arrendeavtal. En möjlighet för jordägaren 
all redan i samhand med uppriittamlet av arrendekontrakt. efter arrende
niimndens godbnnanJe, skapa sig en garanti för ett framtida självintriide 
hiir ocksa föreligga. I annat fall synes hans s@lning bli orimligt svag och 
os:iker. Lantbruksnämnden förutsätter också att iigarskifte under löpande 
period i kombination med ett planerat aktivt sjiilvintriide av den nye iigaren 
skall bryta arrendatorns hesittningsskydd. I annat fall synes uthjudna 
utarrenderade fastight:ter knappast vara av intresse för annat än ren kapi
talplact:ring och spekulation, dvs. icke för aktiva jordbrukare. 

Enligt kommittens uppfattning är det allmännas intresse av strukturra
tionalisering inom jordbruket av s~idan styrka att arrendatorns intresse av 
brukande normalt får slit tillbaka om arrencks@let hehövs för rationalise
ring. Lantbruksniimnden ser detta som synnerligen viisentligt och föreslår 
till och med en skiirpning innehiirande att lanthruksniimnds yttrande alltid 
skall inhiimtas i dylika ärendt:n. Detta yttrande fran fackmyndigheten bör 
vara direkt avgörande för arrendenämndens stiillningstagande. 

Lantbruksniimnden anser vidare, utifrf111 sin erfarenhet av ett stort antal 
oliimpligt benigna sidoarrenden. all med strukturrationalisering enligt 9 
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kap. l) ~ punkt .f J B bi.ir lH.:ks{1 j;imst:illas de fall diir liigesm;issigt sett 
oliimpliga sidoarrenden avses att i stcillct arrenderas ut till mera niirbebgna 
och J;"1mpliga bruk ningscnheter. Lkn tidigare arrendatorns besittnings
-.kydd hiir hiir kunna brytas efter lanthruks11iimndens y·ttrande. Samma 
'-~traktelsesiitt biir g;iJJa vid en planerad och jprdhrukspolitiskt sett vettig 
iiverfiiring av ett sidnarrcndc till gi1rd-.arremk nch tviirtnm. Hela denn;1 
rr:1ga hetr;ilTandc arrendatms besittningsskydd ockS:1 vid oli\mpliga arren
dL"11 ;ir ;1v en <1 ;1vgiirandc betydehc fiir indelningen i hrukningsenheter 
l>dt d:irmed liven tillskapandet av u~vec:kladc och utveeklingshara fiiretag 
all Lkll hiir liisas i s;11nri·id med sittande jprdförviirvsutrcdning. 

'\ii111nden ifr;'1g;i<itter slutligen lllll inte hest:immelserna i X kap. 2> ~ JB 
eller ;itminstone tolkningen av dessa borde -.kiirpas pa s;'i siitt att det blir 
J;illare alt skilja en ""siar' ig arrl'ndator·· fr;·1n arrendefastigheten. Detta 
skulle troligen iikajordiig;irnas hen:igenhet ;itt arrendera ut sina fastigheter 
via rormella -.hirtliga a\·tal. 

l.11111hmk.111ii11111d1'11 i S/,uruhor~.1 i'ii11: Lantbruksniimnden anser det rim
ligt ;itt en intresse;i\'\<igning sker inn;in ;1rrendatorn tvingas avsta frtin 
fortsatt arrende. '.\;imnden L·iJI emellertid samtidigt p;·ipeka att en alltfiir 
restriktiv prövning:!\' wrdiigarens r:itt ;itt fitcrtaga arrendestiillet kan leda 
till en iikad beniigenhet att uppJi·1t;i framförallt sidoarrende genom muntliga 
avtal. 

La11thm/,..111ii1111ulc11 i i·1i.1tahotte!1.1 lii11: Fi.ir de stii1Te företagen i Yiis
terbotten lir sidoarrendena av viisentlig betydelse. Stora investeringar görs 
med delvis arrenderad mark som underlag. Det lir ocks;'t bland företag med 
stiirre areal (stiirre lin 20 ha) lJCh nvligcn gjorda sti\rre investeringar som 
andelen skriftliga kontrakt iir störst. För företagens fortbesttrnd iir det helt 
ni.idviindigt att den tillarrenderadc marken ;ir slik rad med kontrakt för liing 
tid. Lantbruksniimnden delar utredningens uppfattning att jordiigarens r;itt 
till sjiilvin11·;ide inte för vara sit ovi!Hrnrlig som nu. Hans intresse hii1f\.ir bi.ir 
viigas mot arrendatorns intresse oc:h behov av marken som underlag för 
sitt företag. I de fall såviil jon.liigarc som arrendator vid tidpunkten för 
kontraktets uppriittande riiknat mel; ett litngvarigt arrendefiirh~'1llande bör 
endast mycket starka skiil för att bryta arrendatorns besittningsskydd 
godtagas. I de fall arrendestiillet erfordras för en angebgen strukturratio
nalisering bör ocks{i arrendators besittningsskydd kunna brytas. Niimnden 
instiimmer diirflir i kommittens konstaterande att det allmiinnas intresse av 
strukturrationalisering inom jordbruket har s;'idan styrka att arrendatorns 
intresse av fortsatt brukande normalt för stti tillbaka, om arrendestzillet 
behövs för rationalisering. I övrigt .har lantbrubniimnden inget att erinra 
mot kommittens förslag. 

La111/Jru/,.s11ii11111de11 i i·'iir111/a11t!.1 /(i11 tillstyrker förslaget men framhäller 
att. niir det gäller sidoarrenden. iindringen kanske giir jordägaren ;innu 
mindre bcniigen iin f. n. att skriva kontrakt med besittningsskydd. 

Lci11sstvrl'i.1e11 i Östergiit/ant!s lii11: I arrendeavtalen synes ofta intas 
sädana villkor att arrendatorn inte kan tillgodogöra sig viirdet av varaktiga 
förhiittringar pti fastigheten. Hänsyn till bl. a. detta förhällande talar för 
införande av en st1dan möjlighet till viigning av parternas motstäende 
intressen som kommitten föreslår. 

Den föreslagna regeln kan förutom mindre benägenhet fr;'in jorlhigarna 
att utarrendera jordbruk viintas mel!föra komplicerade hediimningsfrfigor. 
t. ex. om en lantbruksutbildad avkomling till jordiigarcn vill intriida som 
arrendator samtidigt som denna och andra omständigheter talar för att ett 
frtintriide iir obilligt mot arrendatorn. I överviigande antalet fall torde 
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kunna göras g;illande att frtinlriide av ett arrende iir mer eller mindre 
obilligt fiir arrendatorn. Enligt Hinsstyrelsens mening biir emellertid i kra
vet pil obillighet ligga att sk:ilen bi.ir vara starka. Vidare kan domstl>larna 
bl. a. med hiirn.yn till den praxis kommitten redovisar. förviintas tolka den 
föreslagna regeln restriktivt. Det synö J;impligt att i förarbetena ges exem
pel till ledning fiir avvjgningen av parternas intressen. 

Stifi.rnii11111clc11 i Ur)f>.w/u: Fiir kyrklig jord framst{tr arrende som det 
n;istan enda miijliga altern;.ttivet. Annan brukningsform iir endast av teore
tiskt intresse. Sj;ilvintr;ide som besittningsbrylande orsak har d;irfiir liten 
:1k1t1a/itel. Av denna speciella anledning finm diirfor inte motiv att resa 
inv;indningar mot kommittens förslag. Ett genomförande av förslaget med 
atlliljande fiirsUirkning av arrendatorns besittningsskydd knmmer dock 
indirekt all medföra besv;irande konsekvenser för kyrkans strukturratio
nalisering. För n;irvarande pi\grir i flera stift verksamheter syftande till 
fiirv:.irv av stor;1 enhetliga skogskomplex och samtidiga fiirsiiljningar av 
smci fastighetsdelar eller fastigheter. som oftast till stor del bestär av ttker. 
Des\a fiirsiiljningar iir delvis ett villkor for att ekonomiskt miijliggi.ira Je 
stiirre skogsmarksförviirven. Om pti mindre fastigheter verkande arrenda
torers besittningsskydd fiirstiirkes enligt kommittefiirslaget. kommer det 
att bli sv,1rt att hitta privata sjätv;igande bönder som genom det försvärade 
sj;ilvintriidet ;ir villiga till förvarv. Den i och för sig iinskviirda förstiirk
ningen av arrendatorns besittningsskydd kommer diirigenom i konflikt 
med kyrkans striivande till biittre fastighetsstruktur. Stiftsniimnden förut
siitter ;1tt denna motsiittning fär en ur kyrkans synpunkt liimplig lösning. I 
annat fall rnots;itter sig stiftsniimnden kommittens förslag. 

Fiire11i11gc11 S1·erigc.1· jc1rdhmf.:sarrc11datorer: Avsaknaden av en regel 
Slllll siiger att arrendatorns och hans anhörigas situation skall v;igas in vid 
bedömningen av det riktiga i att jordägaren f1tertar arrendesUillet har 
medfört. att regeln inte siillan ;iberopats, utan att det varit jordiigarens 
allvarliga mening att sjiilv bruka fastigheten. Efter 1971 har ocks{1 rättslig 
pMi.iljd av ett otillbiirligt utnyttjande saknats. Det har s[tledes varit förh<)l
bndevis riskfritt att f1beropa fö1fattningsregeln i stället för andra och 
verkliga sbl. 

Det av kommitten fi.ireslagna tilfaggct kommer att eliminera de allra 
grövsta ollirriittcrna. Det iir emellertid föreningens uppfattning att snabba 
[itg;irdcr för att ytterligare öka arrendators skydd bör ges högsta prioritet. 

Den t1beropade lagregeln har sedan nuvarande jordabalks tillkomst haft 
ett klart uttalat skydd för jord ägarens make och avkomling. I samband med 
den nu planerade revideringen biir man ocksi\ passa pi\ att i analogi hiirmed 
ge arrendators make och avkomlings intressen ett skydd. 

Vid ett icke ringa antal upplåtelser har arrendatorns förfäder. ofta t1tskil
liga generatilrner. före arrenuator hrukat arrendestiillet. Arrenuator och 
hans sHikt har svarat for uppodling av arrendeställets mark och uppförande 
av dess byggnader. I de fall dt1 arrendesUillet pä detta s;itt varit knutet till 
brukarens shikt i nera generationer framst:1r inte jord;igarens sjiilvinträde 
betingat av familjeskiil eller av sbl som iir knutna till det aktuella jordbru
ket. N;ir ovan redovisade förMllanden föreligger och det sfdedcs inte iir 
fr:iga om utarrendering som tillkommit i avbidan pr1 att I. ex. barn till 
avliden eller arhetsoförmiigen iigare skall uppnt1 arhetsfi)r i\lder. biir bru
karen tillfiirsiikras ett skydd som niira sammanfaller med del en iigare har. 

N;ir upplätelse av ett arrendestiille skett under mycket !äng tid synes 
innehavet i huvudsak bero ph kapitalplaceringsskiil. I s{t fall anviindes 
arrendeinstitutet pi1 ett siitt som ger ett onödigt mellanled och som inte ;ir 
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avsikten med institutet. Ofta försv{1rar detta mellanled bl. a. ombyggnader 
till modern drift och verkar således hiimmande pt1 jordbrukets utveckling. 
Ingen annan iin jorlfagaren kan skaffa investeringsmedel med fastigheten 
som siikcrhet. I de m{mga fall d{1 jordiigaren viigrar investera utgör han 
stilcdes ett mellanled som ur si\viil samhiillets som jon.I brukets synpunkt iir 
onödigt och betungande. I delta Jiig,~ bör det finnas ett klart intresse av att 
sa -.mtmingom begränsa antalet si'1dana jordiigare. Ett fiirstiirkt skydd for 
arrendator för ses som ett led i denna utveckling. 

föreningen vill ockstt peka pf1 att det förekommer fall diir ägaren vill 
titertaga arrendestiillet för att sedan med hjiilp av i huvudsak inlcjd arbets
kraft och/eller maskinstationsmedverkan bruka fastigheten. I dessa fall 
kommer arrendator att förlora sin arbetsplats utan att jordägaren triider i 
hans ställe. Likartad substitution har inom arbetslivet under senare är varit 
föremål för hegriinsningar genom lagstiftning. Vid tillämpning av författ
ningsregeln finner föreningen det diirför angeliiget att sjiilvinträde som i 
huvudsak bygger pfi inlejd arbetskraft och maskinstationsmedverkan inte 
hör medges som besittningsbrytande kriterium. 

Inte -.ällan anför i.igare av jordbrukskomplex sjiilvinträde för sambruk 
med huvudgärd eller annan större enhet. Utgör arrendestiillet ett rationellt 
familjeföretag med fiirutsiittningar att ge brukaren och hans familj tillfreds
srnllande utkomst bör fortsatt drift av arrendestället som egen bruknings
enhet ges företräde. 

Eftersom det är önskvärt all en arrendator med god förutsägbarhet skall 
kunna bedöma framtidssituationen. ser föreningen det som angeläget, att 
försäljning av m1mgårigt arrendeställe inte för medföra att arrendators 
besittningsskydd brytes pt1 grund av att den nye ägaren kräver sjiilvin
triide. Lagen bör klart formuleras p.'.1 denna punkt. Eljest kommer tillväga
gängssättet att anv~indas för att kringga reglerna. 

Föreningen finner också att synnerligen starka skäl talar för att i lagen 
inskrives avträdande arrendators rätt till skadestånd dä jordiigare utan 
godtagbara skäl inom viss tid - förslagsvis fem t1r - efter självinträdet pa 
nytt uppläter nyttjanderätt till arrendestället eller genom annan handling 
visar att de vid självintriidet r1ben,pade avsikterna varit vilseledande. 

Föreningens synpunkter p{1 frågan om jordligarens rätt till självinträde 
kan sammanfattas på följande sätt: 
I. Lagtexten bör ge skydd ät .. arrendatorn, hans make eller avkomling··. 
,., Pti lämpligt ~ätt bör inskrivas att om arrendestiillet varit upplt1tet under 

liingre tid skall det fordras synnerliga skiil för att jordägarens självin
träde skall medges. 

3. Av författningsunderlaget bör framgå att självintriide som i huvudsak 
bygger pr1 inlejd arbetskraft och/eller maskinstationsmedverkan ej bör 
medges. 

4. Självinträde som medför att bärkraftigt arrendeställe sambrukas med 
annat b~irkraftigt jordbruk bör viigras. 

5. Ny iigare bör inte kunna aberopa självinträdesklausulen. 
6. Avträdande arrendator bör ha lagfäst rätt till skadcstand om självinträ

det missbrukas. 
LFR: Fall har förekommit d~1 den nuvarande regeln om jordägarens rätt 

till sjiilvinträde kommit att frnmsd1 som obillig gentemot arrendatorn. 
Detta förklaras av att jordiigaren~; påstaende om att själv vilja överta 
arrendestället enligt giillande rätt i regel skall godtas. Arrendatorns möjlig
heter till motbevisning iir små. I sfi.dana fall där arrendatorns intresse att 
kvarsitta pti arrendestiillet väger tyngre iin jordiigarens önskemål att återta 
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detsamma. finner LRF det beriiltigat att arrendatorn har riitt till förläng
ning. Det vore viirdefullt om regeln om riilt till sjiilvintriidc gjordes uttöm
mande och alt möjligheten till sjiilvintriide säledö preciserades. lkrnende 
pf1 de vii.xlandc förMllandena i enskilda fall. kan det dock varn ni.idviindigt 
all göra hestiimmelsen tiimligcn allm:in och iivcrWmna stiillningstagandena 
till riiltstilliimpningen. Viss ledning htir kunna erh;dlas av de av kommitten 
angivna exemplen. 

Den av kommitten föreslagna till:iggsn:geln finner 1.RF ej ge klart ut
tryck för den uppfaltning kommitten deklarerat i sina övcrviiganden. och 
som delas av LRF. niimligen att en klar intresscavviigning skall ske mellan 
parterna. LRF föreslt1r att tilHiggsregcln därför för följande lydelse: .. -
och det i förhallande till jordägarens intresse av all han sjiilv. hans make 
eller avkomling skall hruka arrendestiillet ej iir nhilligt mol arrcndatnrn all 
arrcmkforhållandet upphör··. 

Srl'rigi·s ji'ir1·11i11gsh1111J..1·rs .fi'irh11llll. som ock~[J iir p11sitiv1 instiilld till 
förslaget. har instämt i de synpunkter som LRF har framfört i denna del. 

St(fi.rnii111111frn i /,i11J..iipi11g anser att den föreslagna lagte\ten iir helt 
ensidig till arrendatorns förm[m och alt lagtexten diirför bör ändras pi1 siill 
LRF har förordat. 

SJ..ogs- och lu11tarb1't.1gi\'lmfiirh1111Ji't: Enligt förhundets uppfaltning 
mf1stc man vid ohillighetsprövningen i förekommande fall ta hiinsyn ocks;1 
till jordägarens resp. arrendatorns roll som arbetsgivare. I kommillens 
motiveringar saknas helt exempel pti delta. 

Förhundet delar kommittens uppfaltning alt arrendatorn normalt icke 
hör medges förfängning av avtalet. när arrendcstiillet skall bli förem~1I för 
en rationaliseringsätgiird. Detta synsält förstärks av alt jmdiigaren/arbets
givaren generellt selt torde ha ett mera befogat intresse än arrendatorn/ 
arhetsgivaren att slå ut de fasta personalkostnaderna pt1 den utökade 
markarealen. Jordägaren kan rent av stä inför den situationen att han 
nödgas säga upp personal. därest han förv;igras självintriide. 

Adrnka1.1·lm(/imdi'I: Förslaget berör i denna del den kanske svtiraste 
frttgan i regclsystemet. Det är beklagligt att man inte kan wforma en regel 
betr:iffande jord~igarens självinträde pä grundval av något sa när siikra 
antaganden om regelutformningens inverkan pä arrendeutbudet. I avsak
nad av sädant bedömningsunderlag är det nödvändigt alt man förlitar sig på 
objektiviteten och bedömningsförmägan hos dömande instans. Samfundet 
har därför inte någon invändning mot att billighetsöverv;igandcn mellan 
partsintressena skall ske även i detta fall. Samfundets ställningstagande 
vilar ocksrt p~1 uppfattningen att det inte är skäligt att en företagares - och i 
förekommande fall hans anställdas - utkomst och hostadsfiirhftllande skall 
vara ensidigt beroende av en avtalsmotparts överviiganden. Man kan na
turligtvis med viss rätt hävda att en stor ovisshetsnackdel bortfaller för 
a1Tendatorn i och med alt jordägaren förcslt1s bli 1vungen all deklarera sin 
avsikt i uppsägningen. Arrendemarknadens bristkaraktär förringar emel
lertid effekten av detta argument. Eftersom det siillan mö1er svärigheter att 
fä ny arrendator. kan en jordägare utan risk för vakans säga upp avtalet till 
upphörande i underförstådd avsikt att IMa sittande arrendator fortsätta. 
om han bjuder det arrende som brist marknaden kan ge. 

Samfundet vill rikta uppmärksamheten pä den oförutsedda utveckling 
som praxis tagit beträffande självintr;ide och som synes innehära att sit
tande jord~igare utan sjiilvinträdeavsikt kan siiga upp för att under upp
sägningstiden överläta till annan jonHigare som skall sjiilvinträda. Sf1dan 
praxis fi.irutsiitter i strid mol lagtexten att jordägaren skulk ha r;itt göra 
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sannolikt att annan iin han sjiilv skulle intriida. Samma praxis ton.le ha 
utveeklat sig i rationaliseringsfallen. Jon.Jägarens uppsiigning har godta
gits. niir fi.irsiiljning skulle ske till annan. ~om avsi1g att rationalisera. 
Denna praxis innehär att man pf1 en lll11Viig godtar försiiljningsavsikt som 
upp<igningsskiil. 

S/..li11eurrl'11ila1urcrnas .1u111r1id1gmf'f': Kommitten har utförligt redovi
sat hakgrunden till förslaget om intn:s-.eavviigning dt1 jordiigaren ptlfordrar 
hesittningsa\'hrott for sjiilvintriide. Diirav frarngär att det iir en angeliigen 
reform man hiir hehandbr och som 1~nligt vår uppfattning horde ha funnib 
med i tidigare författningar. Behovet av denna reform har ökat med den 
iibde areal som iiges av andra iin puhlika jordiigare. Brukare av arrende
stiille snm utgör ett hetydande und.;:rlag för en hrukningsenhet mäste av 
mi111ga skiil kunna disponera arrcndestiillet pft ett ltmgsiktigt s~itt. Ett 
viktigt led i hcsittningsskyddet iir en lagstadgad överltttclseriitt. Kornmit
ten har i detta sammanhang ej behandlat den frägan, men Samr{1dsgruppen 
föruts;itter att förslag i fr~1gan föreHigges utan alltför läng tidsutdriikt. Mot 
kommittens exemplifiering för att tiskftdliggiira avviigningsfr~\gorna har vi 
intet att erinra. Det bör dock sltts fa•.t att försiiljning av mtmgärigt arrende
stiillc ej far innebiira att hrukarens besittningsskydd siittes ur spel genom 
köparens sjiilvintriidc. Bedömningen kan naturligtvis bli annorlunda om det 
är frriga om vanlig generation~växling vid jordhruk som tidigare brukats av 
siiljarcn/u ppltttaren. 

Normalt bör samma principer giilla vid arrende som vid sjiilvägd drift, 
att det är brukarparten Sllm skall avgöra när det lir lämpligt att upphöra 
med brukandet. Denna prim:ip m{1st·~ vara den 1iktiga liven vid 9 kap. 8 ~ 4 
JB. dti. jordiigarcn gör S<lllnolikt au arrendestället hehövs för en mera 
ändamtlbenlig indelning av brukningsenheter och det ej av särskilda skäl är 
obilligt mot brukarparten att arrendeförhållandet upphör. Av kommittens 
skrivning synes framgtt att brukaren i den situationen skall ha en betydligt 
svagare stlillning iin i den fi.iregitende (8 * 3). N ägon logisk grund för en 
si·1Jan tilliirnpning. kan vi ej finna och anser att ordet "siirskilt .. hör utgt1 ur 
texten om ordet kan anses medföra ~n försvagning av hrukarens ställning. 
Eventuellt bör hela punkt 4 slopas. Samr;'ldsgruppen vill hiir ptlpeka att det 
finns förslag om att man borde utreda om inte förstagrmgsupplatelse av 
sidoarrende borde underställas lantbruksnämnds prövning när det gii.ller 
arrnnderingscffekter och liknande. Om niimnda punkt 4 tills vidare skall 
besta. bör den ej kunna tiberopas annat än vid mycket extrema fall. 

familjejordbruket iir för brukarna sedan gammalt en viktig förutsiittning 
för ett limgsiktigt framtttskridande c11.:ksa vad giiller arrendeställe. Bruka
rens maka eller avkomling borde dä1i'ör med lika stor rätt omniimnas i den 
föreslagna författningstexten som jordiigarens. 

Samritdsgruppen vill sålunda föreslf1 följande lagtext för 8 s 3: "jord
ägaren gör sannolikt att han sjiilv. hans maka eller avkomling skall bruka 
arrendestället 11ch det ej lir obilligt mot arrendatorn eller dennes maka eller 
avkomling. all arrendeförhftllandet upphör"'. 

/.0-disrrikrer i Ö.1·1ergl)//a11d: I detta sammanhang ställer vi oss fragandc 
till n[tgra av de SlH.:iala motiv som kommitten har åberopat till stöd för 
fohlaget. Niimligen att ett skiil för att stiirka besittningsskyddet är att 
bereda iildre jordbrukare en varaktig sysselsiittning och förhindra en dras
tisk personlig och social lrn1stiillning nwt bakgrund av att den svagare 
industrikonjunkturen och det ökade kravet pt1 specialiserade yrkeskun
skaper medför svftrigheter för st1dana jordhrukare att finna nya möjligheter 
till syssels~ittning. 
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Det iir alltsä i forsla hand den svagare industrikonjunkturen som föranle
der denna omtanke om iildre jordbruksarrendatorer. Om industrikonjunk
turerna blir hiillre och arbetskraftssituationen Hillar, kommer tydligen 
hesillningsskyddct all försvagas avsevtirt. Detta kan inte vara riktigt. 
Oavsett industrikonjunkturen bör enligt var uppfattning personliga och 
sociala omstiillningar sä längt miijligt begriinsas. 

Yllerligarc ett skiil som anförs av kommilten for stiirkandet av besitt
ningsskyddet iir enligt vttr mening tveksamt. Kommitten ultalar att del 
finns ett starkt intresse av att l:'lta arrendatorn fri behälla sitt hem och bo 
kvar i en trakt. i vilken han och hans familj kanske sedan bng tid funnit sig 
tillriitta. Ser man på förhfillandena inom andra omri1di.:n av niiringslivet, sä 
tas emellertid diir ingen speciell hiinsyn till all miinniskor umkr !äng tid, 
kanske i generationer, har boll och arbetat pa en och samma plats och i 
samma yrke. Niir omstiindighcterna giir att man mister sitt arbete, kan man 
iindii bli tvungen all flytta. 

Det enda intresse pti arrendators sida som enligt vt1r mening hör tillmätas 
betydelse vid intresscavviigningen iir hiinsynen till arrendatorns och hans 
familjs fiirsörjning. Hiiri ligger ocks<'i att ett arrendeförhållande, som kom
mitten framh:iller, normalt inte bör tillt\tas upphöra, om arrendatorn iir 
iildre och av tildersskiil inte kan pt1räkna att få annat arbete före pensions
i\ldern. Övriga personliga och sociala omstiindigheter som i sammanhanget 
niimns av kommitten. hör enligt vttr mening sakna relevans vid obillighets
prövningen. 

Rcmissinstanser som avstyrker förslaget eller föredrar annan lösning 

Arre11dc11ii11111de11 i Malmii: I betänkandet liimnas en redogörelse för 
riittsfall som har giillt frt1gan om jordägarens sjiilvinträde. Översikten visar 
emellertid inte i vilken utstriickning det kan ha förekommit all en arrenda
tor mt1sl liimna sitt arrendestiille under omständigheter som framstfir som 
obilliga mot honom. Inte heller har kommillen gjort några niirmare övervä
ganden om fördelarna eller nackdelarna med den giillande regeln eller den 
föreslagna. 

ReLlogörelsen for riittspraxis visar att förlängning har medgivits i atskilli
ga fall dit jordiigaren inte formi\11 göra sannolikt att han skall bruka arren
desliillct. Det kan ha heroll pt1 hög ålder eller bristande erfarenhet av 
lantbruk eller helt enkelt ptl att jord:igaren inte presterat en godtagbar 
redogörelse för hur han har tänkt sig driva jordbruket i framtiden. Det far 
antagas att del i de flesta av dessa fall skulle ha varit obilligt mot arrenda
torn om arrendet upphört. Den nuvarande regeln kan alltså i många fall 
skydda mot obilliga sj:ilvintriiden. siirskilt om kravet på utredning om 
sjiilvintriide stiills högt. Någon gäng kan det viil tiinkas hiinda att ett 
arrende pt1 grund av riitten till sjiilvintriide bringas att upphöra i fall då 
detta framstår som obilligt mol arrendatorn. Arrendenämnden har dock 
det intrycket all dessa fall i fö1"h<\llande till del stora antalet förekommande 
arrendeupplf11elscr iir rn. Del kan erinras att en stor del av den utarren
derade jorden iigs av jordiigare som inte normalt företar självintriide. 
st1som domiinverkel. kommunerna och kyrkan. 

Enligt sina direktiv skall kommillen ägna särskild uppmärksamhet ltl 
fro'1gan nm vilka följder för utbudet av jordhruksarrendcn. som en ändring 
av jordabalkens villkorsnormer kan föra med sig. Kommitten har bedömt 
det som föga sannolikt att ni1gon pl1taglig föriindring i utbudet kommer att 
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ske och har ansett att risken för ett minskat uthud inte för s1;'1 i viigen for 
förslaget om förstärkt besittningsskydd. Man har 1fock p{1peka1 en annan 
icke ön sk värd effekt som kan uppstä av den föreslagna regeln. niimligen 
ökat antal muntliga arrendeupplätelser. Den nya regeln synes fa till följd 
att arrendatorer. som hor pil arrendestället och har sin huvudsakliga h;irg
ning av detta. i de flesta fall kommer att fa sitta kvar si1 liinge de själva 
önskar. eller i vart fall tills de uppnt1tt s~ldan älder att det inte fangre kan 
anses ohilligt mot dem all de drar sig tillhaka. Jord;igare. som önskar 
utarrendera sin jord. maste ta denna verkan i heaktandc. Följden mäste hli 
att mtmga jordiigare avsttlr fran att utarrendera sin jord och istiillet för
söker bruka den i egen regi. t. ex. genom maskinstationer. Härigenom 
uppstiir en risk att jord kommer att brukas extensivt och p~1 ett ur 
jordbruksekonomisk synpunk mindre liimpligt siitt. fonfägaren kan vara 
villig att acceptera liigre avk<tstning mot att han hehäller sin dispositions
rätt och tillgodogör sig det ökade värde som ligger i att jorden kan överlä
tas fri fran arrendeupplt1tclscr. En ytterligare verkan. som framstar som 
mindre lämplig med h;insyn till jon.förukshcfolkningen i dess helhet. lir att 
svtirigheterna ökar för unga lantbruksuthildade personer att komma till ett 
arrendestiille att bruka. Arrendenä!llnden anser alltst1 att risken för mins
kat utbud pä arrendeställen iir betydligt större iin kommitten anser och att 
det minskade utbudet kan fä föga önskvärda följder. 

Risken för att antalet muntliga arrendeuppliltelser ökar anser arrende
nämnden vara pataglig när det gäller sidoarrende men obetydlig nlir det 
gäller gtlrdsam.:ndcn. Med hiinsyn till ett g[irdsarrendes stora ekonomiska 
och sociala betydelse för parterna är det föga troligt att man i framtiden 
kommer att avstt1 fran all reglera avtalet i den av lagen fordrade skriftliga 
formen. 

Arrendcnlimnden iir medveten om att det i vissa speciella fall föreligger 
ett socialt skyddshehov för arrendatorn vilket nt1gon gring kan äsidosättas 
genom självintriide. Dessa fall kan man emellertid komma till rätta med i 
viss utstriickning genom att hevilja uppskov mt:d avflyttningen enligt 9 
kap. 13 §.Den ifr:'1gavarande regeln begrlinsar inte tiden för uppskovet och 
arrendeniimndcn har alltså möjlighet att med stöd av regeln ge uppskov till 
och med i flera t1r om sh skulle anses ptlkallat. 

Man kan överväga att begriinsa den föreslagna regelns giltighet till att 
gälla gtirdsarrenden. För sidoarrenden förekommer viil endast i undantags
fall det sociala skyddshehov som kan förekomma vid gardsarrcnde. Ett 
sidoarrende kan givetvis vara av stor ekonomisk betydelse för arrendatorn 
pä grund av att han anpassat sin maskinpark och sin kreatursbesättning 
efter en viss areal. Om nu en dd av denna areal faller bort gör han 
förluster. Även här kan emellertid uppskov med avflyttningen tillgripas. 
Om upphörande av ett sidoarrende skulle framsttl som obilligt. kan arren
denämnden ge arrendatorn uppskov under sä lftng tid att han utan förlust 
hinner nedbringa sin kreatursbesiittning och siilja ifrtm överflödiga maski
ner. 

Sammanfattningsvis anser alltsft niimnden att nackdelarna med den före
slagna regeln tiverviiger fördelarna och att de av kommitten pt1pckade icke 
önskviirda verkningarna av nuvarande regel kan motverkas i tillriicklig 
grad genom att beviskravet for jordägarcns sjiilvintriide siitts högt och 
genom att uppskov med avflyttning beviljas i tillr~ickligt stor u1striickning. 

f,1111thruks11ii11111de11 i Ma/111iih11.1· /iin: Införandet av hcgreppet obillighet 
torde inte komma att göra det Hitt:1re för parterna att förutse utgtmgen av 
en eventuell uppkommen förliingningstvist. Parterna har hiir att inkomma 
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med omfattande bevisning, jordiigaren för sitt krav pä sjtilvintriide och 
arrendatorn för sitt yrkande att det skall anses obilligt mot honom att 
arrendeförh:dlandet upphör. 

Sllln ri1dande riittspraxis utbildats kan det enligt lantbruksnämndens 
mening ifrt·1gasiittas om tillräckliga skiil linnes fiir att införa mnmentet 
intresseavv;igning mellan parterna vid självintriide. s:1som ett alternativ 
torde böra övervii!!as om det kan riicka med att skiirpa kravet p{1 bevisning
en frt1n jordiigarens sida elkr att öka kravet p~i sannolikheten att denne 
verkligen sjiilv skall övertaga jordbruket pf1 arrendestället. Om man be
gränsar rätten till sjiilvintriide pä av kommitten föreslaget siitt finns det 
enligt lanthruksniimndens mening anledning befara att jordiigare i fortsätt
ningen hlir m..::ra restriktiva iin nu med att utarrendera jordbruk. 

l.a111hm/...rnii11111de11 i Örehro liin: Kommitten har framhttllit att den 
fiireslagna ohillighetsprövningen endast herör de egentliga självintriidesfal
len och alltsä inte innefattar ni!gon inskränkning i jordägarens riitt att säga 
upp ett arrendeavtal. när arrendestiillet hehiivs för en mer ändamälsenlig 
inddning i hrukningsenhetcr. Niimndcn vill stryka under detta uttalande. 
som i siirskilt hög grad har betydelse för fastigheter som har förvärvats av 
lantbruksniimndcn. 

De fastigheter lantbruksniimnden äger har inköpts för strukturrationali
seringsiindamtil. Akern är nästan alltid utarrenderad. stundom genom av
tal. som ingt1tts mellan arrendatorn och den tidigare ägaren. När fastighe
terna skall försäljas säger lantbruksnämnden upp dessa avtal under abero
pande av att fastigheterna skall användas för en mer ändamfilsenlig indel
ning av brukningsenheten. Det har förekommit att arrendatorn bestridit 
lantbruksnämndens rätt att säga upp och åberopat sitt besittningsskydd 
och drivit frflgan ända till högsta instans. St1dana processer är meningslösa 
eftersom det är lanthruksnämnden som är fackmyndighet ptt omr{u.Jet. Del 
är miirkligt att arrendenämnd och fastighetsdomstol i dylika fall ej insett 
detta. 

Med anledning av detta anser lantbruksnämndcn att det i förarbetena till 
ett eventuellt ändringsför~lag bör uttalas att lantbruksniimndens intresse 
av att astadkomma en bättre indelning i brukningsenheter skall viiga tyngre 
lin den enskildes besittningsskydd. Något annat framstår som stötande. 
eftersom inköpen av lanthruksniimndens fastigheter ofta iir resultatet av 
ett vägrat hifall p~i en ansökan om förvärvstillstånd frtm en enskild person. 

Do111ii111·1·r/.:.e1: Förslaget till begränsning av jordägarens räll 1ill självin
triide skulle i praktiken leda till att självintriide ej är möjligt. om jordäga
rens avsikt ej har dokumenterats i arrendeavtalet. Arrendatorn tor.de ju 
niistan alltid kunna åberopa obillighetsskäl. En i praxis vanlig invändning 
frän arrendators sida i självinträdesfallen är t. ex. att han inte erhäller 
tillräcklig tid för avveckling resp. för att söka ett nytt arrende. 

Mot förslaget kan vidare anföras att man riskerar att minska uthudet på 
jordhruksmark. om det genomförs. Vid bedömandet av förslaget bör ocksä 
mera övergripande intressen beaktas. t. ex. vikten av en fungerande arren
demarknad och risken for en urholkning av iiganderätten. 

Verket avstyrker det föreslagna tilliiggel. Regeln om jnrdiigarens riitt 1ill 
sjiilvinträde bör enligt verkets uppfattning i stället kompletteras med en 
be\tiimmelsc av förslagsvis följande innebörd: Arrendatorn äger rätt till 
förlängning endast i de fall att arrendatorns arrendetid blir mindre än tre fir 
frän det jordiigaren meddelat arrendatorn sin avsikt alt göra självinträde. 
Förliingningen sker för den tid som kan älerstä av nämnda tre år. 

Lii11.u1yrelsc11 i Alalmii/111s liin: Den ändring som föreslagits beträffande 
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jordiigarens ovillkllrliga riilt till självintriide iir onekligen den mest knntro
vcrsiella i förslaget 1h:h för en jordägare mest ingripande. Tvi1 fiir arrenda
torn och jordägaren viktiga intressen stär här emot varandra. niimligen 
arrendatorns riilt till social trygghet för sig och sin familj och jordiigarens 
rätt alt sjiilv bruka sin jord. Tilliiggsregeln att sjiilvinträde far ske endast 
om det inte är obilligt mot arrendatorn att arrendeförht1llandet upphör 
innebär att en viigning av partt:rnas llllllst;1ende intressen mi1stc göras. 
Rt:nt allmänt har kommitten föreslagit att sjiilvinträdt: hör viigras om 
jordägaren inte har goda sbl för sin st[111dpunkt. Detta iir i och för sig ingen 
nyhet. Den riittspraxis som utvecklats och Sllm redovisats av kommitten 
visar all jordägarens motiv för självintriide mi1ste klart dokumenteras. Den 
situationen kan emellertid mycket väl inträffa alt jordägaren visar sig ha 
goda möjligheter alt själv bruka :;in jord inom ramen för ett normalt 
f;uniljejordbruk samtidigt som det kan konstateras att det iir obilligt mot 
arrendatorn att arrendeförhällandct upphör. Vilket intresse som d;\ skall ha 
företriidc har inte berörts i förslaget. En jordiigare mtiste känna stor osii
kcrhet och ol illfredsstiillelse över att han trots fullgoda skäl inte kan vara 
säker p:1 att han medges räl! till sjiilvintriide. vilket i större utsträckning iin 
vad kommitten befarat kan komma alt pt1verka hans benägenhet all arren
dera ut sin jord. Risk finns ocks[i t~:"ir att uppsiigningsfrekvensen kommer 
att öka och att ett större antal mun I liga avtal och eltitrsavtal uppträder pä 
marknaden. 

Som radande riittspraxis utbildat:' kan det enligt länsstyrelsens mening 
ifrftgasältas om tillräckliga skiil finnes för att införa momentet intresseav
vägning mellan parterna vid självinträde. Sf1som ett alternativ torde böra 
överviigas om det kan räcka med all skiirpa kravet pt1 bevisningen frän 
jordiigarens sida eller att öka krave:: på sannolikheten att denne verkligen 
sjiilv skall övertaga jordbruket p{1 arrendestiillet. Om man begränsar rällen 
till självintriide pfl av kornmitten föreslaget sätt finns det enligt liinsstyrel
sens mening anledning befara att jordägare i fortsättningen blir mera rest
riktiva iin nu med all utarrendera jordbruk. 

S1!fis11ii11111de11 i l.1111d: Ostridigt iir det av vikt frfrn bäde allmiin och 
enskild synpunkt alt arrendatorn tillförsiikras en relativt varaktig besill
ning av arrendestiillet. Jordiigarens enligt giillande riitt ovillkorliga riitt till 
sjiilvintriide har i de redovisade avgörandena pti det hela taget fätt vika när 
jordiigaren inte ttberopal tillrik:klig;i omständigheter för sjiilvinträdet eller 
uppfyllt heviskravet för dessa. Införandet av ledet om obillighet vid själv
intriide försvftrar fiir parterna att förutse utgilngen av en eventuell förläng
ningstvist. Ifada parter har att inkt>mma med bevisning. Jordiigaren för 
bevisbördan för vissa riittsfakta och arrendatorn för andra sådana fakta. 

I stiillet för att införa momentet om intresseavvägning mellan parterna 
vid sjiilvintriide skulle arrendatorns stiillning bli stärkt om man kriivde 
starkare bevisning för att besittningshrytande grund föreligger sil att jord
iigaren måste styrka ~ina motiv. Detta skulle emellertid innebära all man 
finge frt111gti enhetligheten i bevisgraden, eniir sannolikhetsrckvisilet giiller 
for jortfagaren i lagrummet i övrigt. Visserligen giiller det hiir bevisning om 
framtiden men i en fi:irliingningssituation iir tidsperspektivet ej sädant att 
niimnda krav p<'t bevisning behöver stillas liigre. Annorlunda blir förhållan
det om framtida sjiilvintriide äbernpas som omstiindighet för arrende
niimnds dispens frän hesillningsskyddet. I denna situation kan stiftsniimn
den mycket viil tiinka sig: att en avv.~igning sker mellan partsintres~ena; en 
avviigning som får anpassas till huruvida det handlar om nytt eller förliingt 
avtal. 
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S1·e11.1k11 kffk1111s .fi"ir.111111/i11gs- och f><1.11omrs/;"irh1111d: Kommittens fiir
slaL! i denn:1 del iir i stort sdt nintressant fiir de ecklesiastika arrendena. 
eft~rsom pastorat och andra kyrJ..liga jorcbgare .'ial\11;ir miijlighet till sjiilv
intriide. I n;'1gra fall har visserligen pastorat sjiilv intriitt i st:illet fi.ir en 
avl.!;·1ende arrendator. men har detta i de fall det fiirekommit bara skett i 
av~·aktan p;·, ny arrendators tilltriide. De kyrkligajordiigarna saknar n:imli
gen organisatinn för att sjiilv:i driva jordbruk. Det finn-, emellertid en 
situation d:1 frt1gan Lllll sjiilvintriide kan fri konsekvenser iiven for de kyrk
liga jonfagarna l1eh det iir vid forsiiljning av kyrklig jord. Niir utarrenderad 
jord av en kyrklig jnrdiigare utbjuds till försiiljning stiiller sig -,pekulanten 
sjiilvfallet tveksam till ki.ip om han inte kan vara siiker pi1 att fri möjlighet 
att sjiilv hrukajorden. Det till försiiljning utbjudna objektet kan hiirigenom 
komma att bli helt osiiljbart. 

Om denna sjiilvintriidesregel saknar stiirre betydelse for Je kyrkliga 
jordiigarna har den en sf1 mycket stiirre betydelse för de privata jord
iigarna. t\1ed den skrivning fiirslaget har torde det vara svart fiir jordiigare 
att bringa ett arrendeförhi1llande till upphörande om jordiigan:n, hans 
maka eller avkomling 'jiilv vill hrub arrendesUillet. Enligt förbundets 
uppfallning torde det inte erbjuda alltför stora svärigheter for en arrenda
tor all pi1visa att h;111s tv:ingsvisa upphörande med arrende innebiir en 
obillighet för arrenJatnrn. Förbundet iir emellertid helt medvetet om de 
mycket stora oliigenheter ett framtvingat förtida upphörande med en jord
hruksriirelse har för en arrendator. Detta faktum hör emellertid viigas mot 
den konsekvens den föreslagna regeln otvivelaktigt kommer att fa pfi 
utbudet av arrendestiillen. Det finns stort fog för misstanken att förslaget i 
denna del drastiskt kommer att minska utbudet av arrendejord. 

Förbundet anser i första hand att hestiimmelsen om jord;igarens riitt till 
sjiilvintriide inte hör iindras. Om iindring lindli görs. förordar förbundet att 
lagtexten omformulera-, st1 att sjiilvintr:ide kan viigras endast om det av 
siirskilda -,bl iir obilligt mot arrendatorn att arrendeförh:illandet upphör. 
Om bestiirnmelsen ges denna lydelse. hör en jordiigares tvekan att arrende
ra ut sin jord inte bli lika stor som den kommer att bli. om kommittens 
fiirslag genomförs. 

S1·erige.1jordiigarefi"irh1111d: Förbundet mohiitter sig iindring av reglerna 
om jordiigarens sjiilvintriide. De av kommitten föreslagna reglerna innebiir 
i praktiken att det blir omöjligt för de flesta jordiigare att sjiilva överta 
brukningen av arrendestlillet. UnJantag giiller för rationaliseringsfallen. 

S~1sorn grund för de fiireslagna iindringarna {1hernpas dels ekonomiska. 
dels snciala sbl. Vad hetriiffar de ekonomiska skiilcn hör framh!tllas. att 
de föreslagna bc..tiimmel-,erna innebiir dt synnerligen l!111gtg:'iende ingri
pande i den avtalsfrihet. som annars giiller för företagsamheten i Sverige 
och som lir ett grundliiggande och nödviindigr element i v{1rt ekonomiska 
system. :\1iijligheterna att genom parternas fria avtal anpa~sa företagsam
heten till viixlande förutsiittningar utgör grunden fiir ekonomiska framsteg. 
iiven pli jordbrukets onm'1Je. Samhiillsekonomiska skiil kan ej ~1beropas för 
att göra arrendejordbruket till ett skyddat reservat med regler som strider 
mot vad som eljest gäller i niiringslivet. 

Ej heller privatekonomiska skiil kan libernpas fiir sl1 drastiska ingripan
den i avtalsfriheten. Förbundet vill framh;'tlla att de fördelar hetriiffande 
arrendatorns villighet att göra investeringar m. m. som kommitten tror sig 
uppnf1 viil kan tillgodoses inom ramen för parternas fria avtal. Eventuellt 
genom avtal om bngre arrendeperioder och/eller riitt till ersiittning vid 
arrendets upphörande. Diircmol iir det uppenbart att jordiigarnas henligen-
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het att liigga ner kostnader pi1 arrendestiillet minskar högst avsev:irt lH.:h pii 
ett -,:itt som ;ir till men för hela arrendesystemet snm just bygger p:1 att 
jordiigaren i stor utstriickning skall ~;vara för erforderliga kapitalinsatser. 

Vad hetrMfar de sm:iala aspekterna grundar sig utredningen pa el! for
;·ddrat och orealistiskt syns:itt. Det hör beaktas att arrendatorn numera ej 
s;illan :ir socialt och ekonomiskt liksr;illd clkr överliigsenjordiigaren. Även 
med horheendc hiirifr[in kan de nuvarande reglerna ej siigas medföra nflgra 
allvarligare nackddar. Utredningens undersökningar hänim iir ej överty
gande. Om de sociala konsekvenserna iindi1 i nuvarande liige ni\.gon gilng 
skulle upplevas s:1som hesv:irande av arrendatorn. ml"tste framhällas arren
datnrns egenskap av företagare med betydande insats av eget kapital och 
det med all företagsamhet sammanhängande risktagandet. Det iir oundvik
ligt att med företagsamheten följer i'.ven risker fi.ir den sociala standarden. 
Jet ligger i foretagandets natur. Ri~;l.;erna iir dock hetydligt mindre inom 
jordhruket iin inllll1 annan slags företagsamhet. Arrendatorerna har oftast 
en mera konsoliderad ekonomi iin andra företagare. Att trots detta ställa 
jordbruksarrendatorer i en siirklass iir ej motiverat. 

Kommitten har tillmiitt lönsamhe1en en central plats vid hestiimmandet 
av arrendeavgiften. Mot denna bakgrund iir det mycket anmärkningsv:irt 
att kommitten i sina överv:iganden om jord:igarens r:itt till sjiilvintriide ej 
niirmare heriirt den viktiga frf1gan om jordiigarens krav pf1 sk:ilig avkast
ning av fastigheten. Det kan med minst lika stort fog sägas att en jord
bruksfastighet och dess iigare p:'t sikt inte kan b:ira en för l[ig arrendeavgift 
som att arrendatorn ej kan bära en för hög avgift. Det :ir ett oavvisligt krav 
att Jet i samhand med en eventuell ny lagstiftning släs fast att det :ir 
osbligt att vägra sj:ilvinträde om det ur jordiigarens synpunkt iir klart 
ekonomiskt motiverat att sjiilv hruka jorden. Detta ar sf1 mycket viktigare 
som det ju ;ir ett överordnat samh;illsintressc att friimja rationalisering och 
effektivitet i lantbruket. 

Om reglerna om sjiilvintrhde iindå lindras. trots de starka sk:il som 
föreligger h:iremot. vill fiirbundet understryka vikten av att intresseavv~ig
ningen mellan parterna göres med vederbiirligt hiinsynstagande :iven till 
jordiigarcns intressen. Kommitten synes huvudsakligen ha tagit fasta pr1 
arrendatorernas intressen. Dessutom vill förbundet starkt understryka all 
det ej kan vara sbligt att helt avsttinga en rnrnplig och kunnig jorJ;igare 
frrm mi.ijligheten att sj;ilv hruka sin egendom. lntresseavv:igningen bör taga 
sikte pä att ge arrendatorn skiilig tid all avveckla eller flytta sin rörelse. 
Det vore knappast förenligt med nutida synsiitt att en s;irskild grupp av 
företagare - jordbruksarrendatorerna - tillerkiinnes privilegier. som nu
mera knappast skulle ha sin motsvarighet p{1 andra omrl1den av samhiillsli
vet. 

Sk1/11e.1jordiigm:fi"irh1111d: Kommitten har funnit att jordiigarens nuvaran
de ovillkorliga rtitt till sjtilvintriide inte lnter sig helt förenas med den syn pti 
arrendatorns hehov av besittningsskydd. ~om kommillen anlägger. Regeln 
kan enligt kommittens uppfattning i mänga fall leda till obilliga resultat för 
arrendatorn. Emellertid synes rtittspraxis, sadan den refereras i betiinkan
det. visa att arrendatorns anspr{1k pt1 trygghet i hesittningen har tillgodo
setts i alla de fall. dit jordiigaren ink iivertygande kunnat styrka sin avsikt 
att sjiilv hruka egendomen. Att jordiigaren skall ha en obetingad r:itt att 
sjiil\; fa bruka sin egendom anser fiirhundct vara ett oeftergivligt krav. Det 
finns ingen anledning alt göra nagon ytterligare inskränkning i jordägarens 
riitt. dvs. utöver vad som skett enligt g:illande lagstiftning. Det finns allt 
skiil att betrliffande denna besittningsskyddshrytande grund söka undvika 
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att leJa in prövningen pt1 svi1rtilhimpaJc teoretiska problemst~illningar. 
Om kornmittens forslag genomfors. bi'ir det ur rent praktisk synpunkt 

framhi1llas. att Jet s~ikcrligen leder till ett minskat ut hud av arrendeegendo
mar. 

Kommitten har t1heropat en framstiillning fr;1n sk<)nearrendatorernas 
sarnrf1dsgrupp, i vilken siigs att arrendelagen mf1ste \'ara utformad s[i att ett 
<trn:nde inte kan siigas upp utan mycket tungt viig<rnde skiil fnfo jordiiga
rens sida. Det siigs viJare att detta i siirskilt hi.ig grad mi1ste giilla för 
arrendegärdar. som har varit utarrenderade under my1.:ket l[111g tid eller 
brukah av flera generationer av arrendatorer. 

Kommitten har för egen del tagit fasta pt1 denna synpunkt lKh pekat pft 
att den omstiindigheten att arrendatorn och hans sbkt under tlera genera
tioner brukat arrendestiillet (s. k. historiskt arrende) bör vara ett starkt skiil 
mot besittningsavhrott. Detta uttalanJe har störst betydelse för godsen. 
siirskilt fideikommissen, diir ätskilliga arrendestiillen tillhiir kategorin hi
storiska arrenden. Uttalandet synes dock rimma däligt med den stånd
punkt som lagstiftaren intagit i andra hiinseenden, niir det gällt privilegier 
som är grundade pil gammal tradition. Enligt förbundets mening iir arren
datorerna pä godsen i praktiken redan privilegierade. sfltillvida som arren
deavgifterna pil godsen normalt iir lligre iin arrendena på den allmiinna 
marknaden. Förbundets medlemmar är inte heller friimmande för synsiittet 
att traditioner hör vidmakthallas. Detta har bl. a. kommit till uttryck i det 
goda förhf1llande som regelmiissigt ri'tder mellan jordiigare och arrendato
rer pf1 godsen. 

Att godsarrendatorer skulle ges en särskilt privilegierad ställning, niir 
sjiilvintriide av jmdägaren pf1kallas. synes dock ej vara logiskt. Det stär i 
direkt motsiittning till statsmakternas beslut om avveckling av fideikom
missen ph grund av just deras privilegienatur. Om jordägaren sjiilv vill 
bruka sin jord skall dc::t tydligen inte heller anses vara nf1got beaktansvärt 
sbl p{1 hans sida att hans sHikt har besuttit egendomen sedan nera genera
tioner. 

Ett speciellt mätt av hänsynstagande till godsarrendatorerna i nu ifråga
varande hiinsecnde skulle innebiira. att det i landet skulle skapas tvtl 
kategorier arrendatorer: dels sådana godsarrendatorer som har fätt överta 
ett arrende efter sliiktingar. som under tlera generationer innehaft arren
destiillet. dels alla övriga arrendatorer. Är det en ur jiimlikhetssynpunkt 
rimlig stf111dpunkt att just en arrendator ur den förra kategorin skall tiller
k;innas siirskilda riittsliga favörer? 

5 Di'idshos besittningsskydd 

Remissinstanser som i huvudsak tillstyrker förslaget 

Kommittens förslag har utan niirmare kommentarer tillstyrkts eller läm
nats utan erinran av bl. a. /a11thruks11ii11111dern11 i Östergiit/and.1· liin, Kal-
111<1r liin. l\ristia11.1·tt1i/s liin, Skaraborgs liin och Viistcrho11e11s liin. /iinss11·-
re/.l'e11 i Ö.l'tergiitlt111cl.1" liin samt ko1111n11t~f(')rhu11det. . 

S1·ea lwl'ri/11: Hovriitten ansluter sig till kommittens förslag i den män 
det innehiir att dödsbo efter avliden arrendator f:'tr besittningskydd till en 
fem:irsperiod efter dödsfallet. Detta för anses innebära en lämplig avväg
ning mellan hiir förekommande skilda intressen. 
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I enlighet med vad som framhölls i hovriittens remissyttrande till riksda
gens lagutskott (LU 1974: 351 hiir dödshoets st:illning i förevarande situa
tion uttryckligen regleras i lag. Kommittens fi.irslag till lagtext kan dock 
leda till uppfattningen att diidsho efter en avliden arrendator inte utan 
vidare skulle vara arrendator. Ej heller kan av lagtexten med erforderlig 
grad av klarhet utlibas att förHingningsriitten för dödsho enligt utredning
ens intentioner iir hegriinsad till en forliingning. Hovriitten föresli1r diirfor 
att en ny paragraf insiitts niirmast efter 9 kap. 9 * J B och att den far följande 
lydelse: '"Avlider arrendatorn under arrendetiden. skall hans dödsho iiga 
samma riitt till förbngning som arrendatorn sjiilv iigt. Riitten giiller dock 
endast förliingning av arrendetid under vilken diidsfollet intriiffar. .. 

Kristit111st11ds ringsriitr: Förslaget att dödsho efter arrendator. som avli
dit under arrendetiden och i'ttnjutcr besittningsskydd. skall erh;tlla hesitt
ningsskydd med forliingning som arrendatorn iigt titnjuta. iir liimplii;?t hl. a. 
med hiinsyn till att viss osiikerhct cim giillande riitts inneh:-ill synes r:ida. 
Tingsriitten vill i samhand diirmed ifrt1gasiitta om icke 9 kap. 9 ~tredje och 
(Jiirde styckena J H kan omredigeras. Tingsriitten fiiresl:ir diirfiir följande 
lydelse av innehi'lllet i de fört:'slagna regkrna: '"Arrendatorn eller. om han 
avlidit före arrendetidens utgitng. hans dödsho har riitt till fiirliingning för 
tid som motsvarar arrendetiden. om denna ej överstiger fem itr. och i annat 
fall för fem {Jr. Om det av siirskild ~inledning iir liimpligare. far fiirliingning 
ske for annan tid ... - Sf1dan iindrin~: skulle medföra iindring av hiinvisning
ar till 9 ~- Även 10 kap. o ~ JB bör enligt tingsriittens mening erh{1lla 
motsvarande avfattning. 

Do111srol.1Terket: Det framgttr int'~ klart av den föreslagna lydelsen av 9 
kap. 9 * JB vad klimmittcn i1syftat med sitt förslag om dödshos hesittnings
skydd. Paragrafen hör diirför förtydligas. 

Arre11de111i11111cfr11 i Mal111ii: Enligt kommittens hediimning iir hehovet av 
besittningsskydd olika starkt om det iir ett dödsbo som ingi'ir arrendeavta
let eller om dödsboet uppstttr under löpande arrendeperiod genom att 
arrendatorn avlida. För det förstn:.Lmnda fallet har l\nmmitten inte funnit 
tillriickliga skiil fiireslt1 en annan ordning iin den som giiller för iivriga 
juridiska personer. dvs. att reglerna för sidoarrenden alltjiimt skall ti!Him
pas. Arrendeniimnden delar kommittens hedömning och vill tillLigga att 
situationen med dödsbo som tilltr~idande arrendator torde vara siillsynt. I 
vart fall tonle det vara mycket ovanligt att ett dödsho tilltr;ider arrende av 
en gilrd. diir dödshoets medlemmar eller ni1gra av dem skall vara bllsatta. 
Diiremot kan det tänkas att ett d1:idsbo. som uppkommit genom att en 
innehavare av ett g<'irdsarrende avlidit under arrendeperillden. har behov 
av tillskottsmark och arrenderar si1dan av en granne. N:1got hchov att 
behandla ett si'idant arrende pt1 annat ~~itt iin som ett vanligt sidoarrende 
föreligger uppenbarligen inte. 

Vad härefter gäller dödsbo efter arrendator som avlider under arrendt:'ti
den är situationen delvis en annan. Om han avlider före den tidpunkt d{t 
uppsägning senast skolat ske. allt~i:I tidigare än ett fir före arrendetidens 
utgäng. har riittsfagt."t ansetts vara oklart. - - - EfterSlllll dödsboets 
ställning ansetts vara llklar. har niimnden inget emot en förtydligande 
lagregel och godtar ocksf1 kommittc:ns förslag till innehtill i en si1dan regel. 
Diirigenom uppkommer ett riittsliige likadant. som det som nämnden reJan 
nu ansett föreligga och funnit vara godtagbart. Oe efterlevande far alltså 
normalt rätt till förliingning under en femitrsperiod. och vid utgängen av 
denna period hedöms förlängningsriitten pt1 samma sätt som för andra 
juridiska personer. 
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Arre11de11c"i11111d1·11 i (/ii1chorg: N;ir arrendator ;·~v°Iider. skall enligt fi.irsla
get diidshoet ha r;itt till förHingning av avtalet r:1 samma tid. s11m g;illt för 
den avlidne. s;1vitt avser den niirmaste arrendeperioden efter den dtt döds
fallet intriiffade. om inte annan forfangningstid iir Himrligare. 

/\rrendeniimnden har i och för sig ingenting att erinra hiiremot men 
ifri'1gas;itter om en lag;indring hehiivs. Enligt g;illanJe lag skall s[1sorn 
huvudregel jordhruksarrenden förliingas pä tid. som motsvarar den gamla 
arrendetiden. Regeln giillcr for alla g:irdsarrenden och for sidoarrenden 
med Hingre arrendetid iin ett {1r. Att ett gt1rdsarrendc med en arrendetid pt1 
mer ~in ett ar efter arrendatorns diidsfall övergar till att hli ett sidoarrende. 
inverkar alltsti enligt huvudregeln inte p;'i arrendatorssidans riitt till fiirl~ing
ning. dock att fiirliingning kan ske pt1 kortare tid om Jctta ~ir Himpligare. I 
riittspraxis t Rittri-Ohlsson. Arrendeavgifter i jordhrukct s. 71 l har före
kommit fall. diirjordiigarna ffitt avslai; p{1 krav att fo fem:iriga sidoarrenden 
fiirkortade till ctt;iriga. vilket skulle ha innehurit att avtalen inte liingre hlcv 
besittningsskyddade. 

t\.fot den förslagna lai;regeln talar att den enligt motiven skall tolkas sti 
att dödshoets avtal ·- niir viil den första arrenJeperiodcn efter dödsfallet 
passerat - regelmiissigt skall fiirliingas pä kortare tid tin förut. Dödshoet 
skulle d~irmed fa siimre st~illning iin nu. 

Att döJshoets rätt till förliingning för tid som motsvarar den gamla 
arrendetiden fiireslf1s vara inskriinkt till döJsboets första arrendeperiod 
har kommit till uttryck genom sahen "om han avlidit före arrendetidens 
utg;'tng". Detta uttryckssätt torde i Ol:h för sig vara tilfarnpligt iiven när 
dödshoet iinskar fiirl;ingning under ytterligare arrendeperioder. Ett sf1dant 
rnissfiirst;lnd kan undanröjas genom att man i stället viiljer ett uttryck 
stisom "om han avlidit under arrendetiden ... 

Arrcnden;imnden vill vidare siitta i fråga om en lagregel. som utformats 
s;)som en riitt for arrendatorssidan till förHingning på viss tid. hör hemma i 
det rcgelsystem som finns i 9 kap. 9 * JB. 

l\.1111111wrkollegie1: Genom den föreslagna formuleringen har kommitten 
avsett att införa en lagregel som tillförsiikrar dödsboet efter en under 
löpande kontraktstid avliden arrendator tillräcklig tid att överviiga vad som 
hör ske med arrendesUillet i framtiden. A vsiktcn ;ir att garantera dödsboet 
en femärsperiod efter utgi'111gen av den kontrakts period under vilken arren
datorn avlidit. Regeln kan medföra att. om den löpanJe avtalstiden iir 10 ;\r 
och arrendatorn diir t. ex. år 2. hans dödsbo för riitt alt kvarsitta under 
8 + 5 = 13 år efter arrendatorns död. Enligt kollegiets mening är detta en 
alltfiir li"111g tid. Dödsboets intressen bör bli tillriickligt tillgodosedda, om 
man inför en regel som tillförsäkrar det riitt att bli kvar vid arrendet under 
en sammanlagd tid som med beaktande av den ursprungliga kontraktstiden 
aldrig kan hli kortare än fem år men heller aldrig kan bli Hingre än tio år. 
riiknat fr!in arrendatorns död. Vidare hör regeln formuleras sä att det klart 
fr;ungår att det gäller en speciell förliingningsrätt som klipps av efter den 
angivna tiden. Regeln om dödshoets hesittningsskydd bör med andra ord 
skiljas ut från regeln om arrendators riitt till automatisk förliingning. 

Li1111hmkss1vrdse11: Lanthruksstyrelsen tillstyrker att arrendators 
dödsbo ges hesittningsskydd enligt kommittens förslag. 1 lagförslaget sägs 
dock att arrendatorn eller - om han avlidit före arrendetidens utgäng -
dödsboet har riitt till förHingning for tid som motsvarar arrendetiden (dock 
högst fem tlr). I och med förlängningen torde dödsboet bli arrendator och 
avtalspart. Detta innehiir att när förlängningsperioden gtltt ut, har döds
boet rätt till ytterligare förlängning pä samma villkor som andra arrendato-
9 Rik.Hlagen 1978/79. I sam/. Nr 183 
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rer. dvs. för samm;1 tid som föregäcndc arrendereriod. Lagtexten torde 
all1s:1 i realiteten ge dödshoet ell rermanent hesi11ningsskydd. Dä dödsho 
inte utgör niigon bmrlig företagsform för jordhruk synes det nödviindigt 
att ge hestiimmelsen en annan lydel~e som klart anger att det iir frt1ga om 
ett arrendeförhiillandc under en övergi·ingstid. 

L11111hru/...1·11,/1111ule11 i l/1111.111/11 liin: Förs lager innebiir bl. a. alt döds ho 
efter arrendaror snm haft hesittningsskydd skall rn samma riitl till fiirhing
ning av arrendeavtalet som arrendatorn skulle ha haft vid utg:rngen av den 
arrendereriod under vilken arrendatorn avlidit. Vid utgi1ngen av följande 
arrendeperiod skall dödshoets förliingningsrätt bedömas rt1 samma säll 
som giiller för juridiska personer. N:.imnden har ingen erinran mot försla
get. 

Lant hru/..rnii11111d1'11 i .hi11/..ii11i11gs lii11: Lanthruksniimnden tillstyrker 
kommittens för~lag innebiirande att dödsho efter arrendator som avlider 
under arrendereril1den frir samma riitt till förlängning av arrendeavtalet 
som arrendatorn skulle ha haft vid w.gt111gen av lörande arrendereriod. 

För de dödsbon som anser det oförmirnligt att stanna kvar ri1 arrende
s@let k varsttir riitten all siiga urr avtalet inom sex m{111ader efter arrenda
torns död enligt 9 kap . .'i ~ .IB. Lanthruksnämnden ifri·1gasiit1er om inte 
denna miijli!-!het horde ut vidgas alt gälla iiven vid arrendators svtirare 
sjukdl1m. 
L11111hm/...111iim11de11 i ;'v/11/111ii/111s /iin: Genom konstruktionen av gällande 
ska11elagstiftning torde det vid nytilltriidandet av arrende nästan alltid vara 
si1 all b:1da makarna inträder snm arrendatorer. Är inte biida makarna fr{111 
hörjan arrendatorer, torde de i regel bli detta vid en förlängningssituation. I 
det faget hlir fri1gan om dödshos hesittningsskydd inte aktuell. Arrenderiit
ten övergär di·1 vid dödsfall rå efterlevande maken eller makan. Som 
kommitten pi1rekat finns inga regler om att dödsbo skall skiftas inom viss 
tid. D:I emelkrt id med hörjan tjiirde kalenderitret efter det dödsfall inträffat 
skattereglerna rörande handelsholag blir tillämpliga p!1 diidsho med viss 
inkomst dlcr förmögenhet wrde detta regelsystcm medföra all dödsbon 
kommer att avvecklas snabbare Lin som tidigare varit fallet. 

Lantbruksniimnden finner i likhet med knmmitten att ett dödsho vid 
nytilltriidt> ur besittningsskyddssynpunkt bör behandlas pt1 enahanda siitt 
som annan juridisk person samt all ett dödsbo vid alla typer av arrende bör 
jiimstiillas med fysiska personer under den period under vilken arrendatorn 
avlidit. 

La111hm/...rnii1111ufr11 i Vtir111/1111d.1 /ii11: Den föreslagna ändringen utgör 
niirmasl ett viilkommet klarliiggande och förtydligande av tidigare bestäm
melser. 

L11111miitl'ril'cr/..e1: Förslaget rörande dödsbos besittningsskydd synes 
vara viil avviigt med hiinsyn till önskem;det att man inte främjar en utveck
ling som innehär att dödsbon förblir oskiftade längre tid än nödvändigt. 
Lantmiiteriverket har ingenting all erinra mot detta förslag. 

Lli11s.11_1'l"dl'l'11 i Mulmii/111.1· liin: Den oklarhet som r~ider huruvida ett 
diidshos riitt till förliingning är av samma eller annat slag än den rätt 
arrendatorn skulle ha haft om han levt är klart otillfredstiillande. De förslag 
och motiveringar som kommitten framlagt finner lässtyrelsen väl över
viigda. Uinsstyrelsen hitriider diirför förslaget i denna del. 

S1(ti.rnii11111drn i Uppsala: Stiftsniimnden instiimrm:r i kommittens upp
fattning att tiden för all ordna arrendeförhällandet inom ett dödsbo med 
bibch{ilh:t hesittningsskydd m~inga gänger blir för knarr. Kommittens 
förslag att hesittningsskyddet bör kvarstå efter dct att den arrendeperiod 
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varunder diidsfallcl iigl rum a vsl11tah finner d:irfi\r' st ithniirnndcn \ iil mol i
veral. [);irernol ;111scr n;imndcn alt det allmiinna iinskem;·dct om ett mins
kat ;111lal oskiftade diidsbnn skall ri1\crka forslagcl ri1 dct viset all efter 
dödsfall rcstcr;111dc arrcndereri\)d inklusive föreslagen fiirliingning skall 
1m1fatta en tid av l:ingst tin tir. 

S1ifi.111ii1111lifr11 i U11kii11i11g: Stiftsniimnden tillstyrker. att diidsbl) er
h~'\ller r;itt till forHingning av arrendet med en arrcndercriod om .'i <lr. 

S1ifi.111ii11111d1•11 i Skt1r11: Den fiircslagna for;indringen av dödsbos besitt
ningsskydd kommer atl medföra rroblem eftersom kyrkans arrendeperi
oder ;ir 10 ilr. Anlag att arrendatorn avlider ;1r 2 pfi arrendererioden. 
Dödsboet far d!1 besittningsskydd i 13 i1r !8 + 5 <ir). Stiftsniimnden anser 
detta vara for ltmg tid. 

Om nagon l;imrlig eftertr:idare ej finns i diidshncl kan arrendeenhetens 
utveckling av-;tanna di'1 osiikerhct urrkommer om framtida driftsinrikt
ning. Stiftsniimnden foresl{1r att dödsboet skall ha besittningsskydd totalt 
hiigst .'i !ir. 

S1ifi.rnii11111den i l.1111d: Det blir allt vanligare att mak;1r tillsammans 
nytilltriider ett arrende. Vidare iir det stiftsniimndens erfarenhet att i arren
deförh~'tllanden med endast ene maken som arrenderart oftare iin fiirr 
andre maken intriider i r:it1sförhi1llandct under arrendetiden eller i sam
band med arrendefö1fangning. I de fall makarna samarrenderar behi.iver de 
av kommitten anförda svärigheterna for efterlevande maken inte upptriida 
vid förHingning vid utgfrngen av den arrendeperiod under vilken den andre 
maken avlidit. 

Stiftsniimnden instiimmer i kommittens uppfattning att de fr:m arrenda
torsh{tll framförda önskemälen om en mera tryggad besittning for dödsbon 
synes ha intresseinriktning inte i första hand pä dödsboets möjligheter att 
utöva arrendcriitten utan i stiillel pf1 möjligheten för n~igon av de efterle
vande familjemedlemmarna all fonsiitla brukandet av arrcndestiillct. Det 
iir bl. a. diirfiir att beklaga all frtlgan om arrendatorns riitt all överlf1ta 
arrende först rednvisas i kommittens slutbctiinkande. Stiftsniimmlcn kan 
emellertid inte underlftta att redan nu ge tillkiinna sina farhi1gor för att 
arrendeutbudet skulle minska om man kom pf1 iden att slopa eller mera 
viisentligt iindra arrendatorns skyldighet enligt giillande riilt att erbjuda 
jordiigaren titerta arrendestiillct innan överlätelse far ske. 

Med början det tjiirde kalenderfiret efter det kalenderttr etl dödsfall 
intriiffar blir kommunalskattelagens bestiimmclser om handelsbolag 
tilfönpliga p;\ diiJsbo med inkomst eller förmiigenhet över vissa belopp. 
Detta torde vara ett exempel pi1 det allmiinnas striivan att pf1skynda upp
liisning av di.idsbon. Stiftsniimnden ansluter sig helt till kommittens be
dömning att ett dödsbo vid nytilltriide ur besittningsskyddssynpunkt inte 
bör behandlas anrwrlunda iin varje annan juridisk person. Kommittens 
överviiganden i övrigt under detta avsnitt har resulterat i förslag att diidsbo 
st1viil vad giiller gi1rdsarrende som sidoarrende i förliingningshiinseende 
jiimstiills med fysisk person under den period arrendatorn avlidit. Det iir 
friimst med h;invisning till del oklara riittsliiget pt1 området som stiftsniimn
den vill tillstyrka förslaget. 

I m.:h för sig kan man tycka att om en arrendator avlider under n;'\got av 
de första {1ren av en tio;'1rig arrendeperiod si1 skulle resterande arrendetid 
riicka för att avveckla arrendet r:'i ett för arrendatorn tillfredsr;illande siitt 
alternativt utröna om t. ex. n:'igon deliigare vill överta arrendet. Niir döds
boet vill hli frill frim arrendet och gör upps~igning inom föreskriven tid rnr 
jnrdiigarcn i siimsta fall endast sex m[lnaders ri1drum för sina överviigan-
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den !fortsatt utarrendering. annan hrukningsform etc. I. hir att inte tala om 
den orimliga heliigcnhet jorLfagaren försätts i diirest crbjuJandet om arren
det-; ;·11erg;ing giires helt kort före fardagen. Dessa synpunkter kan (ll.:kst1 
tas med i kommittt.'.ns analys av dödsbos besittningsskydd men de har inte 
,;·:dan tyngd att ge anledning till iinJring i textförslaget till 9 kap. 9 ~tredje 
styd,et JB eller att nLJ fiiresb iindring av .'i och 31 **i samma kapitel. 

S1ifi.rnii11111d<"11 i Gii11'11org: Stiftsniimndcn delar kommittens uppfattning 
0111 all arrendators diidsbli intar en siirstiillning, varfiir det iir befogat att 
t illfiirsiikra diidsb\let ett starkare besittningsskydd. Att forfangningen 
avser eng;1ngsfiirfangning framgi1r d.:il:k ej klart i formuleringen. 

H.1).;g1111d.1pa111111rcd11i11ge11: Fri1gan 11m diidsh11ns stiillning i arrendeför
h;·t1Jandcn vill utredningen framhi·tlia att dct klarHiggandc som förslaget 
innehiir :ir till fiirm;rn för hyggnadspantutredningens arbe!e. Det iir emel
lertid n~1gPt oklart \·ad forslage\ kommer att leda till i liiget niir dödsb11et 
efter avliden arrendator önskar fä ;1rrenJet fiirliingt en andra gang. 

Fiir1·11i11g1·11 S1·erigc.1 j11rdhrrdsarr<'11dat1lf"cr: K1Hnrnittens bedömning. 
att fiir diidsb11 s11m tilltriider arrend.: inte tillrii<.:kliga skiil linns. vilka skLJlle 
motiv.:ra att siirskilda skyddsregler tillskapas. delas a\· föreningen. För 
dödsbo som tillkommer under arrer,deperioden synes Jiiremot starka skiil 
tala för iikat skydd. Fri'igan hiinger niira samman meJ hur de framtida 
reglerna om Ö\erliitl·lse av arrende kommer att vara utfom1ade. f\fahända 
kan Jet sedan reglerna hiirnm ra~.tställts :1nyo bli nödvändigt med en 
översyn av dödsboreglerna. 

Föreningen finner Jet otillfredssti:1llande att förhitllandena kring Jödsbos 
besittningsskydd iir oklara. Inte ens friigan om besittningsskyddets omfatt
ning vid första fiirliingningstillnilkt efter arrendators frirnfalle iir klart 
reglerat i lagen eller har genom prövning av högre rättsinstans blivit klar
lagt. 

Arrendeinstitutet har under de sista del:ennierna allt mera överg:itt fri111 
att vara ett under kortare tid varande förhililande - i avvaktan pt1 att 
arrendator förviirvar egen fastighet - till ett allt llftare livslängt förhi·11lan
de. Detta talar i ökad utstriil:kning för att reglerna inom arrcndeomri)det 
ges fastare former. För en si"idan \lrdning talar inte bara sociala aspekter 
utan ol:ks:1 det faktum att arrendatnrerna. som tidigare ni1mnts. har ;uren
destället som si1viil sin arbetsplats som boplats. Detta tillsammans med 
avsaknaden av tvingande författningsregler om jordiigarens inlösenskyl
dighet när arrendator lämnar stället talar för att nt1gL1n form av skydd för 
avliden arrendators n~irmaste bör til.lskapas. 

Det är ur samhiillcts synpunkt samtidigt angeläget att skyddet begrän
sas. si·1 att en oönskad fördröjning av dödsboets upplösning inte blir följ
den. Lagstiftaren bör diirför söka finna en form som tillskapar skydd för 
vissa grupper av efterlevande men som inte iir knutet till dödsboinstitutet. 

Ofta utgöres de efterlevande av maka ol:h mindertiriga barn. För dessa 
framsti1r arrendators frånfälle som ett hart slag. Att dessutom leva under 
hot om att pi1 grund av dödsfallet förlora saväl bostad som utkomst för 
anses klart strida mot vär syn pä social trygghet. I arbetslivet i övrigt har 
under senare är trygghet i anstiillningen allt mera skjutits i förgrunden. 
Make till arrendator arbetar som regel avseviirt. manga gt111ger full tid i 
jordbruket. För att göra honom i trygghetshänseende likställd med andra i 
samhiillet framstt1r det som ett billigt krav att han fär beht1lla sitt arbete 
under avsevän.l tid. 

Av det sagda framgt1r att efterlevande make och barn hör skyddas - i 
var:ie fall intill dess att barnen blir självförsörjande. Föreningen menar 
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diirl.ör att dödshn hör ges lagstadgat besittningsskydd st1 som kommitten 
föresbr. Dessutom hör det ytterligare övcrviigas om inte efterlevande 
make och barn till besitrningsskyddad arrendator bör ges besittningsskydd 
under ytterligare ett antal perioder intill dess att barnen n~ltt vuxen äh.kr. 

hircningen <.klar kommittens uppfattning alt tillriickliga skäl saknas för 
att ätskilja gi1nls- nch sidliarrcnde. 

f-öreningens synpunkter r:1 frågan om diidshos besittningsskydd bn 
sammanfattas p[t följande siitl: 
1. Besittningsskydd för dödsboet vid första fiirliingningstillfället. 
2. Om efterlevande make och mindertiriga barn finns. bör dessa rillförsiik

ras skydd under ytterligare tid. Dennas liingd hiir ytterligare utredas. 
S1·e11.l'/.:11 !t111111rheran:fi'irh1111dl't: Förhundct finner för sin del kommittens 

förslag angeliiget och tillstyrker detsamma. Det förtjiinar pt1pekas, att 
förbundet fi.ir sin del anser. att oskiftade dödsbon snarast möjligt skall 
skiftas och inte under liingre tid fortsätta med arrendet. 

S/.:1/ 11c111Te11ilar11rern11.1· .111111r1/i/sgrup11: Samrfidsgruppen instämmer i 
kommitten~ sHillningstagandc betriiffandc dödshos hesittningsskydd. 
Dock kan ifdgasiitras om den fi.ireslagna tidsrymden - endast en förläng
ningsperiod med samma liingd som skulle ha följt om dödsfall ej inträffat -
iir tillri.icklig. Visserligen har Arrendelagskommittcn förutskickat att i ett 
sluthetiinkande redovisa överviiganden om arrendatorns rlitt att överlåta 
arrende. men för sidoarrende med arrendetid överstigande ett år - t. ex. 
tvt1 <fr - iir denna tidrymd alldeles för kort. Måhtinda kan även en snart 
påbörjad fcmttrsförliingning hinna löpa ut innan frågan hinner bli löst. 

Det vore fördelaktigt om arrendeniimnd, med stöd av 9 kap. 9 * fjiirde 
stycket J B kunde förlänga avtalet pt1 lämplig tid. eller ge dödshoet en rätt 
till ytterligare förliingningsperioder om detta i det siirskilda fallet är moti
verat med hänsyn till diidsbocts sammansiiltning och anknytning till arren
dcstiillet. 

Remissinstanser som avst~Tker förslaget eller föredrar annan lösning 

Arre11de11ii11111dc11 i Un/.:i'iping: Rättsliiget betriiffande dödshos besitt
ningsskydd iir oklart. Med hiinsyn hiirtill föreligger skiil för en precisering 
och fi.irstlirkning av dödsbos riitt till fiirliingning av avtal. 

Kommitten uttalar att sociala och ekonomiska skäl talar för att diidsbo 
erhMler en tryggad hesittning under viss tid efter arrendatorns dödsfall. 
Mot nUmnda intresse skall viigas del.-; jordägarcns intresse av att sjiilv få 
utse arrendator, dels ett allmiint intresse av att stiivja en utveckling mot att 
allt ner diidshon fi.irhli oskiftade. 

I avvtigningcn mellan nämnda intressen synes kommitten till fullo ha 
tillgodosett di.idshoets intressen. Med hiinsyn till att dödsbon med föreslag
na hesti\mmclser kan komma att hevaras under relativt ltmg tid. om arren
dators dödsfall intrliffor under början av en avtalsperiod p:'i 5 eller IO år. 
synes skiil föreligga att iiverviiga om inte en fast övre tidsgräns bör faststäl
las. 

Helst borde frägorna om dödshos bcsittning~skydd och om riitten till 
iivcrl{1telsc avgöras i ett sammanhang. 

li1>11.l'llla 1111i1·crsitet: Universitetet delar i stort sett kommittens viirde
ringar av diidshos situation i arrendefiirhMlandet. Diiremot anses inte 
km11mittcns förslag till förliingningsrätt för dödshon vara iindam:ilsenligt. 

I praktisk tilliimpning kan kommittens förslag leda till stora olikheter 
mellan skilda dödsbon. Om en arrendator med I 0-ttrskontrakt avlider 
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under sista arrtmk~1re1 kan Jödsl'>otl for1s;ina arrendet ca 6 {1r jiimforl rm:d 
ca lh !1r om en arrcnJalor avlider under fi_irs\a arrcndcr1rc1. Kommittens 
iivcrviiganden iir emellertid -.ynncrligen oklara ifraga om riillsfiirh;tllandct 
efter den föreslagna förliingningen. ~.kd hiinsyn till att dödsbon oflasl iir en 
oliimplig tl_irvaltningsform fiir jl1r&1ruksdrif1 anses del helt oriktigt att 
skapa cl\ \'>csillningsskydd som kan omfatta s;·i l;'mg tid. Enligt universite
tets erfarenhet tillgl1dost.:s alla normala ansprtik pö trygghet och avveck
lings1id for diidsl'>oel med en fiireskrift som innebiir att Ji_idshoel kan 
fortsiitt;1 arrendet minst fyra ~1r frän den fardag som intriiffar niirmast efter 
arrendatorns död. Om en arrendator avlider under niist sista arrendc<'iret 
skall s;'dunda förliingningsriitten 1Hnfatta tre år medan lbrcmot n:1gon fiir
längningsriitt ej skulle föreligga om arrendatorn avlider mer iin fyra t"1r fiire 
arrendeperimkns utgt1ng. 

13estiimmelserna om dödsbos besittningsskydd har emellertid si'1 niira 
samband med fr;'1gan om överlätels·~ av arrcnderiittcn till dödsbodeliigarc 
att lagstiftning om besittningsskyddet hiir anst:i tills bi"ida friigorna kan 
behandlas gemensamt. Diirvid biir iiven situationen för diidsbo efter arren
dator med livstidsarrcndc klarliiggas. 

J11ridi.1ka.fi1k11/tets11ii11111d1'111·id U,ri11.rnla 1111ii·crsi1c1: Fakultctsniimndcn. 
som instiimmcr i bedömningen all n~1varandc riittsliige hiir iir oklart, finner 
att ej heller den föreslagna utformningen ger ett hell klart rLittsbge. För 
t. ex. det normala fallet med giirdsarrende är det klart att den nya regeln 
kommer att ge dödsboet en första forliingning pt1 fem f1r. V;1d som skall ske 
diircfter iir mindre klart. Man tyck~. mena att arrendeniimnJen genom alt 
tillämpa det föreslagna ljiirde stycket skulle ha möjlighet att nLista gt111g 
föreskriva en forliingning ptt bara ett nr och tfärmed åstadkomma att 
diid~boet efter utgi111gcn av den andra perioden inte skulle kunna ha ni1gon 
riitt till ytterligare förliingning eftersom undantaget i 9: 7 st. I p. I dtt skulle 
bli tiJHimpligt. Det är dod sviirt att förutse niir arrcndcniimnden kommer 
att utnyttja denna möjlighet. 

Till detta kommer att den föreslagna utformningen kan leda till alt 
död~boets arrenderLill kommer all gLilla under lr111g följd av iir och att 
regeln Jii11"iir kommer att mcvcrka till att dödshon bibch;'1lls oskiftade limg 
tid. Om t. ex. arrendatorn av ett l;'ingtidsarrendc avlider nLir 16 t1r [Herstår 
av den avtalade arrendetiden. kommer kommittens förslag att leda till att 
diid~boet för r;itt att fortsätta arrendet i1tminstonc 16 är+ 5 :1r + \ f1r. dvs. 
tillhopa 22 {tr. Dclla bör jiimföras med kommittens rimliga bedömning att 
det viktigaste ;ir att man tryggar gcncrationsv;ixling (s. 106) och ger möjlig
het för ntlgon av de efterlevande familjemedlemmarna att fortsiitta brukan
det av arrendestLillcl (s. tmn. 

Det vore biittre om man hiir kunde finna en ordning som mera effektiv\ 
kunde leda till att dödsboet avvecklas inom rimlig tid samtidigt som den 
gar~tnterar att en efterlevande jordbrukande familjemedlem far rätt att 
överta arrendet. En tiinkbar liisning vore all man i J B 9: 5 införde en riitl fiir 
jonbgan:n att. niir arrendator avlider och mer iin fyra t1r ~tcrstitr av den 
avtalade arrendetiden. siiga upp diidsboet till avflyttning vid den fardag 
som intriiffar niirmast efter fyra tu efter dödsfallet. Möjligt iir att man i 
s{t\l:tnl fall borde skydda dlidsboct mol kapitalförlust genom att förknippa 
uppsiigningsriittcn för j(irdiigaren med en s;irskild crsiiltningsregcl som d;'1 
hör gt1 bngre iin nu giillande regel i JB 9: 14 för vissa fall diir fiirliingning 
viigras. Viktigast iir emellertid att r~geln om riitt för jord;igaren att genom 
uppsiigning avbryta Jcn piig:iende arrendeperioden kombineras med en 
regel som ger dödsboet riitt all övcrli1ta arrendet till ni1gon av arrendatorns 
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fomiljcmedlemmar. Endast diir s!1dan iiverlittelse inte sker inom viss i 
lagen angiven tid fr{111 diidsfallet - skulle jurlbgarens riitt att i förtid 
avbryta arrendet giilla. 

Fakultetsniimnden iir medveten om att en lösning enligt de nu antydda 
riktlinjerna inte kan gerwmföras utan siirskild utredning. Kommitten har 
emellertid sjiilv uttalat att man a\ ser att i ett senare betiinkande ta upp 
fr:igan om arrendators riitt att iivcrl:lta arrendet. Under arbetet med det 
förslaget m:istc man iiven komma in pit frägan om dödsbos riitt att i.iverl:lta 
arrendet. 1-riigan om riitt fi.ir dödsbLi efter avliden arrendator att fit förliing
ning hi.ir stt niira samman med dessa fr:igor om riitt att iiverlftta arrendet alt 
det framst[tr som oliimpligt att. som kommitten Uinkt. redan nu separat 
lagstifta om dödsboets riitt till förliingning. 

Fakultetsniimnden vill i detla sammanhang pt1peka att man. niir man 
utreuer frtigan om riitt för arrendators JiidshodeWgare all överta arrenuet. 
iivcn bör ta stiillning till fr;'tgan om den nuvarande regeln i JB 8: 6 om riilt för 
make/maka efter avliden arrenuator att intriida i arrendet blir utvidgas till 
att iivcn omfatta den som arrenuatorn sammanlevt med under iikten
skapslik nande förh~illanuen. 

Do111ii1n·crker: Domföiverket finner det miirkligt alt utredningen vill sitt 
vakt om diidsboinstitutionen. Diidsbodeliiganuet inom jordbruket iir ett 
viixande problem. N;'igon anledning att fiirstiirka dödsbonas stiillning kan 
verket inte se. Detta iir kanske speciellt viktigt vill förvaltning av arrende
jordbruk. diir avseviirda kapitaltillgf111gar liiggs i arrendatorns hand för 
kortare eller Hingre tid. Dti iir det av avgörande betydelse. att arrendatorn 
besitter kunskaper. förmftga och resurser att förvalta egendom. Fiirvaltas 
egendomen av ett dödsbo diir ingen av lleHigarna har ett best;'tende intresse 
av fortsatt jordbruksdrift fiireligger risk för alt egendomen förslummas pä 
relativt kort tid. Det tar J~1ng tid och avscviirda kostnader för böde jord
iigaren och en ny arrendator att reparera intriiffade skador. Av- och till
triidessynen iir ett däligt instrument att miita dylika hiindclser. Det iir 
nödviindigt att döusbon inte via Jagen skall tvinga sig kvar pa en egendom. 
Avlider en arrendator under första arrcnde{tret vid ett tioårigt arrcndavtal. 
som iir vanligt i Jomiinverket. skulle dödsboet i princip kunna sitta kvar i 
femton är. 

Dom;inverket föresbr att 9 kap. 9 * tredje stycket J 1:3 i den del det avser 
diidsbo iindras sa att diidsboeb besittningsskydd begriinsas till inrn:varan
de avtalsperiod eller minst fem itr efter det att arrendatorn avlidit. 

JRF: Vad gLiller fdgan om diidsbo som nytilltriider ett jordbruksarrenue 
konstaterar LRF att behov av iindrade regler för besittningsskydd i förhål
lande till vad nu giiller inte föreligger. Dylika arrenueupplfttelser iir att 
jiimställa med upplåtelse till andra juridiska personer. Som kommitten 
framhällit iir det angeliiget att motverka bevarandet av oskiftade di\dsbon. 

I fo'1ga om besittningsskyddet för dödsbo efter arrendator som avlider 
under arrendetiden. och cfarunder åtnjuter besittningsskydd. iir frågan mer 
komplicerad. De avväganden som mttste göras är it ena siuan att siikra de 
efterlevandes riitt till trygghet i besittningen av arrendestiillet siirskilt med 
tanke pf1 bostad och försörjningsmöjlighel och tillräckligt tiusutrymme för 
en ekonomiskt rimlig avveckling. A andra sidan bör beaktas det allmiinnas 
önskan att medverka till ett minskat antal oskiftade dödsbon samt jord
;igarens intresse av att arrendestiillet brukas av kvalificerade personer. 
Den sammanjiimkning av de olika intressen som kommitten föreslagit 
finner LR F i och för sig liimplig. LR F menar dock att regeln i 9 kap. 9 * 
tredje stycket J B bör förtydligas st1 att det av denna framg~)r vilken tid som 
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avses. Regeln bör kunna ges en tydligare formulering som hiittre överens
st;immer med kommittens uttalanden. H;irvid bör hiinsyn tas till inom 
vilken tid arrendatorn har avlidit fö:·e arrendetidens utgång för att döds
boet skall ha riitt till förbngning för tid som giiller för gtirdsarrende, dock 
högst fem t1r. 

LRF finner att starka skiil föreligger för att nu ej ta ställning till den tid 
varunder arrendatorns dödsbo skall ges riitt att med tilHimpning av för
liingningsinstitutet besitta arrendestillkt. Fri\gan iir nära sammankopplad 
med de efterlevandes möjlighet och r.~itt att överta arrendet. Frägan om hur 
rätten till överli\telse av arrendeavtal skall lösas, vilken ingår i kommittens 
uppdrag, bör däit'ör först utredas innan stiillning tas till dödsbos besitt
ningsskydd. Päpekas bör ock sa att s;1dana riittsliga spörsmål sftsom en
mansdi.idsbos rätt och arrendatorns rättsliga ställning vid händelse att flera 
personer gemensamt innehar ett arrende m:h en av dessa avlider under 
arrendetiden bör utredas. 

LRF för med nu angivna pt1pekanden föreslå att fri\gan angående döds
bos besittningsskydd vid jordbruksarrende ej blir föremål for lagstiftning i 
nuvarande hige. Frllgan bör utredas ytterligare av kornmitten och upptas 
till behandling i kommande betänkande. 

S1·enska kyrkans .fi"irsamlings- och pa.1·torat.1:fi"irh1111J: Förbundet finner 
det i och för sig befogat att dödsbos besittningsskydd förstärks. Di'I emel
lertid fri\gan om arrendatorns möjlighet att överlåta arrende enligt uppgift 
kommer att upptas av kommitten i ett blivande slutbetänkande anser 
förbundet att frågan om dödsbos bc:sittningsskydd och överlåtelsefrågan 
bör behandlas samtidigt i samband med slutbetänkandet. Dessa bilda frft
gor har lagtekniskt så många beröringspunkter att de bör behandlas gemen
samt. 

När fri\gan om dödsbos hesittningsskydd än behandlas anser förbundet 
att lagtexten bör förtydligas så, att det klart framgfir att förHingningen av 
arrendetiden endast avser en period. Den ovisshet som i gällande lagstift
ning råder pä denna punkt iir högst besvärande, vilket bl. a. framgår av den 
olikhet i synen p[t denna fråga, som ~1dagalagts av de rättsvårdande myn
digheterna. Större klarhet skulle vinnas om kap. 9 * 9 tredje stycket inled
des pä följande sätt: "Arrendatorn, eller om han avlidit under pägående 
arrendeperiod, dödsboet har ... '· 

Admkatstm!fundet: Kommitten har föreslagit en särskild regel om ökat 
skydd för dödsbo i förliingningsfalle:n. Samfundet har ingen erinran här
emot. Den föreslagna lagtexten anger emellertid inte tillr~kkligt tydligt att 
den nya förlängningsrätten föreligger endast vid utgången av den avtalspe
riod varunder arrendatorn avlidit. Termen "arrendetid" är inte synonym 
med "avtalsperiod". Den anger inte någon begränsad tidsrymd utan an
tyder tvärtom snarast "hela den tid varunder arrendeförhållandet varar" 
och således att diidsboet skulle ha den förstiirkta förlängningsrätten vid 
vaije periods utgång. Dt1 detta inte iir förslagets avsedda innebörd, måste 
omredigering ske. 

Det iir emellertid mahiinda mindre lämpligt att nu reglera dödsbos hesitt
ningsskydd. då denna fråga är sammankopplad med spörsmålet om efterle
vandes rätt att överta arrenderätten. Denna fraga fllerstfir för kommitten 
att behandla. 

S1·eriges jorJiigan'.fi°irh1111d: Mot dödsboets eventuella intresse att för
länga arrendet står jordägarens och det allmännas intresse av att arrende
stiillet får en lämplig brukare. Kommittens förslag beträffande dödsbos 
besittningsskydd innehär att dödshon i många fall kan leva kvar och 



Prop. 1978/79: 183 137 

arrendera under !ting tid efter arrendatorns frtu1folle. Detta ;ir olfönpligt. 
Enligt förbundets uppfattning vore det liimpligare att tiden för förliingning
en hegränsades till det antal fir efter dödsfallet, som erfordras för att 
di.idshoet skall fä erforderlig tid for avve.:kling. Eventuellt kan man hiir 
anknyta till den tidsfrist -· fyra {1r - som g;iller for dödsbos beskattning 
~om särskilt skattesubjekt. 

Dti frrigan om dödshos besittningsskydd h;inger niira samman med de 
efterlevandes riitt att överta arrendet, vilken fräga iir föremttl för kommit
tens fortsatta övcrviiganden. bör lagstiftningen under alla förh;"tJ)anden ej 
ändras redan nu. 

6 Uppsägningsförfarandct 

Remissinstansl'r som i huvudsak tillstyrker förslaget 

Lc1111hruks11ii11111dcrna i V1>11.rn/a. Östcrgiitlamis, l\a/111ar. A-fa/miihus 
nch Viistcrho11e11.1· liin samt la111mii1cri1·crkc1 och ko1111111111.fi"irh1111der har 
utan närmare kommentarer tillstyrkt kommittens förslag eller lämnat det 
utan erinran. 

Krisrianstads tingsriitt: Sorn kommitten framhällit har ena parten i ett 
arrendeförhtillande ett berättigat intresse av att så snart som möjligt få 
besked om vad andra parten menar med en av denna gjord uppsiigning, för 
att kunna förhereda sig inför kommande förhandlingar. De av kommitten 
föreslagna reglerna i hithörande sammanhang far anses ändamålsenliga 
och torde medföra en för hi)da parter i arrcndcförhMlamlet ön sk viird 
öppenhet. Tingsriitlen tillstyrker förslager. 

Domstols1·erkc1: De nuvarande reglerna om uppsägning av arrendeavtal 
och hänskjutande av arrendetvister till arrendenämnd ger jonlägaren ett 
övertag vid förhandling om nya arrendevillkor. Domstolsverket anser att 
ökad jämställdhet mellan parterna bör eftersträvas och biträder diirför 
kommittens förslag pä denna punkt. 

Arrl'11de11iim11dc11 i Li11kiipi11i;: Arrendenämnden tillstyrker de föreslag
na iindringarna i uppsägningsförfarandet. Principelit bör bestämmelserna 
för arrende och hyra vara desamma eller likna varandra i så hi.ig utsträck
ning som möjligt om inte siirskilda förht11landen hos den ena nyttjandcr~it
ten motiverar att man för vissa frågor väljer olika lösningar. Med anledning 
Mirnv iir det önskvärt att motsvarande bestämmelser införs i 12 kap. 
jordabalken. 

Enligt 12 kap. 58 *jordabalken gäller all om hyresvärd vill säga upp avtal 
om lokal skall han i uppsägningen underrätta hyresgiisten om de villkor 
han uppställer for att förfanga hyresförht\llandet eller om orsaken till att 
han vägrar rnedge förlängning. Kommitten föreslär endast att jordägaren i 
uppsiigningen skall uppge orsaken till förlängningsviigran men inte vilka 
villkorsiindringar hand fordrar. Arrendenämnden ifrågasätter om det inte 
finns skäl att vid uppsiigning av jordbruksarrende föreskriva att jordiigaren 
antingen i uppsiigningen eller inom viss tid därefter skall underrätta arren
datorn om vilka villkorsiindringar som päkallas. Vid arrendenilmnden var 
den 29 september 1978 17 ärenden anhängiga som rör ändrade villkor för 
jordhruksarrende fr. o. m. den 14 mars 1979. I 6 iirenden har resp. jord
iigare tmts anmodan fr!m arrendeniimnden iinnu inte preciserat villkoren. 
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f,"11111111ur/..o/frgi<'I: De stiftsn:imnder som hörts mots:itter sig att det alltid 
skall <digga den upps:igande parte1 att h:inskjutna en tvist till arrende
niimnden om 11ppgörcbe ej kan lriiffas. Kollegiet an..,er tlLick all hiirande 
sk:il anfiirts till stöd fiir fiirslaget och har ingen t:rinran mot de föreslagna 
nya uppstigningsrei;derna. Hetr:iffande utformningen av förslaget kan sägas. 
att först<1 meningt:n av 'J kap. JO a ~ till sitt inneh[1ll :ir en upprepning av 9 
kap. I 0 ~. lfr<1ga om den skyddsregel för arrendatorn som föreslagits. 9 
kap. 13 a ~- framgi1r av motiveringen pt1 s. 121 i betänkandet all arrenda
torns riitt till uppsiigning skall avse avflyttning p{1 den fardag som intrMfar 
niirmas\ efter sex mi111ader frtrn upp:;iigningen. I klarhetens intresse kanske 
delta borde framg<'i av sjiilva paragrafen. 

L11111hm/..s.11yrd\"l'11: Lantbrubni.imnderna tillstyrker i huvudsak eller 
famnar utan erinran kommillens förslag till iindrade regler för uppsägning 
av arrendeavtal. Lantbruksniimnden i Skaraborgs län ifrtigasiitter om inte 
uppsiigningstiden vid upps:igning fi:·r avflyttning borde förliingas till tvii ar 
vid gt1rdsarrende. De skiil for en fangre uppsiigningstid s.im n:imnden 
siirskilt fr<11nhallcr iir att liingre tid ii11 ett fa behövs för olika företagsekono
miska överviiganuen. skalleplanering vid en eventuell avveckling av jord
bniksforetagel eller för all finna en annan famplig egendom dit företagcts 
resurscr lo.an överi"öras. Vidare anser lanthruksniimnden i Kristianstads län 
att den tid inom vilkcn arrendatorn har r:iu att siiga upp avtalet efter det att 
villkoren slutligt faststiillts. hör bestämmas till tvt1 mänader eller samma 
tidsfrist som giillcr för överklagande av arre11denämnds beslut vid villkors
tvist. 

Lanthruksstyrelsen finner stark.:. skiil tala för att nuvarande regler för 
uppsiigning av arrendeavtal snara~.t iindras. Lanthruksstyrelsen ansluter 
sig till de synpunkter ovanniimnda lantbruksnfönnder anfört samt tillstyr
ker i övrigt kommittens förslag. 

La111/Jruk1·11ii11111ile11 i Jii11kiipi11gs liin: Niimnden tillstyrker kommittens 
förslag som bl. a. innebiir att de nuvarande i tiden obesUimda avtlyttnings
meddelandena försvinner. Niimndcn ser detta som mycket väsentligt. 

La111hmk111ii11111ile11 i l\ris1ia11suuJ.,· lii11: Den i 9 kap. 13 a * föreslagna 
tidsfristen av 4 månader för arrendatorn för ett slutligt ställningstagande 
anser lanthruksniimnden vara onödigt l~rngt tilltagen. Lanthruksniirnnden 
fi.iresliir. att arrendatorns riitt att siiga upp avtalet begränsas till 2 månader 
frf111 det han delgivits arrendeniimndens heslut eller samma tidsfrist som 
skall giilla fiil' överklagande av arrt~ndeniimndcns beslut. I övrigt ansluter 
sig lanthruksniimnden till utredningens förslag. 

l.11111hrukrnii11111de11 i Skaraborgs liin: De regler för uppsägning av arren
deavtal som nu gäller har varit svflrtolkade och medfört att arrendatorerna 
i vissa fall under en alltför l~ing tidsperiod kiint osiikerhet om fortsatt 
arrende varit möjligt. Detta har h·~rott pä att jordiigaren. som sagt upp 
arrendeavtal kunnat dröja med att precisera arrendevillkoren för fortsatt 
arrende. Om överenskommelse om nytt avtal inte kunnat triiffats s[1 har 
jordiigaren sf1 sent som vid förhandlingar inför arrendenämnden. kunnat 
kriiva arrendators avflyllning med sjiilvintriide som besittningsbrytande 
grund. 

Den iindring i uppsiigningsförfarandet som arrendelagskommitten före
slår innebiir all klar;ire regler skapas. För anendatorn innebiir det också 
att hans förhandlingssituation forhfötras dä han inte som förekommit mi1st 
förhandla om nya arrendevillkor under hot om jordiigarens egeninträde. 

En nackdel med det föreslagna uppsiigningsförfarandet anser niimnden 
vara att arrendatorn efter jordiigan!ns upp~iigning för villkorsiindring kan 
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fiirh:llla sig passiv och hiirigenom tvingajordiigaren att hiinskjuta frf1gan till 
arrendeniirnnden diir arrendarorn ej behöver riskera au villkoren fiir fort
satt arrende blir mindre fiirmt111liga iin de jortfagaren under förhandlingarna 
erbjudit honom. Detta kan leda till en onödigt stor iirendebelastning hos 
arrendeniimnden. Niimnden vill p{1peka risken för denna utveckling utan 
att ha nt1got alternativt förslag hur ett uppsiigningsforfaranue vid villkors
iindring bör ske. 

Niimnden ifr:1gasiitter ocksti om inte uppsiigningstiden vid uppsiigning 
för avflyttning horde forliingas till tvti tir vid gärdsarrende. De skiil för en 
liingre uppsiigningstid som niimnden vill peka pi1 och som kommitten inte 
diskuterat i·ir att liingre tid iin ett i)r hehiivs for företagsekonomiska iivervi"i
ganden av olika slag. t. ex. skatteplanering vid en avveckling av jordbruks
fiiretaget. eller alternativt att finna en annan liimplig egendom dit företa
gets resurser kan iiverforas. 

l.1111thru/...1·11ii11111lfrn i \'iin11/1111d.1 lii11: Det nuvarande uppsiigningsförfa
randet - med htide skriftlig uppsägning av arrendeavtalet och siirskilt 
avtlyttningsmeddelande till arrendatorn - iir omstiindligt och svfirförsttie
figt. 

Utredningens förslag om endast en uppsiigningshandling och all i denna 
skall anges avsikten med uppsägningen - arrendets upphörande eller 
villkorsiindring - syns medföra en förenkling och rationalisering av förfa
randet. Om jordiigaren sliger upp avtalet för urphörande krävs ockstt att 
den hesittningsbrytande grunden anges i uppsiigning~handlingen. Han far 
inte senan~ ange nagon annan sådan grund. 

Lantbruksniimnden anser att det föreslagna förfarandet medför förbätt
ringar för bada parter. Siirskilt bör det vara värdefullt för arrendatorn att 
redan när han mottager en uprsägning fä veta avsikten med och grunden 
för densamma. 

Lii11ss1yrd.1·c11 i Malmii/111.1· lii11: Det nuvarande systemet med dubbla 
handlingar - en uppsägning och ett avflyttningsmeddelande - är oprak
tiskt och onödigt komplicerat. Kommittens ändringsförslag ptt denna 
punkt och vad som i övrigt framförts beträffande uppsägningsförfarandet 
är viilmotiverat. Dock finner Hinsstyrclsen att bt1de den frist som arrenda
torn har rt1 sig att stiga upr arrendet. då arrendeniimnden besllltat om 
förHingning av avtalet pt1 nya villkor - senast fyra månader efter det att 
villkoren blivit slutligen avgjorda - och tidsfristen för hänskjutande av 
tvist om Lindring av villkor - sex mf111ader - är onödigt lfmga. En begräns
ning härvidlag är att föredra. Det mt1ste ligga i btida parters intresse att en 
tvist av förevarande slag om möjligt hör vara avslutad vid kontraktstiden 
utgång. 

S1iji.1·11ii11111ile11 i ll[J[•sa/11: Stiftsnämnden anser i likhet med kommitten 
alt g;illandc regler för uppsägning av jordbruksarrende Lir tillkrftnglade och 
hitvis oliimpliga. 

S:\lunda iir det dubbla upps;igningsförfarandct inte ägnat att ge de av
sedda förhandlingsmiijligheterna. till stor del beroende på att tid för avsän
dandct av avtlyttningsmeddclandet ej faststiillts. Dessutom framsti'tr vid 
mottagandet avflyttningsmeddclandet som ett onödigt dramatiskt medde
lande. Det finrn. diirför anledning till fiirLindring i detta avseende och 
stiftsniimnden tillstyrker i allt viisentligt kommittens förslag. Däremot kan 
niimnden ej acceptera kommittens förslag om att det i jiimstiilldhetens 
namn skall vara den avtalsuppsiigande parten som skall hänskjuta tvist till 
arrendeniinmd. Den andra parten, som således inte har skyldighet alt föra 
tvist inför arrendenämnd kan genom passivitet sabotera förhandling om 
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nytt avtal. Eftersom det i regel blir .i•.mfägaren som :ir uppsiigande part hiir 
i stiillet ur jiimstiilldhetssynpunkt ar;endatorn liksom nu ha skyldighet och 
riittighet att p~tkalla arrenden:imndspriivning. 

Stifi.rni"iJ1111ile11 i l.und: Hostiillsnämnden hesttimmer arrendevillkoren för 
huvuddelen av kyrkans arrendegårdar. Efter gammal fast ordning hrtlles 
besiktning för bestiimmande av arrendevillkor senast under andra r1ret före 
löpande arrendeperiods slut. Det innebiir att arrendatorn i normalfallet 
ungefär halvtannat är i förviig för veta om han kommer att erbjudas förnyat 
arrende och di"t som regel också villkoren. (Härvid bortses fr{m de fä 
boställsniimnd~heslut som besviirsv:.igen blir föremål för iiverprövning hos 
stiftsnämnden.) Dessutom iiversiinds pti tidigt stadium till arrendatorn 
kopia av besiktningsprotokollet samt underrättas arrendatorn samtidigt om 
den fortsatta gången i iirendet och vilket riitt~medel som han kan anv;inda 
om han iir missnöjd med villkoren. Avtlyttningsmeddelandct iir intaget i 
sjiilva upp~ägningshandlingen. Diiri ·~rinras arrendatorn åter om sin möjlig
het att gfl till arrendeniimnden om han inte godtar villkoren för forHingning 
eller icke gär med pä att flytta. En sädan formulering iir enligt stiftsniimn
dens mening inte alls iignat att ge jmdiigaren en överlägsen sHillning eller 
att skapa osäkerhet hos arrendatorn i all synnerhet som arrendatorn st1som 
tidigare framhtillits inte behöver riikna med nägot kyrkligt organs sjiilvin
träde. Stiftsniimnden iir ganska i.iv1:rtygad om att den helt övervägande 
delen av stiftets arrendatorer inte kiinner igen de problem i samband med 
uppsiigning som kommitten diskuterar. 

Det hittills anförda h:infiir sig själ\fallet till normalsituationen - det iir ju 
den som kommitten tagit som allmän utgangspunkt för att förenkla och 
förtydliga uppsägningsförfarandet. 

Pfl den kyrkliga jorden hålles genom boställsniimndens försorg hesikt
ning minst vart femte år. Betriiffande de arrendeställen som inte bedömes 
bärkraftiga och iir klara rationalilseringsfall har som regel vid tidigare 
besiktningar klargjorts att vederbörande arrendator visserligen kan räkna 
med att - om han st1 önsl.:ar - fä k varbli vid sitt arrende tills han uppnär 
pensionsålder men inte att siitta ny ;;rrcndator i sitt stiille på sädant siitt att 
rationaliscring~syftet motverkas. 

Normalt torde iiven enskild jort!iigarc och arrendator hälla varandra 
fortlöpande underriittade om sina framtidsbedömningar beträffande arren
deegendomen och inte - som intrycket blir av kommittens övcrviigandcn 
- att arrendeparterna tillkiinnager sina verkliga avsikter endast inpå tiden 
för kommande period. Att jordägaren anviinder avflyttningsmeddelandet i 
ett taktiskt spel torde tillhiira undantagsfallen. 

Stiftsnämnden iir fullt medveten om att nuvarande regler om dubbla 
uppsägningshandlingar inte medfört den avsedda förhandlingssituationen 
foimst beroende på att det inte föreskrivits någon tid för sändandc av 
a vtlytt ningsmedde !ande. 

Bland privata jordiigare kan myc:ket viil finnas de som iiverviiger att 
bruka egendomen i egen regi (och tillfi.irlitligen styrka detta) som likviirdigt 
alternativ till fortsatt utarrendering. Om jordiigaren inte för iindra en gjord 
uppsiigning för villkorsiindring till all i stiillet anse avtalets upphörande kan 
följden bli att jordiigaren - för att vara pä den s:ikra sidan - inleder med 
det senare uppsiigningssyftet. I sak synes skillanden liten mellan denna 
uppsiigningsprocedur och den nu rf1dande ordningen diir uppsägning alltid 
giiller avtalets upphiirande iiven om parterna egentligen syftat till nf1got 
annat. 

Stiftsniinrnden, som inte vill mohiitta sig ett förenklat uppsiigningsfor-
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farande, k;1n emellertid inte hillla med om att arrendatorn generellt skulle 
befinna sig i undcrliige vid tilliimpningcn av det nuvarande uppsiigningsfor
farandet: det riieker att erinra om arrendatorns miijlighet att hiinskjuta tvist 
till arrendeniimnden utan föreg~iendc avfiyttningsmeddelande. Fiirhand
lingsatmosfiircn i ett liige diir st1dan ;)tgiirJ iir p:ikallad torde i de flesta fall 
redan vara ogynnsam fiir uppgiirelse utan arrendcniimndens medverkan. 

Genom den föreslagna ordningen torde niistan undantagslöst jordiigaren 
bli den aktive parten i arrendeförhållandet. Niir man iiven i fortsiittningen 
far r:ikna med att jordiigarcn i regel blir den som giir uppsiigning iir 
stifhniimndcn inte ense med kommitten df1 den under hiinvisning till prin
cipen om jiimstiilldhet i avtalsförhttllande fi.ireslar en ordning diir jord
iigaren regclmiissigt blir jiimviil hiinskjutande part. I jiimstiilldhetens intres
se vill stiftsniirnnden i stiillet föreslt1 att det liksom nu blir arrendatorns sak 
att pfikalla arrcndeniimndspriivning. 

1 4 ~lagen t 1970: 939) om förvaltning av kyrklig jord stadgas att vad som 
enligt lag eller annan författning f11igger fastighetsiigare fullgöres av den 
som förvaltar den kyrkliga jorden. Jiimlikt 15 ~ lagen för förvaltaren med 
visst undantag - under den kontroll av bostiillsniimndcn som föreskrives 
- uppi[1ta kyrklig jord p{1 arrende för j0rdbruk. Enligt samma paragraf 
foretriider stiftsniimnden den kyrkliga jorden niir arrendeniimnd eller dom
stol behandlar fr:1ga om vilka villkor för jordbruksarrende som skall gälla. 
Om den av kommillen föreslagna nyordningen genomförs utg:.'tr stifts
niimnden ifrd.n all dess riitt att företriida den kyrkliga jorden också skall 
avse stiillningen som hiinskjutande part. Disponerade förvaltaren ensam 
fri1gan om hiinskjutande, skulle bostiillsnämndens arbete med bestiimman
de av arrendevillkor kunna bli helt meningslöst ifall förvaltaren av olika 
sbl underliit att hiinskjuta tvist. 

Fiir att förekomma tveksamheten pt1 denna punkt synes ett förtydli
gande i första hand behöva göras i den kyrkliga jordförvaltningslagens 
15 *· Om sv[irigheter uppstår med hiinsyn till att nämnda lag är av kyrko
lags natur, m~1ste i andra hand taleriittens omfttng klart komma till uttryck i 
blivande propositionstext. 

Mot kommittens författningstext i och för sig under 9 kap. 9-13 ** har 
stiftsnämnden ingen erinran utom vad gäller tidsfristen om fyra månader 
för arrendatorn att efter det villkoren blivit slutligt fastställda säga upp 
avtalet för avflyttning. Tiden hiirför bör begriinsas till tvf1 mfrnader och 
diirmcd sammanfalla med klandertiden fiir arrendeniimndsbeslut. 

Vidare hör fyra m~inader efter den dag då uppsägning senast kan göras 
vara fullt tillräcklig for parterna all avsluta förhandlingar i synnerhet som 
den faktiska tidsfristen blir längre eniir man torde kunna utgå från att 
uppsiigning sker i god tid före slutdagen h~irför. 

Genom all sftlunda avkorta ifrägavarande frister till tvä resp. fyra mana
der för arrendatorerna också rimlig chans all bli fri frti.n arrendet vid den 
fardag som infaller med arrendeperiodens utgang och inte nödgas fortsätta 
arrendet. i normalfallet. yllerligare ett är pa betungande villkor. Med 
bibehållen skyldighet för endast arrendatorn att påkalla arrendenämndens 
prövning av tvist förfogar arrendatorn helt över häda tidsfristerna, vilket 
skall ses mot bakgrund av nyssniimnda arrendefrånträde vid utgången av 
arrenclepe rioden. 

Fiirenin~en S1·cri~es jorclhruk.rnrrenclatorer: Enligt föreningens åsikt 
måste jämställdhet mellan parterna vara ett grundläggande önskemål. Så
dan j~imställdhet torde kunna uppnås beträffande uppsägningsfrågorna ge
nom kommillens förslag. Föreningen uppfattar kommittens förslag i allt 
viisentligt som gott. 
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Fiireningen finner emellertid att tidsfristerna for uppsiigning av anstiillda 
biir mera beaktas vid faststiillande av de ri1drum jordiigare och arrendator 
bör tillittas ha for sitt agerande. Sista dag för arreml<ttor att besluta om han 
vill antaga de enligt H3 9: 12 faststiiHda villkoren rn.:h den inom arbetslivet 
p?1bjudna uppsiigningstiden biir om rniijligt sammanfalla. 

Med de tidsfrister kommitten for·~slagit tvingas arrendator att företaga 
uppsiigning av den iildre personalen utan att veta om jordägaren hiinskjutit 
fr:'.1gan om sina skiirpta krav till arrendeniimnden. Detta medför merarbete 
för arrendator och en belastning p{1 förhi1llandena mellan arrendator och 
hans anstiillda. Föreningen iir av den bestiimda uppfattningen att sista 
dagen for tvistens hiinskjutande till arrendeniimnden bör infalla minst titta 
m{111ader före periodens utgt111g. Vi vill ocksä förord<! att tiden mellan 
uppsiigning och .sista dag för ansiikan till arrendeniimnd samt den tid under 
vilken arrendator skall hestiimma om han vill antaga de enligt J B 9: 12 
faststiillda villkoren biir h;1 samma liingd. 

Kommittens förslag liksom de förarbeten som finns till nuvarande lag 
genomsyras av att parterna i n~1gorlunda god tid före periodens slut sjiilv
mant skall fora förhandlingar om villkoren för den nya perioden. Erfaren
heterna frän tiden efter 1971 visar emellertid att det varit svf1rt att i god tid 
fä s;\dana ig;'111g. Fiireningcn finner det diirfiir p~tkallat att föresl!t. att den 
part som vill iindra villkoren och diirför företager uppsiigning skall senast i 
samband med uppsiigningen ha kallat till förhandlingar och vid dessa i 
skriftlig form presentera de önskade föriindringarna. Vi tror att manga 
iirenden eljest av tidsnöd kan komma att hiinskjutas till arrendeniimnden. 
Niimnden hlir under sfldana omstiindigheter helastad i onödan och önske
mi11et om tidig uppgörelse uppfylles inte. 

Föreningens synpunkter pi\ friigan om uppsiigningsförfarandet kan sam
manfattas p~t följande siitt: 
I. Sista dag för ansökan till arrendeniimnd hör infalla senast i\tta mnnader 

fiire periodskifte. 
"' Part som vill iindra villkoren skall kalla till förhandlingar senast i sam

band med uppsiigningen. 
3. De iinskade villkorsfi.iriindringarna skall presenteras i skriftlig form 

senast vid förhandlings! i Il fallet. 
LRF: Reglerna i den nuvarande lagen om uppsiigning har enligt LRr:s 

erfarenheter skapat problem och h:tr ocksä utsatts för kritik. Jordägaren 
har nu en överliigsen stiillning och arrendatorn kan utsiittas för överrask
ningar. En gnmdliiggande fiirutsiittning f\.ir en översyn av de nuvarande 
reglerna synes hl. a. vara att tillskapajämställdhet mellan parterna i avtals
förh!1llandet. Det av kommitten valda systemet att förfarandet skall vara 
anpassat till normalsituationen vid förlängning och uttryckas genom klara 
och enkla regler finner LRF riktigt. 

Kommitten har föreslagit (9 kap. I 0 a ~) att uppsiigning skall innehålla 
uppgift huruvida den avser avtalets upphörande eller endast iindring av 
villkoren. Om uppsiigning skett endast för iindring av villkoren för uppsäg
ningen diircfter ej iindras att avse avtalets upphörande. I de fall arrenda
torn uppsiiger avtalet fiir upphörande hlir enligt förslaget riitten till förliing
ning förfallen. Enligt andra stycket skall jordägaren om han uppsäger 
avtalet för upphörande underriitta arrendatorn om orsaken till att han 
viigrar medge fiirliingning. IXirefter !'år annan orsak ej äberopas. 

Vad kommitten föreslagit i dösa avseenden finner förbundet Himpligt. 
Reglerna bör bringa ordning i förfarandet och undanröja de hittillsvarande 
oformlighet.:rna. Det borde dock kunna övervägas att termen "uppsäg-
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ning .. skulle anv:indas endast fiir arrendeavtal~t; 'upphiirande. I de fall 
endast villkorsiindring avses borde detta kunna tiltk:innages i form av 
··anm:ilan·· e. d. Hiirigenom skulle ökad klarhet vinnas och riskerna för 
missfiirstf)nd minska. D:irvid hör vid .. uppsiigning .. tidsfristen fiir h:inskju
tande till arrendeniimnden kunna slittas kortare :in vid .. anmiilan ... 

Den nuvarande regeln att arrcndatl•rn ensidigt har att h:inskjuta tvist till 
arrenden:imnd har visat sig mindre Himplig. Den fiire-;lagna hestiimmclsen i 
9 kap. I 0 b ~ l)ll1 jord;igarcns skyldighet att hiinskjuta frf1gor om upphöran
de eller :indring av arrendevillkoren. liksom arrendatorns skyldighet att 
hiinskjuta fr~ignr om iindring av villkoren. far till följd att den part som tagit 
det inledande initiativet ocks{1 har att fulffiilja iirendet. LRF finner detta 
l:irnpligt. för att t1stadkomma klarhet i fiirhöllandet mellan jord;igaren och 
arrenuatorn bör dock föreskrivas att iivcrenskommclse enlil:!t 9 kap. I O h ~ 
triiffas skriftligen. Att t. ex. muntligen överenskomma om att avtalet skall 
upphöra ger ej joruiigaren den siikerhet i hcvisning som hiir vara erforder
ligt fiir att unuerlata att hiinskjuta tvisten till arrenden:imnden inom den 
föreskrivna tiden. 

Llff bitriiJer förslaget till iindringar i 9 kap. 11- 13 **· samt finner 
regeln i 13 a ~ angfienJe arrenJatorns uppsiigningsriitt i princip Himplig. 
LRr anser dock att lien tid inom vilken arrendatorn iiger upps;iga avtalet 
efter det att villkoren slutligt fa'>tsUillts biir hest:immas till tv{1 månader. En 
betiinketid pä t v[1 m~lnader hör med hänsyn till jorLfagarens beriittigade 
krav pt1 att fri veta hur han skall planera för arrendestiillet vara tillr:icklig. 

S1·erix1·.1 .f("ire11i11;:sh1111/.:ers .fi"irh1111d har betr;itTande förslaget i denna del 
anslutit sig till de synpunkter som har framförts av LRF. 
Skog.1- och lt111t11rhcHgii·arc'}iirh1111de1: Kommitten har i sitt betiinkande 
över huvud inte berört frägan i vad mån arbetsgivarrollen kan tiinkas ha 
nt1gon betydelse för aktualiserade fr[igestiillningar. vilket i sig synes vara 
en hrist. I sa111rnanhanget bör iiven noteras att arbetsgivaren ofta :ivt:n 
upptr:ider i rolit:n som hyresvärd genom att han hyr ut tjiinstebost;ider :'l.t 
sina anstiillda. Arbetsgivaren/hyresviirden rnäste sj:Uvfallct. oheroende av 
innt·h:'1llet i arrendelagstiftningen. iaktta giillande bestiirnmelser om anst:ill
ningsskydd. hesittningsskydJ for tj:instebostad etc. 

Säsom kornmitten ptipekar öppnar nuvarande hestiirnmelser om upps;ig
ningsfiirfarandet i arrendeförh:lllamkn t:n möjlighet för jordiigaren att hiilla 
fri1gan om fortsatt arrende sviivande under !ting tid. För arrendatorn/ 
arbetsgivaren kan denna ovisshet medföra vissa till;impningsprohlem vad 
g:iller medhestämmandelagcns regler om förhandling och information lik
som reglerna om uppsiigning av anstiillnings- och hyresavtal. Kommittens 
förslag rörande upps:igning av arrende inneb:ir att arrendatorns/arbetsgi
varens stiillningstagandcn underliittas i angivna hiinscenden. Förslaget 
tillstyrks s[\lunda iiven utifrrin det hiir anlagda betraktelsesiittct. 

Utan tvekan skulle en samordning av reglerna om uppsiigningstid för 
arrcnue-. ansttillnings- och hyrcsavtal vara till gagn för den arrendator som 
upptriider i här angivna roller. Enligt förbundets mening skulle dock en 
si1dan ordning i alltför hög grad vara till men för jordiigarens beriittigade 
intressen alldeles hortsett frt1n att fr{1gan torde vara sviir att lösa rent 
lagtekniskt. 

S1·1'11sk11 l1111tarhetarefi"irh1111de1: Fiirbundet till st vrkcr kommittens för
slag och vill siirskilt unjerstryka det angeHigna i att, de föreslagna bestiim
melserna i 9 k<1p. 10 a * J H genomförs. 
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A ch·okat.1c1m.fi111dct: 
X kap. !q JB 
Det har inte ingatt i kommittens Jirektiv att föresJ;1 iindring av uppsäg

ningsregeln. Denna skulle emellertid vinna hade i klarhet och adckvans om 
man ersatte paragrafens tv:·i första meningar med regeln att uppsiigning 
skall vara skriftlig. De: foll diir muntlig uppsiigning kan ske. iir numera 
yttc:rligt fri. 

Samfundc:t vill i sammanhanget papeka den oklarhet som föreligger 
mellan det giillandc lagrummets andra och tredje stycke. Den herörs inte 
heller av kommittens direktiv men iir sfl betydande att den rimligtvis horde 
undanröjas i samband med en iiver,.yn av lagstiftningen. 

Enligt X~ andra stycket skall skriftlig uppsiigning delges. Detta innebrir 
att uppsiigning har skett niir den uppsagde fatt del av en uppsiignings
handling. oavsett hur detta skett. Har den uppsagde fatt uppsiigningen i 
rekommenderat brev, har allts[i uppsiigning skett enligt andra stycket. I 
strid hiiremot uppsiittcr tredje stycket som förutsiittning för bruk av re
kommenderat brev att den som siiks inte triiffas i sitt hemvist. Om sflledes 
vid fl.\rsta uppshgningsförsökct det rekommenderade brevet adresseras till 
den uppsagde under annan adress iin hemvistet men dock n~tr den upp
sagde. iir uppsägningen giltig enligt andra stycket men ogiltig enligt tredje 
stycket första meningen. Tredje sty~kct sista meningen synes understryka 
denna oklarhet. Där summeras niimligen att uppsiigning har skett "när vad 
som nu sagts blivit fullgjort". Bland "vad som nu sagts" ingår implicit i 
styckets inledningsord att man sökt den uppsagde i dennes hemvist. 

9 kap. 3 s JB 
Oet kan ifr;1gasiittas om den av kommitten tillagda andra meningen fyller 

någon uppgift. Under alla förhf1llanden torde den behöva omredigeras. 
Den föreslagna texten torde niimlig·~n motsatsvis utsiiga att man vid auto
matisk forliingning av arrenden utan förlängningsrätt skulle kunna iindra 
villkoren trots att uppsiigning inte skett <jfr 3LU 1970: 80 sid 209). 

Det väsentliga innchflllet i 9 kap. 3 ~ tredje stycket torde vara att vid 
villkorsiindring avtalet förhings omedelbart genom upps~igningen. Bestäm
melsen har emellertid fått en n!1got oklar utformning. som ger intryck av att 
den hehandlar villkorsfaststiillclscn och hlott dubblerar 9 s. Den torde 
vinna i klarhet genom att flytta~ fram: "Vid arrende for viss tid som ej 
understiger ett flr skall uppsiigning till upphörande alltid ske för att avtalet 
skall upphöra att gtilla vid avtalstidens utgång. Sker till samma tid från ena 
parten uppsiigning endast för tindring av villkor. är avtalet förHingt, om ej 
andra parten i riitt tid uppsiiger avtalet till upphörande. Villkoren för 
förHingningen bestiimmes enligt 9 * ... 

Genom en omredigering sådan som den föreslagna riktas sedan i kapit
lets första uppsägningsregel uppmiirksamheten på att det finns tvfl slag av 
uppsiigningar. Deras skilda rättsverkningar torde också klarare markeras. 
Genom särskiljande! av iin<lringsuppsiigningens förHingningseffekt frän 
villkorsfrflgan torde det också klarare framgå att fråga iir om förlängning pa 
grund av lag, vilket iir av betydelse vid valet mellan 7 kap. 7 § första och 
andra styckena. 

Oet m?1ste vara nödviindigt att uttrycka att ena sidans ändringsuppsäg
ning inte definitivt fi.irHinger avtalet. Förslagets text utesluter inte tolkning
en att en i god tid företagen iindringsuppsägning frfm arrendatorns sida 
skulle avskära jordägaren frän såväl upphörande- som iindringsuppsäg
ning. Samfundet päpckar här att införandet av uppsägning för villkorsän<l-
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ring striingt taget kriiver en noggrann analys av niir J B hör tala om resp. 
arrendefiirh;illandet mellan parterna eller arrem.lcriittcn och avtalet hiirom 
i meningen villkoren för arrenJefiirhfdlandet (se exempelvis 9 kap. 11 * diir 
termen avtalet i vart fall efter föreslagen ändring kommer att anviindas som 
hetecknande ni1got annat iin de i avtalet ing<knde villkoren). 

Det torde ocbf1 vara liimpligt att i hiinvisningcn till 9 * undvika ordet 
.. faststiills". 9 * berör nämligen sf1viil fasbtällelse som frivillig överens
kommdse. 

9kap. I0.10aoch IOh**JB 
10 * synes inne hälla detsamma som 10 a * första meningen. 10 * bör 

diirfiir urgf1, varvid hiinvisningen i 8 bp. 8 ~torde kunna iindras till 9 kap. 
:I*· 10 a * första stycket tredje meningen torde höra till forHingnings- och 
inte till uppsiigningsreglcrna. Det synes liimpligare att den inarbetas i 7 *· 
förslagsvis som ett nytt andra stycke. 

I O a * sista meningen torde skapa oklarhet. Enligt 8 kap. 8 * tredje 
stycket tredje meningen ff1r postlikledelgivning inte ske; enligt 10 a * sista 
meningen giillcr inre denna regel. De tv:'1 negationerna motsiigcr varandra. 
10 <1 *sista meningen torde kunna strykas. Det viisentliga iir att hänvisning 
sker till 8 kap. 8 * och det diir inskrivna förbudet. 

9 kap. 11 * JB 
Den föreslagna iindringens syfte torde enklare nås om nuvarande he

stämmelse ges denna inledning: "Är fräga om förlängning av arrendeavtal 
eller om villkor för fortsatt arrende ej avgjord -

9 kap. I:!* JB 
I likhet med vad som ovan föreslagits torde i första meningen "faststäl

las" höra ersiittas med "bestiimmas". 

Sk1/11earrc11datorerna.1 samrlidsgmpp: Av primär hetydelse vid en av
talsperiods slut iir att avsikten med uppsiigningen är helt klar och att 
parterna har tillriicklig tid pti sig för att bedöma st1 viktiga saker som 
avtalsvillkorcn för ny arrendeperiod och konsekvenserna av ett eventuellt 
upphiirande med arrcnJcförhällandct. Samrådsgruppen biträder utred
ningens fiirslag om de angivna tidsintervallerna. Som utredningen fram
hi\ller är det ett grundliiggandt: krav att skapa jiimstiilldhct mellan parterna 
vid förhandling. 

Remissinstanser som a\•styrker förslaget eller föredrar annan lösning 

S1·e11 hmni11: Det är självklart ett starkt i.inskemal att hestämmelserna 
om uppsägning är enkla och klara. Den gällande lagens regler kan inte 
siigas motsvara detta krav. Men omdömet gäller också om det föreliggande 
förslaget. Ett annat krav som hör stiillas är att uppsägningshestämmelserna 
för arrende och hyra inte skiljer sig åt mer än nödviindigt. - - -

Hovrätten kan i huvudsak ansluta sig till den kritik som har framförts 
mot de nuvarande uppsiigningsrcglerna. Det iir bttdc stötande och oprak
tiskt att en jordiigare skall behöva hota arrendatorn med flyttning, när båda 
parter är inställda på fortsatt arrende med endast nägon jämkning i avtals
villkoren. Det är vidare rimligt att en jordägare, som har för avsikt återta 
en arrendegård för att sjiilv hruka den, talar om detta redan i samhand med 
uppsägningen. 

IO Riksda{?1'11 1978/79. I sam/. Nr 183 
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Vill jordiigaren höja arrendet mer iin vad arrendatorn medger, m{1ste 
jordiigaren siiga upp avtalet (för arrendatorns avllyttning). Arrendatorn 
mf1ste riikna med att arrendeniimnden kan komma att faststiilla arrendet till 
ett belopp som iir högre iin han medgivit. Om sä sker har arrendatorn ingen 
riitt till förliingning. om han inte uttyckligen förklarat att han :ir beredd att 
sitta kvar iivcn pil. de villkor som nämnden faststiiller. För att inte arrenda
torn skall forlora riitten till fiirliingning brukar niimnden i detta liige frf1ga 
arrendatorn om han vill sitta kvar iiwn om jordiigarens krav skulle bifallas. 
Arrendatorns svar iir vanligen ja. Diirmed har han i praktiken medgivit ett 
högre belopp än som ligger i hans yrkande. Denna ordning :ir inte tillfreds
stiillande. 

Enligt lagen ( 1907: 36 s. Il om nyttjanderätt till fast egendom ( NJ L) 
giillde vid socialt arrende att part som önskade att riittsfi.irhällandet skulle 
helt upphöra. skulle underrätta motparten ett tir före den liipande arrende
periodem. slut. Om part diiremot önskade att endast iindra villkoren for 
niistkommande period skulle underr:ittdsc diirom göras senast htta miina
der fi.ire den löpande arrendeperiodens slut('.'.: 52 - 54 NJL). 

Hovriitten anser att den procedur som för de sociala arrendenas del 
fanns i den iildrc lagen - med vissa justeringar - är biittrc än hi1de den 
giillande lagen och förslaget. 

Frr1gan hur uppsägningsförfarandet skall regleras synes s~llunda böra 
ytterligare undersi.ikas. Hovrätten har ansett sig ej böra liigga fram ett i 
detalj utarbetat förslag. En möjlighet skisseras i en promemoria som i 
samband med hovrättens behandling av frf1gan har uppriittats av referenten 
i ärendet, hovrättsrädet Mauritz Bibrnhielm. och som bifogas hovriittens 
yttrande. 

Hovriitten har tidigare framhallit behovet av samordning med reglerna 
om bostadshyra. Synpunkten har siirskild tyngd i en sfi ordningsmä~sig 
foiga som den om uppsägningsfi.irfarandet. 

I den av hmn"i11.1nlder M1111ri1::. Biiiimhie/111 upprättade promemorian 
som ;iberopas i Svea hovrätts remissyttrande anförs följande: Ett sätt att 
komma tillriitta med de nuvarande svärigheterna iir att läta uppsiigning 
vara begränsad till fall dit part iinskar ett definitivt slut pft rättsfiirhtillandet. 
dvs. arrendatorns a vtlytt ning. 

Företar inte vare sigjordiigaren eller arrendatorn uppsiigning (som enligt 
detta förslag alltid kommer att giilla avflyttning). förHings upplf1tclsetiden 
ptt siitt lagen föreskriver t9: 3 2 st. JBJ. Anledning att ändra på sjiilva 
uppsägningstiden synes ej föreligga. 

För en part. som iir inställd pti att förlänga uppl11telsetiden men vill ha en 
eller flera ändringar i arrendevillkoren. bör det vara tillräckligt att bevisli
gen underrätta motparten om iindringsönskemalen. Fiir underriittelse om 
ändring av villkor hör gälla viss minsta tid. som är kortare än uppsägnings
tiden. t. ex. sex miinader före arrendetidens slut. 

Den ifrägasalta ordningen innebär att part. som underbter att säga upp 
avtalet. har h~tde riitt och skyldighet att ltita riittsförht11landet fortsiitta 
under en ny avtalsperiod. men att avtalsvillkoren i iivrigt kan komma att 
rubbas i förhållande till niirmast foregt1ende period. Arrendenämndens 
prövning av villkoren far anses vara en garanti mot oskäliga villkor. 

Den som ti:iretar uppsiigning (fiir avllyttning) hör vara skyldig att liimna 
mottagaren '"besviirshiinvisning" till arrendenämnd. Försummas det bör 
skrivelsen anses som ogiltig. Försummar mottagaren att vända sig till 
arrendenämnden, bör upps~igningen bli giillande enligt sitt innehåll. Skulle 
i nf1got fall resultatet bli orimliga arrendevillkor. kan jiimkning ske enligt 
36 ~avtal slagen. 
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Fiir giltigheten av uppsiigning frän jordiigarens sida blir i nu förevarande 
fall. Jvs. niir uppsiigning till arrendetidens slut sker av avtal som ger 
arrendatorn besittningsskydd. ocksä kriivas att uppsiigningen inneh~lller 
uppgift om den grund som jordiigaren -- enligt 9 kap. 8 ~ JB - föeropar for 
att bryta arrendatorns besittningsskydd. 

Om ett meddelande om önskemt1l om iimlrade villkor inte leder till 
iiverenskommelse mellan parterna, hi.ir envar av dem ha riitt att påkalla 
arrendeniimndcns prövning. Sker inte det - t. ex. senast före den löpande 
~mendeperiodens slut - förHings uppli\telsetiJen p!i oföriindrade villkor. 
För Jet hiir niimnda meddelandet behiivs dti inte någon .. besvärshiinvis
ning ... En ordning sädan som den hiir skisserade bidrar till all skapa en 
iinskviirdjiimstiilldhet mellan parterna. Den innebiir vidare att dessa - och 
ev. arrendeniimnd och domstol - normalt först har att ta ställning till 
fritgan om förliingning eller icke fi.irliingning och diirefter, om förlängning 
sker. till fr~tgan om vilka villkor som skall giilla. Uteslutet iir ä andra sidan 
inte att före sista uppsiigningstidpunktcn erh;)IJa ett heslut av arrende
niimnden i frägan nm iindrade villkor. Den part som anser att villkoren 
blivit oacceptabla har dtt möjlighet att si'\ga upp avtalet. Nflgon bärande 
invändning mot ett sådant förfarande synes knappast kunna resas. 

A1Te11cleniimnde11 i Ala/111ii: Arrendenämnden instämmer i att kritik i 
olika avseenden kan riktas mot det nuvarande regelsystemet. Enligt nämn
dens erfarenhet frän olika iirenden och framförallt frfrn den upplysnings
verksamhet, som i stor utsträckning förekommer hos niimnden, är det 
svart för allmiinheten att förstå att uppstigning i princip avser avflyttning, 
även om endast villkorsiindring önskas. och att uppsiigning kan ske utan 
att syftet med uppsiigningen anges. Rättspraxis, t. ex. det i kommittens 
hetiinkande s. 95 angivna rättsfallet frän Linköpings tingsriitt, mål F 20/75, 
visar att jordägarens möjlighet att först på ett sent stadium kriiva avtalets 
upphörande kan vara obillig mot arrendatorn. Det är ocks<'t otillfreJsstiil
lanJe att frågan om nytt arrende kan Milas sviivande under lång tid genom 
underlåtenhet frän jordiigarens sida att lämna avllyttningsmeddelande. 

Niimnden instiimmer i det stora hela i kommittens utgangspunkter för en 
reform av uppsiigningsforfarandet. Det synes riktigt att motparten sä tidigt 
som möjligt fi:ir kiinncdom om syftet med uppsägningen. att en uppsiigning 
för villkorsändring inte skall fä ändras till att gälla avtalets upphörande. att 
Je nya villkoren normalt hör bestämmas innan arrendetiden gär ut och att 
det skall ~1ligga den part som önskar iindring i det besti1ende förh:'\llandet 
att draga tvisten inför arrendeniimnden. 

Niimnden vill emelkrtid med styrka framh:'\lla följande synpunkt. Reg
lerna om uppsiigning och avOyttningsmeddelande vad giiller arrende, ho
stadsliigenheter och lokaler företer för niirvarande betydelsefulla skill
nader. och det förekommer i mycket stor utstriickning att enskilda parter 
gi.irs riittsförluster ptt grund av misstag eller okunnighet om reglernas 
innehåll. Även jurister och andra som yrkesmiissigt iir verksamma på 
nyttjanderättsomrttdet synes manga g<'mger ha svårt att behärska regelsy
stcmet. Det synes diirför viktigt att reglerna för uppsiigning av olika typer 
av nyttjanderätter göres enhetliga sä längt som n:1gonsin är möjligt. Vidare 
bör eventuella ändringar triida i kraft pä en gfmg över hela nyttjanderätts
fallet. foregäs av en omfattande upplysningsverksamhet och sedan gälla 
oförändrade under !äng tid. Det kan inte nog betonas att det hiir handlar 
om ett riittspraxis som rör praktiskt taget alla miinniskor i deras dagliga liv. 

Även om en reform av uppsägningsföri"arandet pä arrcndeomrildet är 
angeliigen. anser diirfor nämnden att den bör an stil till dess reformering 
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göras av nwtsvaramk regler pi1 hyresomr:idet. I hyresriittsutredningens 
uppdra!! ing:1r att i)verviiga pwu:duren i forfangnings- och villkorstvister 
lKh vilka iindringar sum kan göras i hyreslagens systematik for att uppni1 
störn: iiverskiidlighct llCh liittillgiinglighet. 

Med hiin-.yn till i.in-.kcmitlet om 1!nhetlighe1 anser arrcndcniimnden det 
inte vara meningsfullt att g~1 in p;) en detaljgranskning av de föreslagna 
reglerna fiirriin förslag om motsvarande regler föreligger pi1 hyresornradet. 
Ni1gr;1 ... ynpunktcr k;1n llllck framföras. 

Den nya lydelsen av 10 ~ synes knappast ha n;lgot sjiilvständigt innehfill 
vid sidan ;1v den iindrade lydelsen av 3 * och den nya 10 a *· I varje fall 
kommer den innehi·ilbmiis~igt pä fel pi<tls i paragrafföljden. I 3. fi och R ** 
har man niimli),!en t;dat om upp.siignmg fiir 11pphiir;1nde och uppsiigning för 
iindring av villkoren. allts:1 innan man i 10 ~ föreskriver att uppsiigning 
skall avse antingen upphi\r;mde elkr villkl1rsiindring. Mera logiskt synes 
vara att inleda 3 * med ett siirskilt stycke diir de tvi:'1 typerna av uppsägning 
fastsli·1s. 

Det förh~dlandet ~1\l upp<igning nu i princip alltid giiller avtalets upphö
rande innehiir att arrend;1torn. om arrendeniimnden inte faststiiller avgiften 
till av honom medgivet belopp. kan fr[1ntriida avtalet. Detsamma giiller om 
han inte far hifall till sin \;dan vad g:iller ni1gol annat av jord;igaren fordrat 
villkor. I förliingningstvister f<'1r niimnden tfarför alltid frt1ga arrendatorn, 
om hans yrkande om fii1fangning kvarsti'lr ;iven for det fall att han förlorar 
vad giiller avgifte.n och villkoren. Det h~inder någon gång att arrendatorn Jä 
svarar nej, vilket far till följd att fi.irliingningsyrkandet ogillas, om niimnJen 
finner de av jordiigaren fordrade villkoren vara skäliga . 

.Ä. ven nm det inte s;igs ut menar tydligen kommitten att den principiellt 
nya synen pti uppsiigning berövar ;;rrendatorn möjligheten att i samband 
meJ villkorsprocessen frilntriida ett arrende som niimnden finner skiiligt 
förfänga på villkor som arrendatorr. inte kan acceptera. Arrendatorn hlir 
bunden av de nya villkoren men far i 13 a ~ r;itt att inom fyra månader säga 
upp avtalet för upphiirande. Förmodligen ser kommitten arrendatorns 
fortsatta bundenhet som en logisk följd av att upps;igningen skett för 
villkorsiindring och inte för avflyttning. Emellertid hi\nvisar 13 a ~även till 
den situation som tisyftas i 12 ~ k>rsta meningen. Den stadgar att om 
jordiigarens talan om avtalets upphörande ej bifalles. skall villkoren för det 
fort>.atta arrendet faststiillas. Om arrendatorn inte iir nöjd med dessa 
villkor har han riitt till uppsägning enligt 13 a *· Men jordägarens talan 
mi1sle ju ha föreg{1tts av en upps~igning till avflyttning, inte for villkors
iindring. Om nu jordägaren i andra hand fordrat en kraftig avgiftshöjning, 
som arrendatorn ej kan acceptera men nämnden finner skiilig, måste arren
datorn ha r;itt att frånträda avtalet p11 den dag till vilken jordägaren sagt 
upp det. 13 a * träder säledes inte in . 

.Ä. ven för det fall jordiigaren sagt upp avtalet for villkorsändring, ifråga
sätter nämnden om man mi'tste forutsiitta fortsatt bundenhet och införa 
regeln i 13 a *· För h<'ida parter miiste det vara av intresse att samtliga 
fri1gor, alltstt såväl avtalets fortsatta bestånd som vilka villkor som i si'l fall 
skall giilla, avgörs i ett sammanhang. För jordiigaren kan det inte vara 
nägon fördel att behöva viinta pä en eventuell uppsägning i fyra månader, 
och arrendatorn måste rimligen red.an i processen göra klart för sig hur 
lfrngt han kan gä. Det kan vara en betydande nackdel för honom att som 
kommitten föresHlr bli hunden till elen fardag som intrMfar sex månader 
frän upps~igningen, alltsä i praktiken för ett nytt arrendeär. Regeln kommer 
därför knappast att verka som en skvddsre.i:el för arrendatorn. 



Prop. 1978/79: 183 149 

Aven om uppsiigning skett for villkl)rsiindring. biir allisi·1 arrendatlirn 
beredas möjlighet att fr<'mtriida arrendet pft den dag till vilken uppsiigning 
skett. om niimnden !inner alt avgitkn skall siil!as till en för honom oaccep
tabel niv;i eller annat icke godtagbart villkor skall giilla. Det biir {digga 
arrendatorn alt angiva sin st{mdpunkt i villkorstvisten innan niimmkn 
förelar iirendet till avgiirande. En uttrycklig regel om r:itt for arrendatorn 
att fritntriida efter anrniilan i villkorstvist blir erforderlig. niir uppsiigning 
skett endast för villkorsiindring. Detta blir en följd av den nya synen pit 
uppsiigning men strider ;1 andra sidan inte mot denna. 

Resonemanget iir tilliimpligt iiven för det fall alt det iir arrendatorn som 
sagt upp fiir villkorS:indring. men niimnden finner sig skola faststiilla vill

kor '>Om han anser alltför betungande. 
N;1got obilliga verkningar synes inte kunna följa av den föreslagna ord

ningen. Om tiden framskridit st1 ltmgt att det iir för sent for jordiigaren att 
skaffa ny arrendator. kan han begiira uppskov med avflyttningen enligt 

IH. 
I motiven till den föreslagna 13 a ~ siigs att uppstigningen skall ske till 

den fordag som intriitfar niirmast efter sex m<'tnader fr<'rn uppsiigningen. 
Detta biir for tydlighets skull komma till uttryck i lagtexten om regeln 

införs. iiven om det i och för sig följer av JB XA andra stycket. 
I 10 b ~ fi.ireslits att tvist skall hiinskjutas till nämnden senas I sex mt111a

der friin den dag dä uppsiigning senast kunde ske. I de fall dti arrendetiden 
iir fem år eller Hingre och uppsiigningstiden alltsi1 iir ett ttr. inncbiir försla
get att niimnden för sex manadcr pi·i sig att handliigga iirendet, om detta 
skall medhinnas innan arrendetiden löper ut. Om avtalet triiffats for korta
re tid iin fem tir och uppsiigningstiden allts{1 iir "illa mt1nader. fttr niimnden 
bara tvt1 mänader pt1 sig. Denna tidsfrist tir i regel inte tillriicklig. Ntigon 
g~\ng har parterna överenskommit om kortare uppsiigningstid ;in den lag
stadgade. vanligen sex m;)nader. och utverkat niimndens godkännande av 
denna förkortade uppsiigningstid. I sti fall skulle hiinskjutande inte behöva 
ske fiirriin arrendetiden löper ut. Niimnden finner det angeliiget att förl;ing
nings- och villkorstvister i sä stor utstriickning som möjligt avgörs före 
arrendetidens utgf111g och foreslrir diirför att hiinskjutande skall ske senast 
tre m{111aJer fr:'rn den Jag d:'I uppsiigning senast kunde skt:. Il.fot förslaget 
kan inviindas att hänskjutandet mf1ste göras oniidigt tidigt niir uppsiignings
tiden iir ett f1r. Ett hiinskjutande behiiver dock inte inneb;ira att parterna 
avbryter sina privata f'iirhandlingar. De kan ju begiira all niimnden lfttcr 
iirendet vila till dess de konstaterat om uppgörelse kan triiffas utan niimn
dens medverkan. Sil iir vanligt iiven med nuvarande regler. - - -

Genom iindring av 13 * lagen om arrendeniimnder och hyresniimnder 
infördes fr;'in den I juli 1975 möjlighet att meddela siirskilt beslut. s. k. 
mellanbeslut, bctriiffande förliingningsfragor i hyrcstvistcr. diir sfiv;il för
liingningsfrtigan som fr[l.gan om villkoren d;irest fiirHingning kommer till 
sti1J1d iir tvistig. '.\J[\gon motsvarande möjlighet finns inte vad giiller arrcn
de;irendcna. Arrcndeniirnnden kan diirfor tvingas liigga ner cl! omfattande 
arbete med besiktningar och annan utredning för att komma fram till en 
skiilig arrendeavgift. ;i ven om utg:'lngen blir att förliingningstalan l)gillas. 
lfarigenom kan parterna f1samkas betydande onödiga kostnader. I arren
de!irendcna föreligger alhsa i minst lika hög grad som vad giiller hyresiircn
dl.'na behov av all kunna meddela mellanbeslut. Niir nu iindringar skall 
giiras i niimndlagen föreslf1r arrendeniimnden att sitdan möjlighet öppnas. 
I ,aglekniskt kan det ske genom en enkel iindring av lydelsen av 13 ~. 

Arrc11de11ii11111cle11 i Giirehorg: Enligt sina direktiv bör kommitten h:\lla 
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niira knntakt med den pi\.g~1ende hyresriittsutredningen i förliingnings- och 
villkorsfr:igor. Am:ndeniimnden har ocksti den principiella instiillningen 
att uppsiigningshcstiimmelser och andra förfaranderegler hör vara de
samma for arrende och hyra. om inte siirskilda förhållanden hos de olika 
typerna av nyttjanderiitter motiverar att man för vi),sa regler v:iljer skilda 
lösning.ar. Det kan diirför ifrt1gasiittas om nya uppsägnings- och fiirfaran
dcregler bör genomföras innan hyr.~sriittsutredningens motsvarande för
slag föreligger. 

Som framgtir av det följande k<tn arrendeniimnden i och for sig ansluta 
sig till flera av tk tankegtmgar, som ligger bakom kommittens förslag till 
iindrade uppsiigningsregler. Enligt arrendeniimndens mening iir emellertid 
de föreslagna hestiimmelserna i vissa avseenden förenade med betydande 
nWgenheter. Flera problem har int·~ heller uppmiirksammats i motiven. 
Fiirslaget bi.ir &irför enligt niimnden inte genomföras i sin nuvarande form. 

9 kap. 3 * 
Kommittens förslag att villkorsiindringar förutsätter uppsiigning iir enligt 

3 * första stycket tilHimpligt "vid arrende som iir förenat med riitt till 
förlängning". Detta uttryckssiitt kan möjligen misstolkas så att hit skulle 
höra iiven s[1dana allmänt förekommande avtal som saknar besittnings
skydd men som iind{1 har en klausul om att avtalet förliings, om uppsägning 
inte sker. Eftersom kommitten inte torde ha avsett att avtal av denna typ 
skall vara underkastade den föreslagna lagregeln. bör lagtexten utformas 
sfl att regeln giiller vid arrende som är förenat med riitt till förliingning 

enligt 8-13 a **· 
I tredje stycket föreslås en regel av innehåll att om uppsägning skett 

endast för iindring av villkoren. avtalet anses förlängt på. villkor som 
faststiills enligt 9 *· Uttrycket "faststiills" för emellertid tanken endast till 
fall diir villkoren fastställs av myndighet. Om man i stället anviinder t. ex. 
uttrycket "hestiims ... blir det klarare att regeln omfattar även de fall då 
enligt 9 *sista stycket parterna triiffar överenskommelse om villkoren. 

9 kap. 10 * 
Arrendeniimnden anser i likhet m~d kommitten. att den som blivit upp

sagd sä tidigt som möjligt hör fä kännedom om syftet med uppsiigningen, 
och tillstyrker Jiirför att den som säger upp avtalet i uppsiigningshandling
en mt1ste ange om uppsiigningen avser avtalets upphörande eller endast 
ändring av villkoren. 

Nämnda förslag är inskriinkt till att gälla endast för besittningsskyddade 
avtal. För övriga avtal kommer enuast att finnas möjlighet att göra uppsiig
ning för avtalets upphörande, iiven om avsikten endast iir att begära 
iindrade villkor. Detta förhållande. att olika uppsiigningsformcr finns för 
besittningsskyddade resp. icke besittningskyduade avtal. är en betydande 
oliigenhet med det föreslagna systemet. eftersom reglerna är svårtillgäng

liga för arrendeparterna. 
Uppsiigning kan enligt 8 kap. 4 * i vissa fall Wiiärnhielm-Larsson . .lord

bruksarrenuc s. 38) ske i förtid. Sädana situationer skulle - frånsett 
förvcrkandefallen - vid avtal med besittningsskydd komma att omfattas 
av förslaget att uppsägningen för att bli giltig uttryckligen skall avse avta
lets upphörande eller itndraue villk·Jr. vilket inte torde ha varit avsikten. 
Detta resultat undviks. om 10 * inskränks till att avse uppsägning till 

avtalstidens utgtmg. 
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9 kap. 10 a~ 
Uppsägningens innchiill enligt första meningen i 10 a * framgftr redan av 

förslagets 10 *och bör diirför utg!i. 
Enligt JO a * första stycket sista meningen iir rätten till förlängning 

förfallen. om arrendatorn säger upp avtalet för upphörande. lkstämmclscn 
iir onödig. eftersom niirnnda förh:'1llande framgi1r redan av 9 kap. 8 §forsla 
stycket. 

Arrendeniimnden har ingen erinran mot förslaget i JO a * andra stycket 
att jordägaren i uppsägningen skall uppge orsaken till förliingningsviigran. 
Härmed ton.le avses den omstiindighct somjordägaren ttberopar. I motiven 
(s. 120) används emellertid i st;illet uttrycket "grunden", vilket närmast 
för tanken p:'.l att jordägaren uttrycklingen mäste åhernpa nägon av punk
terna i 9 kap. 8 ~. Nt1got sädant krav bör inte ställas upp. 

I 10 a * andra stycket förcsl{ir kommitten även att annan orsak än den i 
uppsägningen angivna inte skall fä aberopas senare. Niimnden sätter i 
frilga om en siidan regel. som inte har sin motsvarighet i 12 kap. 58 * for 
uppsägning av hyresavtal betriiffande lokal. är lämplig. Regeln kan bli till 
nackdel för arrendatorn pä si1 sätt att jordägaren av taktiska skäl åberopar 
flera grunder (s. 121) och att en jordägare. som pt1 ett tidigt skede av 
an-endeperioden kommit till klarhet om att han av nägon orsak vill säga 
upp avtalet frir upphiirande. kan komma att vänta med uppsägningen så 
länge som möjligt för att eventuellt kunna i1beropa andra omständigheter. 
som senare kan inträffa. Vidare skulle en jordägare. som har sagt upp 
avtalet för exempelvis självinträde. inte kunna ttberopa arrendatorns miss
skötsamhet. om jordägaren får kännedom härom först efter uppsägningen 
I. ex. vid arrendenämndens sammanträde på arrendcstiillet. 

Delgivningsregcln i 10 a * sista stycket. som torde vara hämtad från 
giillande föreskrift i 9 kap. IO *om delgivning av avfiyttningsmeddelande. 
förefaller i och för sig onödig, eftersom den redan framgttr av förslagets 8 
kap. 8 *· Arrendenämnden vill emellertid föreslå att den nuvarande möjlig
heten att tillämpa 8 kap. 8 * tredje stycket tredje meningen behålls. efter
som det ibland kan vara svårt att nä motparten med personlig delgivning. 
Sttdan delgivning torde ej heller krävas av rättssäkcrhetsskiil. eftersom 
initiativskyldigheten enligt förslaget ligger kvar hos den som gör uppsäg
nmgen. 

Enligt kommitten bi.ir som allmiin regel gälla att uppsägning inte får ske 
mer iin en gfmg (s. 121 ). Detta uttalande har emellertid inte kommit till 
uttryck i lagtexten. En sådan regel skulle tillsammans med det föreslagna 
förbudet mot att iindra en gjord uppsägning i vissa fall kunna leda till inte 
tinskviirda resultat. Sålunda skulle en arrendator. som i god tid sagt upp 
avtalet för villkorsiindring, senare inte kunna ändra sig och utan jor<liiga
rens medgivande säga upp avtalet för upphörande. 

9 kap. 10 b~ 
Arrendeniimnden har i och för sig ingenting att erinra mot de övervägan

den. som ligger bakom förslaget att det hör åligga den uppsägande parten 
att hiinsk,iuta tvisten till nämnden. Förslaget innebiir emellertid att hän
skjut<tndct övergår från att vara en ensidig skyldighet för arrendatorn till 
att hli en ensidig skyldighet för jordiigaren. En sådan ändring medför vissa 
nackdelar. Sålunda kan arrendatorn komma att under ett halvt år sviiva i 
ovisshet om huruvida jordiigarcn verkligen kommer att fullfölja uppsäg
ningen genom att hänskjuta tvisten. Vidare kan den langa förhandlingsti
den framsta som onödig i vissa fall t. ex när arrendatorn anser uppsägning-
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en vara felaktigt gjonl och Jiirfor inte har anledning att fiirhandla 1Hn 

avtalsvillkor. Av dessa skiil foresl:ir arrendeniimnden att iiven den upp
sagde skall fö riillen att sjiilv hiinskjuta tvisten inom samma tid. f'[1 liknan
de siitt har hostadshyresgiist, som ~agts upp utan avflvttningsmeddelandc, 
riitt enligt 12 kap. 49~ andra stycket all hiinskjuta tvisten utan att bchiiva 
avvakta avflyllningsmeddelandet. 

I detta sammanhang hör iiven uppmiirksammas de problem som hiingcr 
samman med att iirende hos arrendeniimnden i1terkallas av part. 

Arrendenämnden delar kommittens önskemi11 om att uppsiigningsreg
lerna m{1ste friimja ett snabhare avgörande och att villkoren för ett fortsatt 
arrende normalt bi.ir vara bcstiimda. innan arrendetiden g<'ir ut (s. 121 ). Den 
föreslagna litnga fristen sex mtinader kan emellertid motverka dessa i.inske
mt1I. 1-liinskjutamlet kan da komma att ske sit sent som i bi.i1jan av septem
ber vid avtal med ett t\rs uppsiigningstid och i början av januari vid avtal 
med titta mf1naders uppsiigningstid. Detta iir visserligen en förbiittring av 
nuvarande regler. som inte alls upptar ni1gon tidsfrist, men p;1 grund av 
sv<'irigheterna att vintertid besiktigat. ex. jordens beskaffenhet iir det iindlt 
stor risk för att avgöranJet kan triiffas först efter arn:ndetidens utg~'tng. 
Dessutom kan hiinskjutandet ske iinnu senare vid avtal som efter dispens 
har iinnu kortare uppsiigningstider. Av dessa skiil föres11·1r arrendeniimn
den att fristen siitts kortare än sex mänader, förslagsvis tre-fyra miinader. 

Enligt kommittens förslag skall t:idsfristen i första hand riiknas från Jen 
dag dt1 uppsägning senast kunde ske. En sildan utgitngspunkt för fristen 
kan medföra svärigheter i de fall dä den som gör uppsiigningen iir tveksam 
om niir sista Jagen för uppsägning infallt:r. I detta sammanhang kan hi.invi
sas till högsta domstolens dom 1NJA 1976 s. 672) diir den s. k. siindagsre
geln ansägs tilliimplig vid bestiimmandet av tiJ för uppsiigning av hyresav
tal. En naturligare utg~1ngspunkt för fristen iir Jagen för uppsiigningens 
delgivning. 

9 kap. 13 a ~ 
Enligt g;illande lag anses arrendatorn vara tvingad att inför arrende

niimnJen ta st:illning till. om han vill ha avtalet fiirfangt iiven om jord
iigaren avgiftskrav skulle bifallas. eller om han vill ha forliingning endast 
vid viss avgift 1Rittri-Ohlsson, Arrendeavgifter i jordbruket s. 90). Dessa 
överväganden skule bli iin svårare att göra. om avgiften enligt förslaget 
friimst skall bestämmas efter avkas1 ningsförmf)gan. Dessa problem undan
röjs av förslaget i 13 a ~. som arrendeniimndo;:n diirför tillstyrker. Emeller
tid innehär förslaget att arrenJatorn kan bli hunden under sa l:'tng tid som 
upp till 18 m[inader frän beslutet. vilket intr:iffar om beslutet meddelas 
t. ex. den 15 september. Arrendenämnden vill emellertid pt1peka att enligt 
förslaget arrendatorn i förlängningstvistcr alltjämt torde ha riitt att heg~ira 
förHingning av arrendeavtalet enda>.! vid viss avgiftsnivti. 

Arrendators riitt till förtida uppsiigning begränsas enligt förslaget till fall, 
d{1 arrendatorn finner de faststiillda villkoren alltför hetunganJe för ho
nom. Denna r~itt skulle diirfor inte finnas. niir arrendatorn vill göra förtida 
uppsägning av andra skiil. Arrendatorns verkliga bevekebegrunder kan 
emellertid vara svåra att utreJa. Han kan t. ex. ha fatt möjlighet att arren
dera en g[1rd p~t villkor som för honom är förmanligare ~in de av arrende
ntimnden faststiillda och kanske formänligarc iiven iin det gamla avtalets 
villkor. Dessa problem undanröjs. om arrenJatorn far generell riitt att utan 
motivering gi.ira den förtida uppsiigningen sedan villkoren faststiillts. Det 
iir knappa~! n~lgon niimnviird risk for att en stidan allmiin regel skulle 
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foran leda arrendatorer att hiinskjuta tvist er fiir all i·;'1 denna uppsiignings
riitt iiven i de fall, d[! de egentligen iir niijda med de av jordiigarna hegiirda 
villkoren. 

Enligt I:!~ i förslaget till lag om iindring i lagen ( 1973: 188) om arrende
niimnder och hyresniimnder skall arrendeniimnd i villkorstvist inte fa pri.i
va fr:'1ga om arrendefiirhrillandet s upphörande. En slidan föreskrift iir onö
dig (iiimför 9 kap. 1(1 ~ forsla stycket fl>rslagel ). Pf1 mol svarande siitt giiller 
att hyresniirnnd vid prövning av bostadshyresgiists uppsiigning för villkors
iindring enligt I::! kap. 54 ~ inte har riitt att pröva fräga om hyresförhällan
dets upphörande. utan att detta siirskilt behövt anges i lagen om arrende
niimnder och hyrcsnämndcr. 

I 19 ~ niimndlagcn anges redan nu att den, som efter förordnande av 
niimnd har besiktigat fastighet eller verkstiillt annan utredning. skall tiller
kiinnas ersiittning av allmiinna medel. Det ;·ir diirför obehövligt att siirskilt 
ange att samma riill tillkommer den som avgett utlt1tande ang:lendc arren
destiilles avkastningsförm;'tga. 

Lii11.1s1rrl'i.1c11 i Ösrergiirlands lii11: Linsstyrelsen ansluter sig till det 
förslag hetriiffande uppsiigningsförfarandet som framförts av lantbrukar
nas liinsfi.irhund i Östergötland. Vid uppsiigning av arrendeavtal för vill
korsiindring bör allts{1 förslag till nya villkor presenteras vid uppsägningen 
om viisenllig tindring av de giillande villkoren avses. 

La111hr11kama.1· /ii11.\fi'irhu11d i Östagiit/a11d: Kommittens förslag bör 
kompletteras med kravet pä presentation av förslag till viisentliga lindring
ar i samband med uppsiigning av arrendeavtal för villkorsiindring. De nya 
villl\oren skall ha redovisats senast den dag dä uppsiigningstidcn utgar. 
Företagsekonomisk planering. det bcgriinsade utbudet av arrendcstiillen 
samt sociala skiil talar starkt för att arrendatorn i så god tid som möjligt 
skall erh;illa kiinnedom om de nya villkoren. Vi finner detta iiven vara en 
fördel för jordiigaren. som stimuleras att i ett tidigt skede planera det 
fortsatta arrendeförh[11lande1. 

S1(fi.rnii11111dc11 i Linkiiping: Stiftsniimnden anser liksom utredningen det 
angeHiget, att orsaken till uppsägningen anges. 

Betriiffande den föreslagna procedurordningen enligt 9 kap. 10 * b finner 
stiftsniimnden densamma säregen. da <.len kan tvinga jordiigarcn att via 
arrendeniimnden agera gentemot en helt passiv arrendator. Det blir allt 
framgent vara den part. som ej {1tniijes med erhället förslag, som har att 
siika riillclse hos arrendeniimnden. Fiir den kyrkliga jordens vidkomman
de uppkommer dessutom problem med giillandc förvaltningsbestiim
melser. Om utredningens förslag i detta avseende genomföres. torde enda 
möjligheten att praktiskt hantera proceduren vara ett överflyttande av 
arrendeuppli\telserna till stiftsniimnden, vilket förutsiitter hndring av kyr
kolag. 

Uppsiigningsförfarandet betr arrende av kyrklig jord 1illg[Jr normal! s[l 
att arrendatorn i god tid före sista uppsiigningsdag via hoställsniimndens 
protokoll frtln arrendeuppskattningen rnr kiinnedom om villkoren för den 
kommande arrendeperioden. Vidare översiindes uppsiigningen i laga tid, 
vartill fogas avtlyttningsmeddelande och förslag till nytt arrendekontrakt 
för forHingningen. Detta innebiir att parterna senast i mitten av maj sisra 
arrendeärct pfl perioden vet om förHingning iir klar. om tvist i arrendc
niimnd föreligger eller om arrendet l\ommer att upphöra. 

För att genomföra en motsvarande procedurordning flir jordbruksar
rende i alimiinhet föreslar stiftsniimnden, att en sista dag för avgivande av 
avtlyttningsmcddelande föreskrives i nu giillande lagstiftning. Hiirigenom 
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erhr1lles dessutom en samordning med giillande hyreslagstiftning. 
Arrendatorns hetiinketid enligt 9 kap. IJ a ~ bör avkortas fr{111 4 till 2 

månader. 
St!fi.1111i1111ule11 i S/..ara: Genom den föreslagna nya paragrafen 9 kap. 

10 a * siiker kommillt:n siirskilja de tvii fall som nu orsakar uppsiigning. 
Konsekvenserna av detta torde ha störst bt:tydelse för privata arrenden 
Jiir möjligheterna till självintriide kan förorsaka iindrade standpunkter i 
skiilct till uppsiigning. För kyrkans del far ändringen emellertid konsekven
ser i de fall då valet still" mellan att upprusta jordhruket eller försiilja det. 
Oftast torde frågcstiillningen giilla enheter med svagt arealunderlag (ej 
utvecklingsbara eller hegriinsat utvecklingsbara). Fall kan uppkomma diir 
bostiillsnämnden föreslf1r en kraftig upprustning av enheten i kombination 
med ett högt arrende som skall förränta investeringen. I detta fall sägs 
arrendatorn upp för ändrade villkor. Om han ej accepterar den nya arren
desumman och den sänks av arrendenämnden iir jordägarens möjligheter 
att försälja fastigheten beskurna i och med att arrendatorn har riitt till 
förliingning ytterligare en 10-iirsperiod säsom uppsägningen iir utförd. 

Regeln kan s~tledes medföra överdriven försiktighet med investeringar 
och i vissa fall förluster för jordägan:n vid försäljning. 

Den föreslagna nya paragrafen 9 kap. 10 b * innehiir en avsevärd föränd
ring i förhållande till nuläget. I nuläget tvingas häda parterna att agera vid 
en ändring av arrendevillkoren. Jordiigaren har att utarbeta ett skäligt 
förslag. arrendatorn har att acceptera detta eller ga till arrendenämnden. 
Förhållandet kan givet vis vara omvänt. Det nya förslaget innebär emeller
tid att en av parterna kan förhålla sig passiv ända tills arrendenämnden 
fäller sin dom. <Domen kan ju aldrig bli sämre än den andra partens 
erbjudande!. Han kan ju också hoppas att den andra parten begär ett 
formellt fel t. ex. inte gär till arrendeniimnden i tid. Regeln kan således 
medföra en markant ökning av fallen i arrendenämnden genom omotiverad 
passivitet fr{1n endera parten. 

Det kan ifrt1gasättas om denna regel som överlastar allt ansvar pä en av 
parterna är rättvis. I alla h:indelser bör. om den genomförs, arrendenämn
dernas kapacitet utökas stl att det ökade behovet av deras tjänster inte 
leder till ltrnga väntetider vid tvister. 

För kyrkans del torde regeln medföra ytterligare administrativt krångel. 
Enkelt uttryckt iir det så vid ändring av arrendevillkor all boställsnämnden 
faststiiller arrendevillkor och pastoratet tecknar nytt kontrakt med arren
datorn. Om tvist uppstilr företr~ider stiftsnämnden pastoratet i arrende
nämnden. 

Med nuvarande regler kommer sädana fall oftast till stiftsnämndens 
kiinnedom genom att arrendatorn gar till arrendenämnden och arrende
nämnden i sin tur kallar stiftsnämmlen. Med de ändrade reglerna måste 
stiftsnämnden på ett annat sätt än tidigare tillse att kontrakten päskrives 
inom lagstadgad tid eftersom arrendatorn har möjlighet att förhålla sig 
passiv. 

Särskilt gäller detta om man vet <itt det inom pastoratet ibland är klent 
med kunskaperna om gällande arrendelagstiftning. Den hinner ju ändras 
mellan v;irje arrendeuppskattningstillfålle. Ett sätt att klara dessa problem 
frtin stiftsniimndens sida skulle vara att redan frän början till arrendenämn
den anmiila samtliga enheter som skall fä nya arrenuen och därefter avskri
va fallen efterhand som undertecknade kontrakt anländer till stiftsnämn
den. Detta skulle betyda ca 30-50 fall i arrendenämnden varje är. I alla 
händelser torde regeln meuföra en ökad arbetsbelastning pa förvaltnings-
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oq;anisatill11en SlHTl helhet och medföra ökade krav pt1 en rati(inalisering av 
jordhruksförvalt ningen. 

I det fall, dt1 jorLbgaren skulle finna att villkoren för fortsall arrende 
enligt 9 kap. 13 ~ iir si:i ofiirmänliga all han ej kan ha fastigheten i egen iigo 
fangre. kommer han i framtiden i ett ofiirdelaktigare Hige iin han iir nu. Han 
kommer om han sagt upp arrendatorn för iindrade villkor tvingas sälja 
fastigheten med en arrendator sittande 5 eller 10 ar. l praktiken kommer 
det all hetvda att arrendatorn kommer att vara ensam köpare eller om det 
iir en ratio~aliseringsfostighet kunna förhindra angeliigen rationalisering. 

Stiftsniimnden vill sammanfattningsvis framhiilla all det nuvarande sy
stemet för 11ppsiigning m. m. i vissa delar iir komplicer;1t. Del iir dlick 
tveksamt llm det nya förslaget iir enklare. Möjligheterna all fiirfara fel 
torde inte ha minskat. Tviirtom har nya hegrepp som parterna m:iste hälla 
isiir införts. lk nya reglerna kan Jessutom medföra förändringar som kan 
komma all orsaka samhiillet ökade administrativa kostnader friimst genlim 
att lanthruksnämnder och arrendeniimnder far ökad arhetsbörda. Det m{1s
te finnas enklare siill att lösa Lien uppgift utrcuningen fall sig förelagd. 

St!fi.111ii11111de11 i Giirchorg: Förslaget innebiir bl. a. att avtlyttningsmed
dclandet slopats samt att man vill fa fram nya arrendevillkor i god tid före 
ny period. Stiftsn~imnden i Göteborg delar kommittens uppfallning om att 
motparten har ett berättigat intresse av att sti tidigt som möjligt f!t känne
dom om syftet med uppsättningen. 

förslaget att det alltid skall rtligga den uppsägande p<irten (dvs. i allmiin
het jordägaren) att hänskjuta uppkommen tvist till arrendenämnden strider 
dock mot normal rättsuppfattning. Det normala iir att den som kiinner sig 
förfördelad har att söka ändring. I normalfallet innehär det si1ledes att 
am~ndatorn. ifall han iir missnöjd med erbjudet arrendeavtal. hiinskjuter 
fri1gan till arrendeniimnden. 

Erfarenheten har visat. att proceduren med upps~igning och avnyttnings
meddclande har väckt missniije hos bfida parter. Vad man frl111 arrenda
torshMI önskar. iir att i god tid fö reda pä förutsättningarna inför den nya 
perioden. Detta önskeml1l kunde enklare uppfyllas. genom att vid villkors
;indring följa föreslagen tidsfrist pä 6 mänader före arrendetidens utgl111g 
för presentation av nya villkor. Dock skall det tiligga den som uppsäges. att 
hiinskjuta ev. tvist till arrendenämnden. 

Förslaget innchiir även oklarhet om vem som. inom den kyrkliga fiirvalt
ningen. har att hiinskjuta tvisten till arrendeniimnden. 

förslaget kan även innebära en anhopning av arrendenämndsiirenden 
inför tidsfristens utgl1ng. Inom den kyrkliga jordhruksförvaltningen har 
utformats en praxis. innehiirande att i samband med uppsiigningen över
famnas ocksf1 sl1viil nya villkor som avnyttningsmeddclande. Detta medför 
att eventuella tvister har bättre tidsutrymme för att hli liista före ny 
arrendi.:period. 

Den föreslagna nya paragrafen 9 kap. 13 a * bör fönydligas sa att det 
framgär att uppsägningen skall gälla avflyttning pti den fanlag som intriiffar 
närmast efter sex mr111ader fran uppsägningen. 

Under hiinvisning till vad ovan framförts för stiftsniimnden i första hand 
avstyrka de framlagda iindringsförslagen i sin helhet. Den nuvarande lag
stiftningen infönks si1 sent som är 1972 och innebar en avseviird för~ind
ring inte minst beträffande uppsiigningsrutiner. hiinskjutande till arrende
nfönnd m. m. och det miiste anses mindre tillfredsställande. att dti.:r en sf1 
förhMlandevis kort tidsrymd - niir de pä 1972 tirs lagstiftning grundade 
n11incrna iintligen börjat fungera - infora ett i nera avseenden nytt system. 



Prop. 1978/79: 183 156 

I anJra hanJ tilhtyrker stiftsn:imn<len förändringarna till <len Jel de
samma avser att uppS:igningen skall preciseras till att avse avflyttning eller 
villklirsiindring ( 10 ~) llCh att am:ndatorn d:ircst han ej godktinner Je av 
arrcnden:immkn fa:-.lsllillda villkoren skall ha r:itt upps;iga avtalet t 13 a ~ ). 

U11i1·ersit<'lel i U1•/Ha/a: i\uvarande uppsligningsfoti"arande är otillfreds
st;illande. Den allvarligaste bristen ;ir jord:igarens möjlighet att famna en 
opn:ciserad uppsägning inneb:irande alt uppsägningsanle<lningen kan änd
ras under p;·1gi1ende förhandlingar och utnyttjas sllm fiirhandlingsargu
menl. Hiirigenom kan arrendatorn c·tvivelaktigt utsiittas för ell otillbörligt 
tryck. Reglerna mcJför ocksa en os:ikerhet för arrendatl!rn som innebiir att 
parterna inte förhandlar pa lika villkor. Vid överv;iganden om ändring 
h:irav lir det dock ytterst angeHiget att inte skapa regler som stör eller 
förwärnr Jet praktiska fiirfarandet i det helt dominerande antalet fall dä 
inget missbruk förekommer och frivillig i:iverenskommdse trliffas. 

I den praktiska tilliimpningen iir det en klar skillnad mellan de fall dti 
jordiigaren överhuvudtaget inte kan i1beropa besittningsbrytande sLil och 
s:tlunda uppsiigningen llch förhandlingarna enbart avser villkorsiindring 
samt det avscviin mindre antal fall ,fa jordägaren har möjlighet att bringa 
<ivtalct till upphiirande. Efter föreslagna ändringar i reglerna om självin
trliJc samt införande av krav pit preciserat uppsiigningsskiil reduceras de 
senare ytterligare. Eftersom s:iväl förhandlings~illlationen som proceduren 
i praktiken iir mycket olika för dessa b{1da fall föreligger det starka skiil att 
även i lagstiftningen införa tvä skilda förfaranden. 

Univcrsitt:tet inst:immer sälunda i kommittens förslag att precisering 
skall ske vid uppsiigningstillfället. men anser att lagändringen skall göras 
sti att de frivilliga förhandlingarna vid villkorsändring underUittas samtidigt 
som proceduren och prövningen av tvist vid arrendets upphörande skall 
göras effektivare och snahbare. Skiilcn för en sadan inriktning på lagstift
ningsarbetet iir uppenbara. Den praktiska funktionen av uppl[1telseformen 
är starkt beroende <tV enighet och samförsttin<l mellan parterna varigenom 
alla onödiga irritatil1nsmoment till följd av formella regler bör undanröjas i 
dt:t ltmgsiktiga arrendeförhf1llande1. .Ä.r det ti andra sidan fräga om arren
dets upphörande hör, med hänsyn till den allvarliga situationen som oftast 
arrendatorn befinner sig i, en tvist kunna bringas till avgörande utan 
onödiga dröjsmal. 

Kommillen'.-. förslag skulle i prakti'.-.k tilhimpning inte uppfylla dessa 
krav. förslaget skulle inte heller nämnviin förbättra arrendatorns silllation 
eftersom det fortfarande ger jordiigarcn möjlighet all meddela uppsägning 
för avflyttning iivcn da han avser villkorsiindring. 

Universitetet föresltir dätför all man i lagstiftningen helt skiljer förfaran
det vid uppsiigning för avflyttning frt111 förfarandet vid villkorsiindring. 
Jordägarens resp. <trrcndatorns t1tgi.1rd i det senare fallet kan förslagsvis 
beniimnas anmiilan om villkorsiindring. Tidsgränsen för bt1da t1tgiirderna 
bör liksom nu vara ett tir före arrendeperiodens utgimg. Efter denna 
tidpunkt fär givetvis inte anmiilan om villkorsiindring ändras till uppsäg
ning för avflyttning. Diiremot bör tidsgriinsen för att hänskjuta tvist vara 
olika för de hi1da fötfarandena av sk::il som redovisas i det följande. 

Vid anmiilan om villkorsiindring kan inte arrendatorn generellt sell anses 
ha en sviirare situation iin jonliigaren eftersom arrendatorn di'! ej utsätts för 
hot llm avtlyllning. Det kan möjligen an~es angclliget för an·endatorn all st1 
snart sllm möjligt rn kunskap lim de nya villkor somjordägaren ställer. men 
i regel kan han ganska viil förutse dem. I van fall finns inte sk~il att utsätta 
parterna för den tidspr~ss i förhandlingarna som kommittens förslag ~kulle 
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medföra. Den av klimmillen föreslagna tidsgriinsen för hiinskjutande av 
tvist iir dessuwm synnerligen nliimplil,! i den rraktiska tifömrningen nch 
skulle meJfora nya llS;\kerhetsfaktorcr som ytterligare fiirsvt1rar parternas 
förhandling;tr. Kommittens forsh11,! inncbiir normalt all förhandlingarna 
skulle vara avslutade nch avtal tecknas senast den 14 september varige
nom allts;, slutfiirhandlingarna llt't:tst skulle sammanfalla med den inten
siva skiirdeperillden. l\kd kunskap om praktiska förhi11landen kan det 
knnstateras att fiirslaget skulle leda till att parterna kom i tidsnöd och 
tvingades göra framstiillning till arrendenämnden enbart for att erhidla 
anst[1nd. Risken for förbiseende som medför rättsförluster iir uppenbar. 
Viirderingar od1 överliiggningar m!1ste med kommittens förslag senast iiga 
rum under \';1ren -sommaren \lCh klilliderar diirfor inte bara med jl1rd
hruksdriften utan innm stura delar av arrendemarknaden. nämligen inom 
förvaltningar med nera arrendeupplMelscr. iiven med arrendesynerna. För 
kyrkans förvaltning diir mdföranden i hostiillsniimnden ofta iiven är aktiv 
syneman skulk sv:1right:terna bli speciella utöver att iindringen skulle fil 
fltcrvcrkan p;·, 1illg;·ingen p~1 synem;in. Eftcrsnm vinterperioden iir oliimplig 
t"ör arn:mlev~mlering skulle klimmittens förslag leda till att förutseende 
parter mi1sle fi.irsöka avgöra de nya villkoren under hiisten ca I . .'i i1r fört: 
arrendeperiodens utgi1ng od1 allts;1 före tidsgriinsen for uppsägning. Det 
kan med siikerhct antas all detta inte kommer all fungt:ra utan leda till en 
mängd formdla t vistt:anm;iJningar. Inom den publika sek!Orn kan \'isserli
gen jordiigarcn liigga om arhelsrutinerna för en s:'ldan m·dning men det kan 
inte uteslutas att man iivcn diir väljer att genom schablonanmiilningar till 
arrt:ndcniimndcn skaffa ansti·md för att uppnft en vettig forhandlingsperiod. 
Risk föreligger att arremknämndcrna skulle belastas på ett siitt som med
förde förseningar av de verkligt tvistiga ärendena. En lika viktig invänd
ning mol komniittens förslag är alt förhandlingen blir sv~1rare ju tidigare 
den iiger rum i förhallande till den tidpunkt da villkoren skall börja tilläm
pas. Ltöver ekDllllmiska föriindringar som direkt påverkar bcstiimmandet 
av arrcndt:avgiften förekommer [ttskilliga fragor som skall justeras och 
regleras vid periodbyte si1som pt1gi1ende ocb planerad byggenskap. areal
omfaggningar. lindrad driftsinriktning osv. När det gäller arrendeavgiften 
kommer t:n alltför tidig viirdering och förhandling att föranleda jordägaren 
att göra s<.:habJ,mpi1slag till sin förmitn för viintade föriindringar samtidigt 
som arrenda1orn givetvis kalkylerar med riskmarginaler till sin fördel. 
Dessa olika omständigheter skulle medföra klart sämre förutsättningar för 
frivillig överenskommelse. Enbart en risk härför är tillrii<.:kligt för att 
avvisa kommittens förslag. 

Anmälan om villkorsändring enligt universitetets förslag skulle innebära 
t:n viilhchlivlig avdramatisering av förfarandet och urgika ett nalurligt 
första steg i p;ll"tsförhandlingarna. Ntigon tidsgriins kommer i det helt 
dominerandt: antalet fall inte att erfordras. Givet vis skall bt1da parterna när 
som helst efter anmiilan om villkorsändring ha möjlighet att hänskjuta 
fragan till arreoden:imndens avgörande trots en förhandlingsovillig mot
part. I o<.:h for sig borde detta vara tillrä<.:kligt. men erfarenheten visar att 
det förekommer enstaka fall diir Mda parterna är helt passiva. För att 
skapa klarhet i riittsförhällandet dem emellan kan det diirför vara ända
malsenligt med en bestiimmelse om att förlängning pti oförändrade villkor 
har skett om inte anmälande parten har hänskjutit frågan om villkorsänd
ring senast vid arrendeperiodens utgtmg. Motsvarande regler är ändamtils
enliga iiven för bostadsarrende enligt 10 kap. och för fiskearrenden. 

Vid uppsägning för avflyttning bör förfarandet päskyndas dels genom att 
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tiden, inom vilken jl)nHigaren skall hiinskjula tvisten vid iiventyr alt upp
siigningcn hlir utan verkan. förkortas till förslagsvis tv~, mf1nadcr och dels 
genom att arrendatorn ultryckligen ges en möjlighet att sjiilv hiinskjuta 
tvisten sf1 snart han har erhallit upp,iigning. En st1dan sbrpning iir nödviin
dig om kommittens förslag nm preciserad uppsiigning skall fa n{1gon effekt. 
Även om jordiigaren skulle vilja utnyttja uppsägning fiir avt1yt1ning s{1som 
ptitryckning gentemot arrendatorn hlir han tvingad att redan 10 mf111adcr 
fön: arrendepi:riodens ulgtmg dra den frt1gan inför arrendeniimnden. San
nolikt kommer det alt te sig oinrressant att tillgripa ett st1 kortvarigt 
avtlyttningshot. 

Universitetet delar kommittens uppfattning att orsaken till att jord
ägaren vägrar medge forliingning skall anges i uppsiigningen. lhremot 
skulle kommittens förslag om ptiföljden. alt uppsiigningen vid förbiseende 
härav blir utan verkan. medföra riittsförluster. Med universitetets förslag 
betriiffande uppsiigningsförfarandel iir det tillriickligl ;l[l arrendenämnden 
kan föreHiggajordiigaren att redovisa orsaken. Ändring av angivet urpsiig
ning.sskiil bör ej fö ske. 

Sammanfo11ning.wis anser univer.~ilc!ct all urrsiigningen hör vara rrel·i
scrad ifrt1ga l1m dess avsikt. Det av kommitten föreslagna förfarandet 
skulle emellertid medföra allvarliga störningar i arrendemarknaden och 
öka antalet tvister. Förslaget skull·~ inte heller C1 avsedd effekt eftersom 
jordägaren ändlick skulle kunna m1~ddcla uppsiigning för avflyttning iiven 
dti endast villkorsändring avses. Universitetet föreslt1r bl. a. pä grund 
härav att förfarandet vid upp~ägning för avflyttning helt skiljs frtm fi.irfa
randel vid villkorsiindning. Häriger,om kan reglerna för avflytlningstvister 
skärpas och avgörandet pil.skyndas samtidigt som förhandlingar om vill
korsiind ring under fat tas. 

Juridiska .fi1/..11/tcr.1111i111mfr11 rid Uppsala 1111in'rsitcr: Kommitten vill 
stärka arrendatorns förhandlingsposition genom att införa en ordning diir 
man skiljer mellan uppsägning fi.ir avflyttning och upp~ligning fi.ir lindring 
av villkoren. Man vill tvinga jordiig.aren att frim bör.i<tn ange vilkt!l syfte 
hans uppsägning har. 

Om upp~ägningen anges enhan avse iindring av villkoren iir det sedan 
frir sent fiir jordiigaren alt siiga upp arrendatorn för avflyttning och han för 
inte iindra den gjorda uppsägning~·n till att avse avflyllning. Jordiigaren 
mister diirmed sin nuvarande möjlighet all under förhandlingarna om vill
k11ren för den nya reriodcn hota med all iindra uppsiigningen till all gi1 ut 
pft avflyllning. Del skall ocks~1 hli möjligt för arrendatorn all för sin del 
göm en uppsägning som cnhart kan leda till iindring av villkoren. Om cltt 
jordägaren innan uppsiigningstiden gi·1r ut inte warat med upp<igning för 
avtlyllning. kan arrendatorn iiven i del fallet föra förhandlingarna om de 
nya villkoren utan nt1got hot om avflyttning. I de fall. diir blida parterna 
fr~m bör:ian iir instiillda p{1 all arrendet skall förlängas. torde denna nya 
ordning leda till en viirdefull avdramatisering av förhandlingarna om vill
koren för den nya perioden. 

Om jordägaren i stället viiljer all ange att uppsiigningen avser avflytt
ning. skall han enligt den nya regeln ocksr1 ange vilken besittningshrylandc 
g.n.md han f1beropar. Detta kommer all öka arrendatorns möjligheter att 
fom början bediima sina möjligheter och att fagga upp sill agerande. 

Del är pi1tagligt all dessa nya regler i JH 9: 10 och IOa minskar den 
nuvarande risJ...en för arrendatorn att hamna i en sv!ir förhandlingssitua
tion. Del framst~tr ockst1 som principiclll riktigt all skilja mellan uppsiig
ning för avflyttning och upp:>iigning för iindring av villkoren. Den nu varan-
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de ordningen iir motsiigclsefull eftersom man ju nu formellt sett egentligen 
maste göra en uppsiigning for avtlynning tivcn om man hara syftar till 
iinJring av villkoren. Det kunde renlav vara lämplig! att man iinnu ryJli
gare markerade skillnaden mellan de hitda atgiinlcrna genom all ge dem 
olika namn. Termen uppsägning horJe dtt rcscrvas för Jet fall dit avtlyll
ning tisyftas. Det fall lb enhart iindrade villkor asyftas borde 1.b ges ann;m 
beteckning. 

Kommillen föreslfa vidare "en iinJring av den nuvarande regeln i JB 9: 10 
om all jordiigaren m;'iste liimna ett s. k. avllyttningsmeJdelande till arren
datorn om han vill kriiva att Jen uppsiigning som han eller arrendatorn 
gjort skall leda till att arrendcförht1llandct upphör. Fakultetsniimnden in
stiimmer i kommittens hedömning att denna ordning med dubhla mcddt:'
landen ·· först uppsiigning och sedan avtlyttningsmeddclande - kan vara 
svi"lrförsttielig och leda till missförst~ltld och riillsförluster. Detta gäller 
s~trskilt i den situationen att det endast iir arrendatorn som gjort uppsiig
ning och dft endast i syfte att rn villkoren iindrade. Jordiigaren kan d{i 
aktualisera avflyttning genom all liimna avllyttningsmeddelandl' och detta 
kan han med nuvarande regler göra s{1 liinge parterna förhandlar om 
villkoren. till och med strax före den tidpunkt niir arrendetiden g:ir ut. En 
iindring av reglerna pa Jenna punkt framstår därför som angeliigcn. 

1'.1.11mnitcen konstaterar i denna del - goda skäl - att det är viktigt att 
Jet i goJ tid före arrendetidens utgfing blir bestiimt bäde om arrendet skall 
forliingas och vilka villkor som skall gälla. För det fall att parterna efter 
uppsiigningen inte kan komma överens. har man diirför i JB 9: !Ob föreskri
vit all den part. som gjort uppsägningen. inom viss tid m:iste hänskjuta 
tvisten till arrendeniimnden. Detta gäller både när jordägaren sagt upp for 
avflyttning eller för ändring av villkoren och när arrendatorn sagt upp for 
iindring av villkoren. Som effektivt pt1tryckningsmedcl stadgas att den 
uppsiigning part gjort hlir utan verkan om parten försummar att i föreskri
ven tid hänskjuta tvisten till arrcndcn~imndm. Följden blir dft att arrendet 
blir förfangt pit oföriindradc villkor. 

fakultctsniimndcn finner syftet med denna föreslagna regel välmoti
verat. Regeln kan 1.1cks~1 bli tlimligen effektiv. Dess svaghet ligger i all den 
kan~ke inte ger tillräckligt utrymme för förhandlingar direkt mellan par
terna. I nmmalfallet. diir arrendetiden lir minst fem är. mt1ste uppsiigning
en ske senast ett ~1r före arrendetidens utgång, dvs senast Jcn 14 mars äret 
innan. Enligt Jcn föreslagna regeln mäste Jä. i det fall dlir uppsägningen 
avser villkoren fiir den nya arrendeperioden. den som gjort uppsägningen 
hiinskjuta fr~1gan om de nya villkoren senast den 14 september. Perioden 
närmast före den 14 scptemher skulle diirför behövas för en avgörande 
förhandling mellan parterna. Den rimliga prisnivån är ju svilrare all hedö
ma ju längre tiJ som <ltcrst{ll" fram till den nya arrendetidens hörjan. Men 
just perioJen fram till den 14 september iir samtidigt en av jordbrukets 
mest arhetsfyllda tider. Kravet att tvist måste hänskjutas senast sex måna
der efter uppsiigningstiJpunkten kan diirför i detta normalfall hindra par
terna att utan arrendenämndens hjiilp komma överens om villkoren för den 
ny;1 arrendeperioden. En lösning kunde här vara att man gav dem yllcrliga
rc tid pf1 sig innan tvist m[tste hänskjutas till arrenJeniimndcn. 

Avslutningsvis m~i pttpekas att jordiigaren även med de föreslagna rcg
le111a kommer att fä vissa möjligheter att tvinga arrendatorn att fora för
handlingar om villk,iren för den nya arrendeperioden unJer hot om av
flyttning. Den jordiigare som endast siktar pft villkorsiindring kommer 
nlimligen att ha möjlighet att agera si1 att han startar med uppsägning för 
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avflyttning och sedan unJa forhanJlingarna mellan parterna later sin 
\'illighet att meJge förhingning hli hernende av att arrendatnrn gill" med p~1 
\'iss iinJri ng i villkoren. 

En möjlighet att minska risken fi)r sliJana pi1tryckningar kunJe vara att 
man införde olika tider for hänskjutande av tvist till arrenJeniimmlen. Man 
kunde föreskriva att jorJiigaren m;iste hiinskjuta tvist om avflyttning redan 
intim tvi1 mi111ader efter upp<igning,.tidens utg;rng viJ iiventyr att uppsäg
ningen för avflyttning annars hlir utan verkan. Tvist om iindring av vill
koren skulle diiremnt fo hiinskjuta~: till arrenJeniimnJen vill senare tid
punkt. 

Sist vill fakultetsniimnden peka p;1 ett processuellt problem när Jet gäller 
fi.irfarandet vid uppsiigning. Om arrendeniimnden beslutar att ogilla jorJ
iigarens uppsiigning för avflyttning Uerst{1r sedan frhgan vilka villkor som 
skall gälla för den nya arn:ndeperioden. Si1 som de nya reglerna utformats 
kan de leda till att arrenJeniimnden söker besluta om villkoren fiir den nya 
perioJen p~1 samma gång som mar., beslutar att ogilla uppsägningen for 
avflyttning. Eftersom det emellertid iir iinsk värt att parterna i saJant fall 
fi.irsr för rillfolle att sjiilva förhandla om villkoren. vore det värdefullt med 
ett uttalande. M minstonc i förarbetena. att arrendenämnden har möjlighet 
att meddela "mellandom .. i fri1gan om uppsägning för avflyttning och att 
Jet efter si1dan mellandom ankommer pi1 part som vill ha iindring i vill
koren att. om parterna inte kan korr:.ma överens. hiinskjuta den tvisten till 
arrendenämnden inom viss ytterligare tid. förslagsvis innan den första 
am:ndeperioden gi1tt ut. 

Dumii111·cr/.:.et: Verket delar kommittens uppfattning att b.tskillig kritik 
kan riktas mot nuvarande ordning. Verket finner det otillfredsställanJe att 
en part mhste tillgripa medel som ~.yftar till nt1got annat iin vad parterna 
egentligen avser i uppsiigningsförfarandct. (Se betiinkandet sid. 111-114.) 
Likasi1 iir det otillfredsstiillande an tvistefrt1gorna hålls sviivande under 
1!111g tid iiven efter arrendets utgång. Verket tillstyrker införandet av regeln 
i 9 kap. 10 a * första stycket om att uppsiigande part redan i uppsiignings
handlingen med bindande verkan klargör huruvida uppsägningen avser 
arrendeförhållandens upphöranJe eller endast ändring av villkoren. Diir
ernot motsätter sig verket den föreslagna preklusionshestii.mmelsen i 9 kap 
I 0 a ~ anJra stycket innebiirande att en annan uppsägningsgrunJ ej för 
{1beropas iin den eller de som anges i uppsiigningshandlingen. En sädan 
regel kan leJa till riittsförlust for den part som antingen misstagit sig pä 
innehället i 9 kap. 8 ~ andra stycket eller helt glömt att ange någon grund 
men som tinJf1 har befogad anledning att säga upp arrendet. Dessutom hör 
uppsiigningen vara sä enkel och kortfattad som möjligt med tanke på de 
svt1righeter som kan uppsti\ att bevisa uppsiigningens innehåll om det blir 
tvist. 

Enligt verkets uppfattning räcker det att jordägaren senast vid första 
instiillclsen inför arrendenämnden tydligt mäste ange grunden för sin talan. 

Beträffande 9 kap. 7 *vill verket foresla att paragrafen kompletteras med 
en tredje punkt av innehttll att arrendatorns rätt till förlängning av arrendet 
upphör vid utgången av den arrendeperiod under vilken arrendatorn fyller 
67 ~1r. Som motivering for detta ändringsförslag vill verket anföra följande. 

Jordägaren skall inte lagligen tvingas att uppläta egendom till arrendato
rer som uppnätt pensionsäldern. Erfarenheten visar att risken finns att en 
st1dan egendom försämras genom att arrendatorn inte orkar sköta garden. 
Med den avsedda skrivningen i ur.redningsförslaget har exempelvis en 
arrendator t. om. 80-ärsäldern - för att gä till ytterlighet - rätt till förläng-
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ning. Det torde vara svtt11 för en jordägare att utan stöd i lagen viigra 
förlängning med sl\Lilet att "förutsättningar för arrendatorn att fullfölja 
arrendeavtalets villkor inte föreligger med hänsyn till arrendatorns höga 
alder". 

Det kan inte heller anses rimligt fr~in allmän synpunkt att till riren komna 
arrendatorer skall sitta kvar pä gardarna. när ungdomar med goda förut
sättningar som jordhrukare söker efter lediga arrendeg[1rdar. Arrende Lir 
för många lösningen fi.>r att fä bli jordbrukare pä grund av de höga kapital
kostnaderna vid förvärv av jordbruk. 

Enligt verkets uppfattning bör vidare 9 kap. 7 ~ sista meningen ändras 
till: "Vid nyteckning av arrendeavtal gäller flirbehf1ll att arrenderätten icke 
skall vara förenad med rätten till förlängning om den godkänts av arren
denämnden." Skälet for detta ändringsförslag iir följande. 

Vid nyteckning av kontrakt hindras jordägaren att teckna avtal utan 
besittningsskydd för arrendatorn om inte arrendenämnden godkänt vill
koret. Vid förlängning rader avtalsfrihet: är jordägaren och arrendatorn 
överens om att rätt till förfangning ej skall föreligga gäller villkoret. Vill 
inte arrendatorn gä med p11 villkoret hiinskjuter denne frrtgan till arrende
nämnden för avgörande. Detta förhållande har missuppfattats av ittskilliga 
jordiigare och arrendatorer. Lagtexten bör här göras tydligare än enligt 
ovanstaende förslag. 

Tiden för hänskjutande av tvist till arrendenämnd är alltför kort och kan 
leda till onödig rättsförlust för den part som antingen glömmer tidsfristen 
eller saknar kännedom om regelns innehåll. I stiillet hör hiinskjut:inde till 
arrendenämnd göras senast vid arrendetidens utgång. Underlt1ter jord
ägaren att hänskjuta tvisten till arrendeniimnden blir han bunden för de 
tidigare gällande villkoren för nya avtalstidcn. Enligt verkets uppfattning 
kan ett genomförande av detta förslag fä allvarliga konsekvenser. Det kan 
bl. a. fä till följd att antalet onödiga arrendemål i arrendenämnden ökar. 
Mänga arrendatorer som i ett eller annat avseende har erinringar mot det 
nya kontraktsförslaget. men som i och för sig skulle vara villiga acceptera 
dessa - eventuellt efter någon mindre justering - kan komma att "ligga 
på .. förslagen i avvaktan pä att jordägarcn innan tidsfristen utgår skall 
tvingas begära prövning av villkoren hos arrendenämnden. Dessa arrende
mäl skulle med nuvarande regler endast undantagsvis aktualiseras. Om 
nagon tidsfrist under vilken tvist kan h:inskjutas till arrendenämnden över
huvud taget skall gälla bör denna enligt verkets bestämda uppfattning 
utstr~ickas till utgängen av arrendeperioden, dvs. omfatta tolv månader 
från den dag uppsägningen senast kunnat göras. Det kan i och för sig anses 
rimligt att villkoren för fortsatt arrende är bestämda senast när arrendeti
den utgår. Om skrivningen trots denna verkets inviindning innehåller en 
kortare tid bör den i nödfall minimeras till åtta månader. 

Den i 9 kap. 13 a *föreslagna uppsägningstiden fri'rn arrendatorns sida pa 
fyra månader anser verket bör begränsas till ena två mänader. Detta för att 
göra det enklare för en ny arrendator att teckna avtal utan onödig tidsut
dr:ila. Jordägaren mäste ha rimlig tid pä sig att utse ny arrendator. 

Srenska kyrkans fiirsamlings- och pastor.1:fi'irhu11d: Det skall först kon
stateras. att kommittens förslag i denna del skulle om det görs till lag. 
tilbkapa en ytterst komplicerad procedur. som inte uppvägs av fördelar i 
motsvarande mån. Dessutom har förbundet funnit att giillande uppsiig
ningssystem fungerat och fungerar någorlunda klanderfritt. Dock bör en
ligt förbundets uppfattning nuvarande regler snarast kompletteras med en 
bestämmelse om sista dag för avlämnande av avtlyttningsmeddelande till 

11 Rik.1·dagt'11 /97R/79. I sam/. Nr 183 
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arrendatorn. All arrendelagstiftningen inte i likhet med hyreslagstiftningen 
redan har en sfidan regel förefaller anmärkningsvärt. Om detta tilliigg görs 
till nu gällamlc uppsiigningsregler. anser förhundet att nu giillande regler 
bör hiheh[illas. 

Kommitten riktar i hetiinkandel en del kritik mol avllyttningsmeddclan
det. Främst iir man kriti~k mot den omstiindigheten att arrendatorn ofta 
uppfattar ett avflyttr.ingsmeddelandc som alltför bryskt. Denna kritik und
vikes emellertid. om man - som sker inom den ecklesiastika sektorn - i 
avflyttningsmeddelandet gör en förklaring av uppsiigningssystcmel. Av
flyttningsmeddelandet blir givetvis nagot rnngre än vad lagen föreskriver. 
Det utgör emellertid för arrendatorn en betydligt behagligare frisning lin 
avtlyttningsmcddelandet gör, om det endast innehåller vad lagen kräver av 
ett avflyttningsmeddclande. 

Kommitten föresliir (9 bp. JO h ~) att jordiigaren. om han uppsagt 
arrendatorn till avflyttning eller ändring av villkor och överenskommelse 
inte kan nf1s, skall hiinskjuta tvisten till arrendeniimnden. Förbundet finner 
detta bebnkligt. Arrendatorn kan genom passivitet tvinga jordiigaren att. 
olb alldeles i onödan, anhiingiggöra ett arrendeärende i arrendenämnden. 

Om kommitten'> förslag genomfr1rs bör bl. a. lagen om förvaltning av 
kyrklig jord förses med bestiimrnelse om vem som skall anhiingiggöra ett 
ärende hos arrendeniimnden; pastorat, bostiillningsniimnd eller stifts
niimnd. Med giillande lagstiftning har nå.gon regel hiirom inte varit erfor
derlig, eftersom det nu alltid iir arrendatorn som för tvisten till arrende
niimnden. Enligt förslaget skulle det emellertid nästan enbart bli jord
iigaren. 

Vid ett genomförande av lagstiftningen bör det vidare anses tillfyllest att 
arrendatorn far tvä mtrnader pb. sig att uppsäga avtalet om han anser de av 
arrendeniimnden faststiillda villkoren för betungande. 

S1·t.'rigl.'s jordiigarej("irh1111d: Som kommitten anger. har de nuvarande 
uppsiigningsreglerna stundom skapat irritation mellan parterna. Särskilt 
gäller detta det s. k. avtlyttningsmeddelandet, som jordtigaren maste delge 
arrendatorn. iiven om jordligaren endast önskar en iindring av arrendevill
koren. Förbundet delar därför kommittens uppfattning, att det redan i 
uppsiigningen hör anges, huruvida den avser arrcndcförhällandets upphö
ram.Je eller endast ändring av villkoren och att man slopar avllyttningsmed
delandet. Likasä delar förhundet kommittens uppfattning. att en uppsäg
ning för villkorsiindring icke bör fä ändras till att avse avflyttning. 

Förbundet kan ej hitriida kommiuens förslag att arrendatorn liven i det 
fall han själv sagt upp och begiirt förlängning pa lindrade villkor skall iiga 
riitt att frtrnträda arrendet om han ~kulle finna, att de av arrendenämnden 
faststiillda villkoren skulle bli alltför betungande. En arrendator. som 
vidtar en uppsägning och begiir iindrade villkor, bör bli bunden av de 
villkor som arrendeniimnden dt1 fastställer. Arrendatorn lika väl som jord
iigaren i motsvarande fall måste ta konsekvenserna av sitt eget agerande. 

Enligt kornmittens uppfattning bör ingen av parterna kunna bindas vid 
nya villkor eller annan oförmiinlig pMöljd enbart av det skälet. att han 
underlåter att vidta viss åtgärd. I konsekvens härmed föreslår kornmitten. 
att det skall äligga den part som önskar ändring i bestående arrendeförhå.1-
lande alt hiinskjuta ev. tvist till arrendeniimnden. Förslaget kan vid ett 
första påseende synas praktiskt, men kommer enligt förbundets uppfatt
ning i verkligheten att medföra en stark ökning av antalet arrendenämnds
ärcnden. I motsats till de nuvarande reglerna, där arrendatorn rnåstt: ta 
stiillning till om han skall vända sig till arrendenämnden eller ej, kommer 
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arrenJatorn. om förslaget genomföres. att kunna förhtilla sig helt passiv 
och avvakta jllrJägarens stiillningstagande. Jordiigarc kommer s:'tlumla att 
i mi"tnga fall hli tvungna att vLinda sig till arrendeniimnden för att överhu
vudtaget fä arrendatorn att taga stLillning till jonfägarens kontraktsförslag. 
Detta iir oliimpligt. Det hör ~iligga arrenJatorn att hiinskjuta tvisten till 
arrendeniimnden om han ej act:epterar jorJiigarens villkor för en förhing
ning eller ej accepterar att avnytta. I konsekvens därmeJ hör. i Jet fall 
arrendatorn siiger upp avtalet och heglir lindring av villkoren. jordligaren 
vara skyldig att hlinskjuta tvisten till arrenJenlimndens prövning om han ej 
accepterar Je av arrendatorn uppstlillda villkoren. 

Förbundet anser det oliimpligt att jordligaren vid upps~igning fi.ir arren
Jets upphörande i·\f;igges att redan i uppsiigningen slutligen precisera grun
den for sin vägran all förllinga arrendet. I och för sig lir det angclliget all 
grunden för viigran till förHingning preciseras snarast möjligt. men mot 
detta linskemäl st~tr det faklllm att ett s:klant krav i hög grad komplicerar 
kontakterna mellan jordägare och arrendator. Det kan tvinga jorJligarna 
till rlllggranna övervliganJen och utreJningar med bitriide av olika slags 
expertis redan i samband med uppsligningen. Detta lir oHimpligt. Lagstift
ningen bör syfta till all underlätta och förenkla kontakterna mellan jorJ
iigare och arrendator. Man hör iiven undvika alt rlittstilliirnpningen blir 
beroenJe av vad parterna uppfattar som formaliteter. Dlirför bör det liven 
efter uppsligningen finnas möjligheter för jordiigaren att ytterligare precise
ra grunderna för sin vligran att förHinga arrendet. Detta iir lämpligt iiven 
med hänsyn till att kravet pil ett fullstlindigt angivande av grunderna redan 
i samband med uppsägningen kan skapa onödiga motsättningar mellan 
jorJiigare och arrendator. 

Enligt kommitten~ förslag äger arrendatorn rätt att säga upp arrendet 
inom fyra m{lllader. om han vid tvist om förHingning finner att de fast
stiillda villkoren lir alltför hetungande. Förhundet anser att en s[1 lflng 
hetiinketid medför alltför stora oHigenheter för jordligaren. Dt1 tvist en om 
en fiirliingning regelmiissigt förenas med överviiganden ang<'1ende de fram
tida villkoren för fortsatt arrende. bör arrendatorns betänketid utan olä
genheter kunna förkortas till tvfi månader. 

Även den föreslagna tidsfristen för hiinskjutande av tvist om iindring av 
villkoren hör förkortas. Den föreslagna tidsfristen - sex nHtllader - lir 
alltför !ting. 

7 Följdändringar beträffande bostadsarrende och fiskearrende 

Do111.1·1ol.1Terke1: Enligt kommittens uppfattning bör de föreslagna nya 
reglerna beträffande andra arrenJevillkor iin arrenJeavgiften. dödsbos he
sittningsskydd och uppsägningsförfarandet även ha giltighet för bostadsar
rende och fiskearrende. Kommitten föreslär därför att motsvarande änd
ringar hör genomföras för dessa arrendeformer. Domstolsverket instäm
mer i detta. Emellertid har kornmitten ocksä föreslagit ändringar vad gäller 
jordägares rätt till sjtilvinträde vid jurdbruksarrenJe. De tungt vägande 
sociala och ekonomiska skäl som därvid anförts torde i viss utsträckning 
även gälla fiskearrendatorer. Kornmitten har emellertid inte behandlat 
frt1gan om fastighetsägarens rätt till självinträde vid fiskearrenden. Dom
stolsverket utgär från alt Jen frågan tas upp i kommittens slutbetänkande. 
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Arre11d1'11ii11111d1'11 i Giirehurg: 
IOkap.3*JB 
I första stycket foreslas att uppsägning alltid skall ske for att ändrade 

villkor skall gäll:1 för fortsatt arrende. Avtal som saknar besittningsskydd 
kan emellertiu endast sägas upp för avflyttning (nämndens yttrande andra 
stycket under 9 kap. 10 ~ ). även om jordhgaren endast forurar ändrade 
villkor. Motsvarande regel för jordbruksarrcnde i 9 kap. 3 ~ har också 
föreslagits uttryckligen hli begräns2.d till arrenden med riitt till förHingning. 
Av samma ~käl hör det diirför även i 10 kap. 3 ~ anges att uppsiigning för 
villkorsändring skall ske vid arrende som iir förenat med rätt till förläng

ning enligt 10 kap. 5 och 6 **· 
Arrenueniimnden föreslår att i tr.~dje stycket uttrycket '"foststiills .. änd

ras till '"bestäms" av skäl som nämnden angett under 9 kap. 3 *· 
10 kap. o * JB 
I fri'iga om för~ta och andra styckena hänvisas till vad arrendenämnden 

uttalat under rubriken "Arrendeavgiften .. i sista stycket och under rubri
ken "Andra villkor". 

I frtiga om tredje stycket hänvisas till vad nämnden uttalat under rubri
ken "'Dödsbos besittningsskydd". - - -

De föreslagna ändringarna i lagen (1957: 390) om fiskearrenden innebär 
en anpassning till ändringarna i JB. Arrendenämnden hänvisar till sina 
uttalanden i dessa delar. 

La111bruk.1·s1_,·r('/.1c11: Lantbruksstyrelsen delar kommittens uppfattning 
att det är angeHiget med så långt möjligt enhetliga regler för de olika 
arrendeformerna. När det gäller dödsbos besittningsskydd vid bostadsar
rende är lantbruksstyrelsen tveksam till om det finns skäl alt ge samma 
skydd som viujonlbruksarrende. Där rör det sig vanligen om en familj som 
är hcroende av arrendet för sin försörjning. En längre tid för avveckling 
kan da vara mo1iverad. Vid bostadsarrcnde är situationen mera likartad 
den som giiller vid vanlig hyresupplätelsc. De olägenheter som rent allmänt 
är förknippade med dödsbon som nyttjanderiittshavare m. m. synes hiir 
vara starkare än behovet av ett ök~1t besiltningsskydd. 

Fis/..eri.1·1yrl'i.1·1·11: De av arrendelagskommittcn föreslagna iindringarna i 
lagen ( 1957: 390) om fiske arrenden är närmast konsekvensändringar till 
följd av revideringen av reglerna om jordbruksarrende. Kommitten har 
inte gätt in pti i vilken omfattning lagen tillämpas. Fiskeristyrelsen anser att 
en st1dan undersökning hade varit av värde. Styrelsen ser dock ingen 
anledning att motsätta sig de nu föreslagna ändringarna i fiskearrendela
gcn. 

Styrelsen erinrar i sammanhanget om att 1973 ärs liskevattensutredning i 
sitt hetänkande ms Jo 1976: 6) Fiskevårdsområden föreslagit vissa änd
ringar i tiskearrendelagen. innebärande i huvudsak att denna skulle bli 
ti!Himplig också pti upplåtelser till annat ändamtil iin yrkesfiske. Styrelsen 
fann i vttrande I 977-05-27 till statsrådet och chefen för jordbruksdeparte
mente; att syftet med iindringsförslaget, nämligen att ge möjlighet till en 
mer långsiktig liskevårdsplanering. var heaktansviirt. Enligt styrelsens 
mening hörde denna frf1ga dock inte främst hemma i liskearrendelagen 
utan horde överviigas ytterligare vid utredningens fortsatta översyn av 
fiskelagstiftningcn. 

Kommittens förslag till ändringar i jordabalken inverkar indirekt på de 
arrendesituationer som avses i 25 * lagen ( 1950: 596) om rätt till fiske. 
Utöver detta pilpekande avstl1r fiskeristyrelsen fr1m att yttra sig över 
förslaget i övrigt. 
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f)omii111'l'r/..et: Domänverket bitriider kommittens förslag beträffande 
avgiftens bestämmande vid forfangning av bostads- och fiske arrende. Av 
domiinverket föreslagna övriga iindringar skall gälla ;iven för bostads- och 
fiskearrende. 

/.i.i11sstvrclse11 i ÖstagiitlanJs /iin: Pä de skäl fiskeniimnden i Östergöt
lands fän anfört finner länsstyrelsen att komplettering av 5 S lagen om 
fiskearrenden hör övervägas så att vad kommitten föreslagit beträffande 
jordägarens sjiilvinträde vid jllrdbruksarrende äger tillämpning även pa 
fisJ.;earrenden. 

Fiskeniimnden i Östcrgiit/ands län: Kommitten har vid ändringen av 
fisJ.;erättslagen eftersträvat att så lt"lngt som möjligt skapa enhetliga regler 
för jordbruks- resp. fiskearrenden. 

Arrendelagskommitten synes dock i ett väsentligt avseende ha stannat 
för olika regler för jordbruks- resp. fiskearrenden. Kommit1en förcsli\r all 
jordägarens rätt till självinträde skall underkastas särskild prövning men 
har icke föreslagit motsvarande bestämmelser för fiskearrenden. Fiske
nämnden anser för sin del att det finns behov av en si1dan regel även för 
avtal om fiskearrende. 

Investeringarna i utrustning för fiske i enskilt vatten är som regel bety
dande. I manga fall är utrustningen därjämte anpassad för det speciella 
fiskevattnet och har begränsad användbarhet pä andra vattenområden. Vid 
prövningen av iirenden om ägarens självinträde hör hänsyn tas till förut
sättningarna att bibehålla eller åstadkomma ett rationellt utnyttjande av 
fastighetens fiske. Drastiska personliga eller sociala omställningar bör 
begränsas även vid fiskearrende. 

Fiskenämnden tillstyrker de av arrendelagskommitten föreslagna änd
ringarna av fiskearrendelagen. Vidare vill nämnden föreslå, att 5 * fiskear
rendelagen kompletteras med en bestämmelse som möjliggör en skälig 
prövning av ärenden rörande fiskeriittsägares rätt till självinträde. 

LRF: Vad LRF anfört beträffande andra villkor än arrendeavgiften, 
dödsbos besittningsskydd och uppsägningsförfarandct har samma giltighet 
för bostadsarrende och fiskearrende. Härutöver föranleder vad kommitten 
i dessa avseenden anfört ej nagra erinringar. 

S1·ens/..a }i"irb11ndet fiir koloniträduårdar och fritidsbyar: Förbundet har 
ingen erinran mot de delar av utredningens förslag som gäller bostadsar
rende. 

AJ1·okatsa111.flmdet: De erinringar som samfundet har framfört rörande 
de föreslagna iindringarna av reglerna omjordbruksarrende gäller i tillämp
liga delar t•ckså de ändringar som föreslås i fråga om bostadsarrende och 
fiskearrende. Enligt kommittens förslag har JO kap. 6 ~ JB inte ändrats i sak 
och skulle därför egentligen inte föranleda något yttrande. Det bör dock 
papekas att 6 * första stycket andra meningen felaktigt ger intrycket att 
arrendatorn har bevisbördan. 

S1·eriResfiskares rik.l:fiirbund: Kommittens förslag syftar till att ge arren
datorerna - både inom jordbruk och fiske - en starkare rättslig ställning. 
Kommitten anför således beträffande andra arrendevillkor än arrendeav
giften, dödsbos besittningsskydd och uppsägningsförfarandet att de i allt 
väsentligt har samma giltighet bl. a. för fiskearrende. Kommitten föreslar 
därför motsvarande ändringar i bestämmelserna om denna arrendeform. 
Riksförbundet har inte kunnat tolka kommit1ens förslag p[1 annat säll än att 
de ovan tre nämnda avsnitten inte blir föremål för ändring i fiskearrendela
gen. 

Det synes oss inte finnas någon anledning att ej tillämpa samma bestäm-
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melser för diid,bos besittningsskydd och uppsiigningsförfarande g:illande 
fiskearrenJen. Denna typ av arrende bör i dessa fall fä samma giltighet som 
utredningen föreslagit beträffande jordbruksarrcnde. 

Betrliffande arrendeavgiften vid förlängning av en yrkcsfiskcupplatebe 
:ir det krav att priset bcst:ims med h:insyn till arrendevattnets normala 
avkastning och inte till rtidande marknadsförh~illandc, dvs. motsvarande 
I illämpning sorn förcslris för jlmlbruksarrende. 

Vi vill här p~1peka att frän insjöfiskarna har det i skrivelse 197h-07-l3 
pi'1pckats till 1973 ~irs fiskevattenutredning konkurrensen llm arrendevatten 
mellan yrkes- och fritidsfisket. 

I Jagens Hige iir det omiijligt för en förviirvsfiskare att bjuda över de 
summor som t. c.x. en sportfiskeklubb är beredd att betala för ett fiskear
rcndc. Ett yrkesliskearrendc kan p:) sikt i likhet med ett arrendejordbruk 
inte bära en större arrendekostnad :oin vad en normal avkastning ger. Med 
hänsyn till att efterfrägan pt1 sportfiskevatten är stor har det emellertid 
inneburit en icke oviisentlig uppräkning av priserna för attraktiva vatten, 
som inte stt1r i relation till värdet av fiskets avkastning. 

Frrm Norrhouens inlandsfiskare har inkommit ett särskilt yttrande där 
man anför att förvärvsfisket i länets inland och fjlillomrt1den intar en 
särställning i förhtdlande till yrkesfisket i övriga landet, st1väl strukturellt 
som arrende- och upph\telsemässigt. 

Sammanfattningsvis vill riksförbundet hävda att det förbättrade besitt
ningsskydd sorn föreslås gälla för jordbruksarrendc i sin helhet bör kunna 
överföras till fiskcarrendelagen i enlighet med vad som tidigare anförts. 

S1·criges .fiskc1·1111c11ii;,:ar('.fi">rh1111d: Arrendevillkor. Den föreslagna iind
ringen innebär ingen nyordning och förbundet har ingen erinran mot vad 
kommitten föreslagit sasom lydelse av 5 § andra stycket lagen ( 1957: 390) 
om fiskearrenl1en. 

Uppsägningsförfarandet. Vad kommitten föreslagit i dessa avseenden 
finner förbundet Himpligt. Reglern~1 hör bringa ordning i förfarandet och 
tillskapa en biittre förutsiittning för jiimstiilldhet mellan parterna än vad 
nuvarande lag~tiftning gör. 

Dödsbos besittningsskydd. Förbundet finner det tveksamt om kommit
tens förslag i detta avseende undanröjer oklarhet i nuvarande rättsläge. 
Den föreslagn<1 regeln anger ej på tydligt siitt under vilken tid som arrenda
torns dödsbo skall fä besitta arrendestiillet. Frtigan om dödsbos besitt
ningsskydd iir niira sammankopplad med de efterlevandes möjlighet och 
riitt att överta arrendet. Förbundet finner med anledning hän1v och ovan 
angivna påpekande att starka skäl föreligger för att frågan om dödsbos 
besittningsskydd utreds ytterligare och upptas till behandling gemensamt 
med frt1gan orn de efterlevandes möjlighet och rätt att överta arrendet. 

Med undantag av frågan om besittningsskydd för arrendatorns dödsbo 
finner förbundet det fampligt att omgående lagstifta i de delar som kommit
ten upptagit till behandling i förevarande delbetänkande. 

8 Ikraftträdande m. m. 

Si·ea l101·rii11: Förslaget till övergångsbestämmelser innebär att de före
slagna bestämmelserna om begränsning av jordägarcns rätt att åberopa 
självinträde redan i januari 1979 kan tillämpas på avtal, som ingåtts under 
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den nuvarande lagens giltighetstid. Oavsell vilken urrfattning man har Dm 
hehovet av nya hestiimmelser. exemrelvis omjunfägarens r;itt till \j;ilvin
tr;ide. har rn'1gra umst;indighcter inte framkommit Sllm talar for att Je nya 
hestämmelserna htir giilla redan under nu löpande arrendereriod. Kommit
ten anför inte heller n[1gra siirskilda omstiindighetcr för detta avsteg fritn 
ri1dande lagstiftningspraxis. 

Hovrätten anser att man i likhet med vad som varit regel vid tidigare 
anendereformer under detta ~ekel hiir urpr;itthi"tlla principen att nya civil
rättsliga hcstiimmelser skall reserveras för - förutom nya avtal - avtal 
som förlängs rt1 grund av underlt1telse att efter ikrafttriidandet uppsiiga 
avtalet. 

Arrendc11ii11111dm i Li11/..iipi11g: Enligt runkt 2 i förslaget skall iindringar
na giilla liven för avtal som träffats före lagens ikrafttriidande. Mot detta 
förslag finns ingen erinran att göra utom i fraga om jordhruksarrendatorns 
ökade besittningsskydd i fall av sjiilvintr;ide. 

Även om kommittens förslag i denna del iir angeliigen finns det anled
ning att ifrilgasiitta förslaget. Miijligen kan en lösning av problemet ske 
enligt de grunder som kommit till uttryck i 4 I * andra stycket lagen 
!1970: 995) om införande av nya jordabalken. dvs. att jordiigaren ges riitt 
att inom viss tid begära förklaring hos arrendeniimnden att nuvarande be
stämmelser skall tillämpas. 

Arre11de11i.i11111de11 i Malmii: Förslaget bryter mot en prim.:ir som eljest 
b!l.Jkat tilHimpas vid ikraftträdandet av ny lagstiftning. nämligen att den 
iildre regkringen bör gälla till dess rarterna efter uppsägning har möjlighet 
att fränträda avtalet. Om parterna ing[itt ett avtal umler förutsättning att 
vissa regler gäller för deras avtalsförhtillande. kan uppenbarligen ändrade 
regler rubba förutsättningarna för avtalet. I synnerhet den föreslagna re
geln om obillighetsrrövning vid självinträde innebär för jordägarnas del en 
väsentlig ändring av avtalsförutsättningarna. Om regeln införs anser alltsi1 
niimnden att ikraftträdandet bör ske enligt förut tiffömpad princip. Härige
nom urpstår onekligen en viss risk för att ett antal arrenden sägs urp av 
jordägarna med tanke raden kommande regeln. Ohilliga verkningar kan 
dock undvikas om arrendenämnden liksom hittills ställer höga krav rä alt 
självinträdet skall vara allvarligt menat och noga överviigt. 

De iivriga materiella regler som föresli\s ändrade (om faststiillande av 
arrendeavgift och andra villkor och om dödsbos f"örlängningsrätt) anser 
niimnden inte medföra så stora ingrepp i gällande rätt att inte reglerna 
skulle kunna göras tilliimpliga även på giillande avtal. Reglerna om ändrat 
urrsägningsförfarande är säsom procedurregler heller inte beroende av 
anknytning till utgången av N1gående avtalsperioder. 

Arre11de11ä11111de11 i Göteborg: Enligt punkt 2 i förslaget skall ändringarna 
giilla även för avtal. som träffats före lagens ikraftträdande. Mot detta 
förslag finns ingen erinran att göra utom i fraga om jordbruksarrendatorns 
ökade besittningsskydd i fall av självinträde. Enligt arrendenämndens me
ning hör det inte komma i fräga att i denna del tillämpa den nya lagen 
förrän fnin den tidrunkt. dä rt1 grund av urpsägning avtalet tidigast kunnat 
frtmtriidas. Nämndens urpfattning bygger rä allmänt tillämrade rätts
grundsatscr som bl. a. kommit till u11ryck i 39 * lagen ( 1970: 995) om 
införande av nya jordabalken. 

Uppsala 1111il'crsill'I: Kommittens förslag att de nya bestämmelserna 
skall giilla även för avtal som träffats före dess ikraftträdande leder till 
rättsförluster ifråga om jordägarens självinträde. Den föreslagna lagänd
ringen i detta avseende innebär väsentligt andra förutsättningar för avtalets 
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ingr1cndc. Det kan -.ttlund<1 antas all för ätskilliga ingangna avtal skulle 
dispens för arrendatorns besittningsskydd ha sökts med denna nya förut
sättning. Enligt universitetets mening hör de nya bestämmelserna gälla 
först efter den första förlängning som sker efter lagens ikraftträdande. 

/,a11thru/..sS1yrd1e11: Lanthruksstyrclsen har inget att erinra mot de före
slagna övergtmgshest;immelserna. 

La11thrt1/...rniim11de11 i Jc.i11/..iipi11g1· liin: Lanthruksnämn<len bedömer att 
det försi;irkta besittningsskyddet främst inneb~irande en obillighetspröv
ning i samband med ~1beropande av jordiigares självinträde är av för denne 
sä genomgripande och väsentlig karaktär beträffande dispositionen av den 
egna fastigheten att det ur rättssäkerhetssynpunkt icke synes böra omfatta 
gamla avtal. Parterna bör liksom i samband med införandet av den nya 
arren<lelagstiftningcn 197~ först ha möjlighet att en gång säga upp löpande 
avtal utifrtm de gamla förutsättningarna. Skulle kommittens förslag trots 
ovanstäende komma att genomföras bör det under alla förhållanden kom
pletteras med tilläggsanvisningar innebärande att arrendenämnderna skall 
ta speciella hänsyn gentemot jordägaren i samband med tvist om självin
träde beträffande avtal som upprättats före de skärpta reglernas tillkomst. 

J,a11thmk.rnii11111Je11 i Kristianstads län: Utredningen har påpekat, att 
som allmiin regel gäller. att ny civillag inte skall tillämpas p:'.l gamla avtal. 
om inte starka sk~il talar härför. Lantbruksnämnden är tveksam om den 
mycket beränsade förstärkningen av arrendatorns besittningsskydd, som 
utredningen föreslagit. utgör ett tillräckligt motiv för att frångå ovan
nämnda regel. 

Do111ä111·er/..et: Enligt förslaget föreslås hä<le civilrättsliga och process
rättsliga bestämmelserna gälhl även på avtal som sluts före den nya lagens 
ikraftträdande. Enligt svensk rätt gäller sedan lång tid tillbaka <len all
männa grundsatsen alt ny civillag ej ges tillämpning på gamla avtal utan att 
särskilda och mycket starkt vägande skäl talar härför. V crket finner det 
<lä1för anmärkningsvärt att utredningen utan angivande av några som helst 
skäl förordar att <le nya bcstämmels1~rna skall fä. retroaktiv verkan. De fall 
av retroaktivitet som förekommit i samband med 1943. 1968 och 1972 ärs 
rd"ormer har skett endast i vissa undantagsfall och med angivandet av 
mycket starka sociala skäl. Huvudregeln har dock alltid varit att de nya 
reglerna icke tillämpas på gamla avtal. 

St(ftsniimndl'n i /,und: Stiftsnämndens allmänna uppfattning är att myc
ket stor återhällsamhet bör iakttas beträffande retroaktiv lagstiftning pä 
det civilrättsliga omrt1det. Den föreslagna modifieringen av reglerna om 
arrendevillkor och om dödsbos besittningsskydd torde inte innebära - var 
för sig eller tillsammans - lika stor förstärkning av arrendatorns besitt
ningsskydd som ändringsförslaget rörande jor<lägarens självinträde. Trots 
detta menar stiftsn~imnden att de nya bestämmelserna om arrendevillkor 
och dö<lshos hesittningsskydd utan olägenheter kan tillämpas även på 
gamla avtal medan äldre bestämmelser omjordägarens självinträde bör äga 
tillämpning i frtiga om redan ingtmgna avtal. Det är angeläget att parter och 
myndigheter som har att bedöma arrendeavgifters storlek i avtal av olika 
ålder kan göra detta efter enhetliga grunder. Likaså bör osäkerheten om 
gällande rättsinneht\11 beträffande ciödsbos besittningsskydd snarast un
danröjas. Föreslagen regel om jordägarens självinträde torde däremot i 
många fall helt rubba förutsättningarna för redan ingtmgna avtal och bör 
därför bli gällande endast pa nya avtal. 

Boställsnämnderna stär i begrepp att om ett par månader bestämma 
arrendevillkoren för de arrenden som går ut den 14 mars 1980 och hinner 
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inte fa kännedom om de regler som med tillräcklig grad av säkerhet 
kommer att gälla efter stundande ars skifte. Det kan bli nödvändigt att 
överväga ändrade uppsägningsrntiner och sprida information om dessa till 
de många förvaltarna av kyrkans arrendegärdar. Det vore olyckligt om 
saväl dessa förvaltare som övriga jordägare fann sig föranlätna göra upp
sägning i förtid och före årsskiftet enbart med hänvisning till osäkerheten 
om innebörden av ifrtigavarande förslag till lagstiftning. För att fä en 
lugnare övergång och ge rimlig tid för rädgivning och upplysning för att öka 
kunskapen om arrendeavgifter och övriga arrendefrågor hos parterna på 
arrendemarknaden. vill stiftsnämnden föreslå att de nya reglerna träder i 
kraft först den I januari 1980. 

Sti(t.rnlimnden i LinkijpinR: Lagen far inte komma att gälla avtal som har 
teck~ats före lagens ikraftträdande. En regel, som medger tillämpning av 
den nya lagen pi:t redan tecknade avtal efter första uppsägningstillfället. 
kan dock accepteras. 

LRF: LRF finner det Himpligt att. sl1som komitten föreslagit. de äldre 
bestämmelserna blir giillande för arrendetvist som anhängiggjorts i arren
denämnd före lagens ikraftträdande. Vidare bör de äldre bestämmelserna 
om uppsägning och hänskjutande av tvist till arrendenämnd äga tilllämp
ning för det fall uppsiigning av arrendeavtal skett före lagens ikraftträ
dande. 

LRF finner. liksom kommitten. det lämpligt att de föreslagna ändringar
na angäende uppsägningsförfarandet skall i deras egenskap av process
rättsliga bestämmelser tillämpas även på äldre rättsförhällanden. 

Vad beträffar dödsbos besittningsskydd hänvisas till vad LRF tidigare 
anfört angående lagstiftning i den delen. Principiellt anser dock LRF 
hinder ej föreligga mot att en regel som den föreslagna kan tillämpas även 
på äldre rättsförhå.llanden. Regeln är visserligen av civilrättslig art men kan 
ses som ett klargörande av ett rättsförhållande som varit oklart i gällande 
lag och praxis. 

LRF finner skäl inviinda mot kommittens förslag att reglerna angaende 
jordägarens rätt till självinträde skall tillämpas även på vid ikraftträdandet 
gällande avtal. Regeln är av civilrättslig art och är en ny regel. Om den 
skulle tillämpas även på äldre rättsförhållanden skulle detta innebära att en 
nyttjanderättsupplMelse hlir underkastad andra regler än parterna vid av
talets ingående och även sedermera under avtalstiden haft anledning att 
räkna med. 

LRF anser med anledning härav att regeln angtiende jordägarens självin
träde ej bör ges tillämplighet fullt ut pa äldre rättsförhållanden. LRF 
föreslä.r därför att äldre rättsförhållanden blir underkastade den nya regeln 
först från den tidpunkt då avtalet kunnat bringas att upphöra på grund av 
uppsägning som sker efter lagstiftningens ikraftträdande. För att det ej 
skall dröja allt för länge innan den föreslagna regeln fär tillämplighet på 
gällande äldre avtal, föreslår LRF att den angivna huvudprincipen kom
pletteras med en bestämmelse om, att regeln angående självinträde fär 
tillämplighet på vid lagens ikraftträdande gällande avtal för vilka arrendeti
den utgår först sedan arrendeförhållandet varat minst tio år. Detsamma 
gäller om arrendatorn själv eller arrendatorn och före honom hans make 
eller någon av hans föräldrar vid arrendetidens utgång brukat arrendestäl
let under sammanlagt minst tio år. Jordägaren bör dock ges möjlighet att 
inom ett år från lagens ikraftträdande begära förklaring hos arrendenämn
den att den ifrågavarande regeln ej skall vara tillämplig på avtalet och 
nlimnden med hänsyn till omständigheterna finner skäl meddela sådan 
förklaring. 
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."ii'e11sk11 kvrkt111.1 Fir.w111/i11gs- och pastora1.1fiirh1111d: Det synes orealis
tiskt att anta, att förslaget om det görs till lag, kan tr;ida i kraft redan 1979. 
Vidare anser förbundet att det biir förflyta i varje fall tvt1 år mellan 
fors lagets upphiijande till lag od1 lagens ikrafttr:idande. För jordiigare 
st1dana som de svenska pastoraten inneb~ir niimligen den ev. nya lagen sft 
m{mga delvis komplicerade nyheter att det kommer att uppstä prohlern av 
informationsteknisk art. 

Slutligen vill fiirhundet hest;imt vända sig mot förslaget att göra den nya 
lagstiftningen rerroaktiv. Fiirhundet iir av den meningen. att all retroaktiv 
lagstiftning skall undvikas. I straffri~.tten iir ju denna regel i::n sjiiivklarhet i 
demokratier. Men :i ven inom civilriitten bi.ir denna regel uppriitthftllas. Det 
bör vara självklart. att de som ingått ett avtal skall kunna vara helt siikra pä 
att inte avtalet helt eller delvis skall rivas upp av ny lagstiftning. 

A1frok11tsa111.fi111det: Samfundet avstyrker bestämt :itt andra punkten ges 
den förslagna utformningen med generellt retroaktiv verkan. Ändringen av 
självintriidesregeln skulle - om den ges rt:troaktivitt:t - innebiira el! 
sadant ingrepp all jorJ:igare inte kan anse'> skyldiga att acceptera den. 
Även förstiirkningen av diidshos förliingningsrtitt iir av alltför slor betydel
se for att ges tillbakaverkande kraft. Det torde vara tillriickligl om man 
utformar övergf1ngshestämmelsen efter samma principer som i 41 * över
gfrngshesliimmelserna till JB. Därigenom hindrar man att de nya bestiim
melsernas tilHimpning fördri.~js vid Llngtidsavtal. För tillämpningen av nya 
avgiftsregeln saknar retroaktivitetsfrågan praktisk betydelse. Uppsäg
ningsreglerna torde vara att bedöma som processuella regler. 

.'freriges Jordiigar1'.fi'irh1111d: De friri::slagna lagändringarna avses triida i 
kraft den I januari 1979. Detta är en alltför kort tid för att parterna pf1 
arrendernarknaden skall ha tid att ~.ätta sig in i de nya reglerna. Ikraftträ
dandet bör därför senareläggas. till förslagsvis den I januari 1980. 

För äldre avtal fär kommittens förslag den orimliga konsekvensen att 
arrendatorerna tillerbnnes en förmån de aldrig riiknat med. samtidigt som 
jordägarens situation drastiskt försämras. 

För den framtida utvecklingen p~1 arri::ndcomrfldet kommer de föreslagna 
ändringarna - om de genomföres - att medföra en stark minskning av 
utbudet av arrendejord. Detta iir p<\ sikt till stor nackdel för arrendatorer
na. Även ur allm;in synpunkt är det en nackdel genom att förhindra 
jordbrukets smidiga anpassning till skiftande förhållanden. Det är ej rimligt 
att dessa nackdelar t illätes uppkomma när parterna pä arrendemarknaden 
inom ramen för rådande avtalsfrihct har goda möjligheter att tillgodose 
arrendatorernas beriittigade krav pä social och ekonomisk trygghet. Vis
serligen st!ir denna möjlighet ej omedelbart till huds beträffande ur denna 
synpunkt eventuellt otillfredsställande äldre avtal och intresset av en lag
ändring kan i dessa fall vara i motsvarande mån större. Men att till priset 
av djupgående tvångsingripanden i gällande avtal och stora nackdelar för 
arrendesystemets funktion i framtiden ge vissa arrendatorer en förmtm. 
som de själva aldrig haft anledning att räkna med synes orimligt. Det är ej 
heller förenligt med de principer som gäller i ett rättssamhälle. 

Förbundet motsätter sig med skärpa de föreslagna ändringarna i reglerna 
om jordägarcns självinträde. Ur aflmän synpunkt är de överviigande till 
nackdel. I>ä nägon sikt är de till stor nackdel även för arrendatorerna och 
arrendesystemet som st1clant. De ringa fördelar som i vissa fall kan förelig
ga utgör ej tillräckliga skiil för en ändring av nuvarande regler. Övcrgångs
bcsfammebcrna med åtföljande ini::ripandcn i avtal som ingätts under helt 
andra förutsättningar kan förbundet ej acceptera. 
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S/..1/111'.1 jorchigarcfi"irh1111d: Enligt hetiinkamkt föresl[1s den nya lagen 
tr;ida i kraft den I januari 1979. Ringa tid torde d[t komma all fi.irilyta 
mdlan det lagen kungjorts i srs och saµda tidrunkt. Liknande situation 
med kort tidsintervall har förelegat i andra fall vid kungörandet av ny 
lagstiftning. vilket vtlllat hetydande oliigenheter for btide jordiigare och 
arrendatorer. Det synes ej vara angeltiget all den nya lagstiftningen force
ras fram. och förbundet vill fi.ir varje fall förorda en ikrafttriidande den I 
januari 1980. 

Enligt betiinkandet skulle de nya bestiimmelserna giilla tiven för avtal om 
.inrdbruksarrende och bostadsarrende. snm triiffats före lagens ikraftträ
dande. Förbundet vill av rrinciriella skiil avstyrka. att lagstiftningen skulle 
fö retroaktiv verkan i dessa fall. 
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De remitterade lagförslagen 

I Förslag till 

Lag om ändring i jordabalken 
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Bilaga 4 

Härigenom föreskrivs i fråga om jordabalken 1 

dels att 8 kap. 28, 31 och 33 *§, 9 kap. 8 och 9 *§ samt 10 kap. 6 ~ skall 
ha nedan angivna lydelse. 

dels att i balken skall införas två nya paragrafer, 9 kap. 9 a *och 10 kap. 
6 a *·av nedan angivna lydelse. 

Nurnrande lydelse FöreslaRen lydelse 

8 KAP. 

Vid jonlbruksarrende och bo
stadsarrende för avtal mellan jord
ägare och arrendator, att framtida 
tvist med anledning av arrendeför
hållandet skall hänskjutas till avgö
rande av skiljemän utan förbehåll 
om rätt för parterna att klandra skil
jedomen, ej göras gällande i fråga 
om arrendatorns rätt eller skyldig
het att tillträda eller kvarsitta på ar
rendestället, fastställande av arren
devillkor i fall som avses i 9 kap. 12 
eller 13 * eller 10 kap. 6 § eller be
stämmande av ersättning enligt 9 
kap. 14 *· I övrigt gäller skiljeavta
let ej si\vitt därigenom skiljemän ut
setts eller bestämmelse meddelats 
om skiljem~innens antal, sättet för 
deras utseende eller förfarandet vid 
skiljenämnden. I berörda hänseen
den skall lagen ( 1929: 145) om skil
jemän tillämpas. Vad som sagts nu 
utgör dock ej hinder för att i skil
jeavtalet utse arrendenämnden till 
skiljenämnd eller bestämma kortare 
lid för skiljemannaåtgärdens avslu
tande än den tid om sex månader 
som anges i niimnda lag. 

1 Balken omtryckt 1971: 1209. 

Vid jordhruksarrende och ho
stadsarrende fär avtal mellan jord
ägare och arrendator. att framtida 
tvist med anledning av arrendeför
hållandet skall hänskjutas till avgö
rande av skiljemän utan förbehåll 
om rätt för parterna att klandra skil
jedomen. ej göras gällande i fråga 
om arrendatorns rätt eller skyldig
het att tillträda eller kvarsitta på ar
rendestället, fastställande av arren
devillkor i fall som avses i 9 kap. 12 
eller 13 * eller 10 kap. 6 a § eller 
bestämmande av ersättning enligt 9 
kap. 14 *· I övrigt gäller skiljeavta
let ej såvitt därigenom skiljemän ut
setts eller bestiimmelse meddelats 
om skiljemännens antal. sättet för 
deras utseende eller förfarandet vid 
skiljenämnden. I berörda hänseen
den skall lagen (1929: 145) om skil
jemän tillämpas. Vad som sagts nu 
utgör dock ej hinder för att i skil
jeavtalet utse arrendenämnden till 
skiljenämnd eller bestämma kortare 
tid för skiljemannaåtgärdens avslu
tande än den tid om sex månader 
som anges i nämnda lag. 
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Nul'llrandc lydelse 

Om part ej godtager arrende
nlimnds beslut i fråga om förfang
ning av arrendeavtal. fastställande 
av villkoren för sådan förlängning, 
uppskov med avträde enligt 9 kap. 
13 *eller 10 kap. 6 ~eller bestäm
mande av ersättning enligt 9 kap. 
14 * eller i fråga som avses i 9 kap. 
18 eller 21 *·får parten klandra be
slutet genom att vlicka talan mot 
den andra parten inom två månader 
fr;rn den dag beslutet meddelades. 
Kbndras icke beslutet inom denna 
tid. :ir parts riitt till talan förlorad. 
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Fiireslat:en lydelse 

Om part ej godtager arrende
nämnds beslut i fn'lga om förläng
ning av arrendeavtal. fastställande 
av villkoren för sådan förliingning, 
uppskov med avträde enligt 9 kap. 
13 ~ eller 10 kap. 6 a * eller he
stlimmande av erslittning enligt 9 
kap. 14 *eller i fråga som avses i 9 
kap. 18 eller 21 *·får parten kland
ra beslutet genom alt väcka talan 
mot den andra parten inom två må
nader frtrn den dag beslutet medde
lades. Klandras icke beslutet inom 
denna tid, lir parts rätt till talan för
lorad. 

Arrendeniimnds beslut i ärende enligt 9 kap. 2, 3. 7 eller 17 *· 10 kap. 2-
4 eller 7 *eller 11 kap. 2 * för ej klandras. 

Talan får ej föras mot fastighets
domstols dom i fråga om fastsHil
lande av arrendevillkor i fall som 
avses i 9 kap. 12 eller 13 ~eller 10 
kap. 6 * eller i fråga som avses i 9 
kap. 18 eller 21 *och ej heller mot 
hovriitts dom i fråga om förlängning 
av arrendeavtal. uppskov med av
tr:ide enligt 9 kap. 13 * eller I 0 kap. 
6 *· fastställande av arrendevillkor 
i fall som nyss angivits eller be
stämmande av ersättning enligt 9 
kap. 14 *· 

Talan för ej föras mot fastighets
domstols dom i fråga om faststäl
lande av arrendevillkor i fall som 
avses i 9 kap. 12 eller 13 ~ eller JO 
kap. 6 11 * eller i fråga som avses i 9 
kap. 18 eller 21 * och ej heller mot 
hovrätts dom i fräga om förliingning 
av arrendeavtal, uppskov med av
träde enligt 9 kap. 13 * eller 10 kap. 
6 11 *· faststiillande av arrendevill
kor i fall som nyss angivits eller 
hesHimmande av ersiittning enligt 9 
kap. 14 *· 

9 KAP. 

8 * 
Om jordägaren uppsagt arrendeavtalet eller om arrendatorn uppsagt 

avtalet enligt 3 * och i uppsligningcn begärt förlängning av avtalet pä 
~indrade villkor, har arrendatorn rlitt till förlängning av avtalet, utom när 

1. arrenderätten iir förverkad eller avtalet kan uppsägas enligt 8 kap. 
14 * utan att likväl jordligaren uppsagt avtalet att upphöra pä någon av 
dessa grunder, 

:!. arrendatorn i annat fall åsidosatt sina förpliktelser i sådan mfm att 
avtalet skliligen icke hor förlängas, 

2 Senaste lydelse 1973: 187. 
"SL!naste lydelse 1973: 187. 
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N1ll'111"1111de lydelse 

3. jordägarcn gör sannolikt. att 
han sjiilv. h;ins make eller avkom
ling skall bruka arrendcstiillet, 
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Fiircslagen lydelse 

3. jonHigaren gör sannolikt, att 
han själv. hans make eller avkom
ling skall bruka arrendestället. och 
det ej i/r ohilligl 11101 arrendatorn 
1111 arre111ll'.fi"irhiilla11de1 11pphiir, 

4. jordägaren gör sannolikt, att arrendestiillet behövs för en mera iinda
mtilsenlig indelning i hrukningsenheter. och det ej av siirskilda sbl iir 
obilligt mot arrendatorn att arrendcforhtillandet upphör, 

5. jordiigaren gör sannolikt att arrendestället skall anviindas i enlighet 
med fastställd stadsplan eller hyggnadsplan. 

6. jordiigaren i annat fall gör sannolikt. att arrendcstiillet skall användas 
for annat ändami'll iin jordbruk. och det ej iir obilligt mol arrendatorn att 
arrendeförhttllandet upphör. 

Om jordiigarens intresse blir tillgodosett genom att arrendatorn avtriider 
endast en del av arrendestället och avtalet lämpligen kan förlängas såvitt 
avser arrendestiillet i övrigt, har arrendatLirn utan hinder av första stycket 
riitt till sädan förliingning. 

Vid förlängning av arrendeavtal 
utgår arrendeavgiften med skiiligt 
belopp. Den arrendeavgift som 
jordiigaren fordrar skall godtagas, 
om den ej är oskälig. Annat av jord
iigaren uppstiillt villkor skall gälla, 
0111 det ej strider mot god sed i ar
re11dc.fi"ir/u/l/11ndl'11 eller eljest iir 
ohilligt. Förliingning skall dock ske 
för tid som motsvarar arrendetiden, 
om denna ej överstiger fem år. och i 
annat fall för fem <ir. FörHingning 
kan iiven ske for annan tid iin som 
sagts nu, om detta av särskild an
ledning är Himpligare. I den mi'tn 
iindring av arrendevillkoren ej p;'i
kallas. skall samma villkor som för
ut gälla. 

•Senaste lydelse 1973: 187. 

Vid förlängning av arrendeavtal 
utgär arrendeavgiften med skäligt 
belopp. Den arrendeavgift som 
jordiigaren fordrar skall godtas, om 
den ej är oskälig. Fordrad arre11-
dea1',~({1 iir att 1111se som oskiilig, 
0111 den inte endast ohctydligt ii1·1'r
s1iger 1·w/ arrendatorer i 11llmii11'1e1 
k1111 antas 1·ara 1·illiga all hctala 
med hiinsyn 1ill 11rrer11/es1iilli'ls a1·

k as/ 11i11 gs(i.irmäga, 11rrendea1·rn/e1 s 
i1111e/u)I/ och o/11.\"liindighetema i 
1frrigt. 

Annat av jordiigaren eller arren
datorn uppstiillt villkor skall giilla i 
den 1111/11 dl'! ej iir oskiiligt med hii11-
syn till arrendem·talets i11nehåll. 
omstiindigheterna 1·id m·talets 1ill

ko111s/, senare i11triWiule Jiir/11/lla11-
den och omstiindigheterna i iJ1'l"ig1. 
Förlängning skall dock ske för tid 
som motsvarar arrendetiden, om 
denna ej överstiger fem är. och i 
annat fall för fem hr. Förlängning 
kan även ske för annan tid iin som 
sagts nu. om detta av särskild an
ledning iir lämpligare. 

I den män ändring av arrendevill
koren ej påkallas, skall samma vill
kor som förut gälla. 
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N111·i/randc lydelse 

Triilfas vid fi_irHingning av arren
deavtal överenskommelse om vill
koren för det fortsatta arrendet. 
~kall överenskommelsen, oavsett 
hcstiimmelscrna i första stycket. 
lända till cfterriittelse i den mtm ej 
annat följer av bestiimmelscrna 
övrigt i denna balk. 
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Fiircslage11 lydelse 

Triiffas vid förliingning av arren
deavtal överenskommelse om vill
koren för det fortsatta arrendet. 
skall överenskommelsen, oavsett 
bestiimmelserna i första och lllldra 
sffckena. Hinda till eftcrriittelse i 
den 111<111 ej annat följer av bestiim
melserna i övrigt i denna balk. 

9 a * 
A 1·lidcr arrendatorn under arren

detiden. skall rid tilliimpningen ar 
9 -~ andra stycket lindra och tredje 
meningarna diidshoet ha riilt till 
Firhingning .fiir .1·ammll tid som den 
lll'lidne skulle hll lu!fi. !>etw giiller 
dock endast niir lll'taler .fiirlcings 
1·id urgilngen a1· den arrendeperiod 
under 1·ilkcn diid.1Jiiller har intri~f~ 
fat. Fiirliings i annat Jiill arren
deartal sedan arrcndcrä/lcn har 
1frerg1l11 pä 11rrendlltom.1· dädsho, 
skall arrendetiden 111giira ert ilr i 
den mån ej annat ji)/jer av 9 § fjiir
dc stvcker. Fiire/igger synnerliga 
skiil, .filr dock .ti"irliingning ske .f("ir 
liingrc tid 1in el/ 11r. 

10 KAP. 

f, * 
I ji·ågll om fiir/iingning a1· arren

dca1·1a/ iiger 9 kap. 9-13 .1'§ mo1-
_\·1·arw1</e tilliimpning. 

Vid Ji'irlängning al' arrendell\'flll 
urglir arrenJem·!{(fien med skiili![f 
belopp. Den urrendc111·g(fi som 
)ordiigaren .fän/rar skull godtas, 
om den ej iir oskälig. Fordrad ar
renJem·Kift 1ir art anse som oskä
lig, om den inte endast oberyJli!{t 
iiverstiger 1·ad arrendlltorer i all
mänhet kan antas rara l'il!iga all 
ht'lllla med hänsyn till urrendearra
lets innehåll och omständigheterna 
i iirrigr. 

Annat 111· jordtigaren eller arrt•n
datorn uppstiillt 1·illkor skall giilla i 
den mån det ej iir oskiiligt med hän
.1._\'n till arrendeavtalets innehåll, 
omsriindighetema l'id 111·ralets till
ko111.1·1, senare imriijliule .fiirhållan
den och omsrändigherenw i ii1·rigt. 
Fiir/iingning skull dock ske .fi'ir rid 
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Nurarande lydelse 
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so111 moTS1'llrllr arrendetiden, 0111 
de11na ej iii·erstiger fem är, och i 
a11na1 fiill fiir .fem tlr. Fiir/iing11i11g 
kan 1i1·e11 ske fi"ir a11na11 tid i"in som 
sagts 1111. 0111 de/Il/ al' siirskild an
ledning iir liimp/igare. 

I den mån ändring m· arrendel'ill
koren ej påkallas, skall sam11w \'il/
kor som ji"irut g1illa. 

Tri{(ti1s i·id fiirliingning m· arren
delll'/al ii1'erensko111111else om l'ill
koren fi.ir det Ji>rtsat ta arrendet. 
skllll iii·erenskomme/sen, 0111·sett 
hestiimmelsema i .fi'irsta och andra 
strckena. liindll till 1'.fterrä11else i 
den män ej 1m1wt .f('i/jer m· hes1ii111-
111elsema i ii1·rigt i dennll halk. 

6 a * 
I frilga om fiir/iinRning a1· arren
deal'tlll iiRer i tfrriRt 9 kap. 9 ll ·· 
13 §§ mot.1·1.•arimde tillä111pni11R på 
host adsa rre nde. fhi 11 l'is11i11gan111 
till 9 kllp. 9 § skall dock i stället 
ai·se 6 .~ detla kllpitel 

Denna lag träder i kraft den I juli 1979. 
Med undantag av 9 kap. 8 * gäller de nya bestämmelserna även i fråga 

om arrendeavtal som har ingåtts före ikraftträdandet. Har arrendeavtalet 
uppsagts dessförinnan. gäller dock äldre bestämmelser. 

9 kap. 8 * i den nya lydelsen gäller i frhga om arrendeavtal som har 
inghtts före ikrafttrlidandet först efter den tidpunkt till vilken jordägaren 
tidigast kan säga upp avtalet genom upps~igning efter ikrafttrLiJandet. 

2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden 

Härigenom föreskrivs att 5 * lagen ( 1957:390) om fiskearrenden skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Nul'arande lydelse F(jres/agen lydelse 

5 ~I 

Om fastighetens ägare uppsagt am~ndeavtalet eller om arrendatorn upp
sagt avtalet enligt 4 § och i uppsägningen begärt förlängning av avtalet på 
ändrade villkor, har arrendatorn rätt till förlängning av avtalet, utom när 

' Senaste lydelse 1971 :883. 



Prop. 1978/79: 183 177 

N111·arancle lydelse Fiireslagen lyJel.~e 

I. arrenderätten är förverkad utan all likväl fastighetens ägare uppsagt 
avtalet att upphöra pä grund härav, 

2. arrendatorn i annat fäll åsidosatt sina förpliktelser i sådan mftn all 
arrrendeavtalet skliligen icke bör förlängas, 

3. fastighetens ägare gör sanno- 3. fastighetens ägare gör sanno-
likt. att han själv. hans make eller likt. all han sjlilv. hans make eller 
avkomling skall bruka fisket, avkomling skall bruka fisket. och 

det ej iir obilligt mot arrendatorn 
att arre11de.fi'irhclllandet upphl.ir, 

4. fastighetens ägare i annat fall har befogad anledning att upplösa 
arrendeförhållandet. 

I fråga om förlängning av arren
deavtal äga 9 kap. 8 § andra stycket 
och 9-13 *~ jordabalken motsva
rande tilliimpning. 

I fråga om förlängning av arren
deavtal äga 9 kap. 8 ~ andra stycket 
och 9a-13 9* samt JO kap. 6 § jor
dabalken motsvarande tillämpning. 
Häm·i.rningarna till 9 kap. 9 § jor-
dabalken skall dock i stället al'se JO 
kap. 6§ samma balk. 

Första och andra styckena gälla ej, om arrendeavtalet icke träffats för 
viss tid eller om arrendeförhållandet upphör på den grund alt arrenderällen 
är förverkad. 

Förbehåll att arrenderätten icke skall vara förenad med rätt till förläng
ning gäller mot arrendatorn, om det godkänts av arrendenämnden. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979. 
De nya bestämmelserna i 5 * andra stycket gäller även i fråga om arren

deavtal som har ingålts före ikrafllriidandet. Har arrendeavtalet uppsagts 
dessförinnan, gäller dock äldre bestämmelser. 

5 § första stycket 3 i den nya lydelsen gäller i fråga om arrrendeavtal som 
har ingåtts före ikraftträdandet först efter den tidpunkt till vilken fastighe
tens ägare tidigast kan säga upp avtalet genom uppsägning efter ikrafttrii
dandet. 

3 I•örslag till 

Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyres
nämnder 

Härigenom föreskrivs att 11 och 17 §§ lagen (1973: 188) om arrende
nämnder och hyresnlimnder 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurarande lydelse 

Rör ärende som avskrivits enligt 
10 § första stycket första punkten 

1 Lagen omtryckt 1974:1090. 
2 Senaste lydelse 1978:306. 

I'.! RiksdaRen 1978/79. I sam/. Nr 183 

Fiireslagetz lydelse 

Rör ärende som avskrivits enligt 
10§ första stycket första punkten 
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N111•ar1mde lydelse 

tvist som avses i 9 kap. JO*· JO kap. 
6 * eller 12 kap. 49 eller 55 *jorda
balken. 22 eller 24 * hyresforhand
lingslagen ( 1978:304), 5 * lagen 
( 1957:390) om fiskearrenden eller 
52 * bostadsrätt slagen ( 1971 :479), 
skall nämnden i'lterupptaga iirendet 
på ansökan av sökanden. Ansökan 
göres skriftligen inom tre veckor 
fri'ln den Jag beslutet om avskriv
ning meddclaJes. 
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Fiireslagen lydelse 

tvist som avses i 9 kap. 10 *· IO kap. 
6a * eller 12 kap. 49 eller 55 *jorda
balken, 22 eller 24 * hyresförhand
lingslagen ( 197lU04), 5 * lagen 
( 1957:390) om fiskearrenJen eller 
52 * bostadsrättslagen I 1971 :479), 
skall nämnden 1\terupptaga ärendet 
pt1 ansökan av sökanden. Ansökan 
göres skriftligen inom tre veckor 
från Jen dag beslutet om avskriv
ning meddelades. 

Uteblir sökanden tmyo, får iirendet icke återupptagas pi\. nytt. 

17 \i" 
Om anledning diirtill förekommer, skall nämnd eller den nämnden för

ordnar besiktiga den fastighet som ärendet rör. Parterna skall beredas 
tillfälle att närvara vid sådan besiktning. Nämnd fär ocksi'I föranstalta om 
annan nödvändig utredning. 

I ärende som avses i 9 kap. 18 
eller 21 * jordabalken skall arren
denämnden inhämta yttrande från 
landbruksniimmlcn. Hyresnämnd 
fär i ärende som avses i 2 a * bo
stadssaneringslagen ( 1973:531) in
hämta yttrande fri'ln byggnads
nämnden. Yttrande som sagts nu 
inhämtas från den lanthruksnämnd 
eller byggnaJsniimnd inom vars 
ornrt1de fastigheten iir belägen. 

I ärende som avses i 9 kap. 18 
eller 21 * jordabalken skall arren
denämnden inhämta yttrande från 
lantbruksnämnden. I ärende som 
a1·ses i 9 kap. 9 § jordahalken .f?ir 
arrendeniimnden, om utrednillf.:t'n 
ger anledning till det, inlziimta ytt
rande från lanthruksniimnden om 
arrende stiillcts avkastning.\fi>r
mclga. Hyresnfönnd för i ärende 
som avses i 2 a * bostadssanerings
lagen (1973:531) inhämta yttrande 
från byggnadsnämnden. Yttrande 
som sagts nu inhämtas från Jen 
lantbruksnämnd eller byggnads
nämnd inom vars omrade fastighe
ten är belägen. 

I iiremle angående tvist om hyresvillk(ir enligt 22 * hyresförhandlingsla
gen ( 1978:304) skall hyresnämnden, om det finnes erforderligt, bereda den 
hyresg~istorganisation som ingått den klandrade överenskommelsen tillfäl
le att yttra sig. 

Begärs prövning av fråga som avses i 4 § andra stycket hyresförhand
lingslagen inträder organisation med vilken förhandlingsordning gäller som 
medpart till hyresvärden vid handliiggningen av ärendet i den delen. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1979. 

3 Senaste lydelse 1978:306. 
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Närvarande: f. d. justitierådet Brunnberg. regeringsrådet Petren. justitierå

det Sven Nyman, justitierådet Knutsson. 

Enligt protokoll vid regeringssammanträde den 22 februari 1979 har 

regeringen på hemställan av chefen för justitiedepartementet, statsrådet 

Romanus, beslutat inh~imta lagrådets yttrande över förslag till 

I. lag om ändring i jordabalken, 

2. lag om ändring i lagen ( 1957: 390) om fiskearrenden. 

3. lag om ändring i lagen (1973: 188) om arrendenämnder och hyres

nämnder. 

Förslagen har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Staffan 

Janvid. 

Förslagen föranleder följande yttranden. 

Förslaget till lag om ändring i jordabalken 

Ingressen 

Petrh1: 

Enligt mitt förslag kommer lO kap. att lämnas oförändrat. Ingressen bör 

ändras i enlighet härmed. 

9 kap. 9 § 

Bru1111herg, .'fren Nyma11 och K11utsso11: 

Kan parterna vid förlängning av arrendeavtal inte komma överens i fråga 

om villkor som rör annat än arrendeavgiftens storlek eller arrendetidens 

längd, skall enligt paragrafens nuvarande lydelse av jordägaren uppställt 

villkor gälla, om det inte strider mot god sed i arrendeförh:111anden eller 

eljest är obilligt. Vid prövningen har man, såsom påpekades vid införandet 

av generalklausulen i 36 § avtalslagen, att anlägga i stort sett samma 

betraktelsesätt som vid tillämpningen av detta lagrum. Det framstår därför 

i och för sig som naturligt att också anpassa paragrafens lydelse till gene

ralklausulens formulering. 

Det remitterade förslaget innebär emellertid inte endast att paragrafens 

formulering anpassas till 36 § avtalslagen utan också att bägge parter skall 

ha samma rätt att få villkor som de uppställer införda i avtalet. Detta 

innebär att arrendenämnden kan fä att pröva två alternativa villkor. Någon 
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sådan situation kan inte uppstå vare sig enligt 36 * avtalslagen, där bedöm

ningen avser innehållet i ett gällande avtal, eller enligt förevarande para

graf i dess nuvarande utformning, vilken anknyter till ett av den ena parten 

- jordägaren - uppställt villkor. 

En bedömning enligt den föreslagna regeln kan leda till att ett uppställt 

villkor förkastas eller jämkas. En förutsättning härför är emellertid att 

villkoret i ni'lgot avseende kan betecknas som oskäligt. I annat fall skall det 

godtas. Om tvf1 alternativa villkor föreligger till prövning och intetdera är 

oskäligt. innehiir alltså bestämmelsens formulering att båda villkoren skall 

gälla. Paragrafen ger i en stidan situation inte nämnden någon befogenhet 

att viilja mellan två sinsemellan oförenliga villkorsalternativ eller att fast

ställa avtalsinnehi'lllet på grundval av en sammanjämkning av de bäda 

alternativen. 

Den svårighet som här har påpekats skulle bortfalla, om prövningen, 

såsom utredningen föreslog, i stället fär bygga på en regel att villkoren 

skall vara skiiliga. Pti grundval av en sådan regel finns alltid möjlighet för 

arrendenämnden att träffa ett val inom den ram som dras upp av parternas 

ståndpunkter. Departementschefens uttalanden i specialmotiveringen till 

paragrafen tyder också på att han har en sädan bedömning i åtanke. 

Om. vilket förefaller rimligt, bäda parter skall ha samma möjligheter att 

fä av dem uppställda villkor prövac!e av arrendenämnden, kan alltsä be

dömningsnormcn inte utformas efter mönster av 36 * avtalslagen. I stället 

bör föreskrivas att uppställt villkor skall gälla i den mån det är skäligt. Det 

skulle möjligen kunna övervägas att låta denna regel avse endast nya 

villkor. medan frågan om den fortsatta giltigheten av ett tidigare överens

kommet villkor skulle avgöras efter en oskälighetsbedömning. En sådan 

uppdelning skulle emellertid medföra tillämpningssvårigheter, exempelvis 

om ett föreslaget nytt villkor i sak innebär en j;imkning av ett tidigare 

avtals villkor. 

Mot bakgrund av det nu anförda föreslår vi att paragrafens andra stycke 

ges följande avfattning: 

"Förlängning skall ske för tid som motsvarar arrendetiden, om denna ej 

överstiger fem är, och i annat fall för fem år. Förlängning kan även ske för 

annan tid än som sagts nu, om detta av särskild anledning är lämpligare. 

Annat av jordägaren eller arrendatorn uppställt villkor skall gälla i den mån 

det är skäligt med hänsyn till arrendeavtalets innehåll, omständigheterna 

vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheter

na i övrigt.·' 

Petren: 

Fråga är om en förlängning av ett arrendeavtal. Detta skall alltså bestå 

(set. ex. lagrådet NJA Il 1972 s. 295). Enligt 9 kap. 8 *jordabalken är det 

arrendatorn som har en rätt till förlängning. I princip innebär denna att det 

existerande avtalet skall fortbestå oförändrat ytterligare någon tid. 
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l det enklaste fallet blir det då endast frågan hur avtalstiden skall för

fangas som tarvar lösning. Stadgande härom bör intas som ett första stycke 

i paragrafen. Det kan, som lagrådets övriga ledamöter funnit, lämpligen 

utformas i enlighet med vad som för närvarande föreskrivs i paragrafens 

första stycke fjärde och femte meningarna. Stycket torde böra inledas 

sålunda: "Förlängning av arrendeavtal skall ske för tid som - - - ". Till 

de båda meningarna bör fogas en ytterligare mening om att avtalet i övrigt 

besttir oförändrat. Det måste dock stå parterna fritt att överenskomma om 

ändringar i avtalet i den mån jordabalken ej innehåller tvingande regler. 

Vidare erfordras möjlighet att. om parterna ej blir eniga, jämka vissa 

avtalsvillkor och vid behov tillfoga nya. Regeln härom i styckets avslutan

de mening kan erhålla följande lydelse: "Avtalet gäller i övrigt med oför

ändrat innehåll, om parterna ej överenskommer om annat eller eljest annat 

skall gälla enligt denna balk." 

Med hänsyn till fortgående penningvärdeförsämring är regelmässigt nöd

vändigt vid förlängning att omreglera arrendeavgiften. Ett stadgande här

om bör bilda paragrafens andra stycke. Det bör lämpligen erhålla den 

lydelse, som föreslås i första stycket i det remitterade förslaget. Första 

meningen bör dock avfattas sålunda: "Arrendeavgiften utgår med skäligt 

belopp." 

Slutligen erfordras det en regel för det fall att någondera parten vill få 

ändring i gällande avtalsvillkor eller tillfoga något nytt sådant. Ändrings

förslag från endera parten synes böra godtas om det med hänsyn till den 

nya situation, som förlängningen skapar, framstår som skäligt. I detta nya 

läge kan det också bli erforderligt med helt nya avtalsvillkor. Även sådana 

bör godtas mot den andra partens bestridande endast om de utifrån den av 
förlängningen skapade situationen framstår som skäliga. Ett tredje stycke 

med stadganden härom kan fä följande innehäll: 

"Begär jordägaren eller arrendatorn ändring i annat avtalsvillkor eller 

uppställer någondera av dem nytt sådant villkor, skall ändringen eller det 

nya villkoret giilla endast i den män det framstår som skäligt med hänsyn 
till förlängningen av avtalet." 

Tredje och tjärde styckena i det remitterade förslaget skall med den nu 
förordade lösningen utgå. 

Det hör tilläggas att, om arrendenämnd får förlängningsfraga till bedöm

ning. de olika leden, som lagtekniskt föreslås behandlade i tre skilda 

stycken. måste ses i ett sammanhang. Förlängningstiden kan bli beroende 

av hur arrendeavgiften jämkas. Om nya arrendevillkor befinnes böra god

tas. kan de påverka arrendeavgiften och eventuellt även förlängningstiden. 

Arrendenämndens bedömning måste, även om de olika delarna vägs in var 

för sig, till slut ske i ett sammanhang. 



Prop. 1978/79:183 182 

9 kap. 9 a ~ 

Brunnherg, S1·e11 Nyman och Knutsson: 

Godtas vårt förslag till omformulering av 9 kap. 9 S andra stycket bör 

hänvisningen i första meningen av förevarande paragraf avse 9 S andra 

stycket första och andra meningarna. 

Pl'tren: 

Godtas mitt förslag till avfattning av 9 kap. 9 S, skall hänvisningen 

första meningen avse 9 s första stycket. 

10 kap. 6 * 
Brtmnheri.:. S1·e11 Nyman och Knutsson: 

Beträffande utformningen av andra stycket hänvisas till vad vi har anfört 

vid 9 kap. 9 s. 

Perren: 

Något egentligt behov av att i lagtexten i 10 kap. upprepa ifrågavarande 

del av regleringen i 9 kap. synes ej föreligga. Den omständigheten att, om 

reglerna i 9 kap. 9 S göres oförändrat tillämpliga även på bostadsarrende, 

arrendeställets avkastningsförmåga kommer att vägas in vid bedömningen 

av en begärd arrendeavgifts skälighet också då fråga är om ett bostadsar

rende torde i stort sett sakna praktisk betydelse. Spelar markens avkast

ningsförmåga verklig roll, är det riktigt att den fär inverka. Är den i 

sammanhanget likgiltig, kan man bortse frän den. Jag anser därför att de 

föreslagna iindringarna i paragrafen är överflödiga och att paragrafen kan 

bibehållas oförändrad. 

JO kap.tia~ 

Per ren: 

Under hänvisning till vad jag <infört vid 10 kap. 6 § föreslår jag att 

paragrafen utgår. 

Förslaget till lag om ändring i lagen om tiskearrenden 

Brunnheri.:. Sl'n1 Nyman och Knutsson: 

Vi lämnar förslaget utan erinran. 

Per ren: 

Ändringen i 5 * andra stycket samt övergångsbestämmelserna andra 

stycket erfordras ej, om mitt förslag beträffande ändringarna i jordabalken 

godtas. 
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F(1rslaget till lag om ändring i lagen om arrendenämnder och hyres
nämnder 

Brunnher,::, Sven Nymun ocli K1111tsson: 

Vi lämmir förslaget utan erinran. 

Petren: 

Andringen i 11 ~ första stycket erfordras ej, om mitt förslag berräffande 

;indringarm1 i jordabalken godtas. 
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JUSTITIEDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

184 

vid regeringssammanträde 

1979-03-22 

Närrnrande: statsministern Ullsten, ordförande, och statsråden Sven Ro
manus, Mundt:bo, Wikström. Wirten, Rodhe, Wahlberg, Hansson, Enlund, 
Lindahl, De Geer, Cars, Gabriel Romanus 

Föredragande: statsrådet Sven Romanus 

Proposition om ändring i arrendelagi;tiftningen 

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande• över förslag till 

1. lag om ändring i jordabalken, 

2. lag om ändring i lagen (1957: 390) om fiskearrenden, 

3. lag om ändring i lagen ( 1973: 188) om arrendenämnder och hyres

nämnder. 

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. 

Jag ansluter mig till vad lagrådets majoritet har anfört beträffande 9 kap. 
9 § förslaget till lag om ändring i jordabalken och tillstyrker att andra 

stycket i nämnda paragraf utformas på det sätt som dessa ledamöter har 
förordat. Jag tillstyrker också de av dessa ledamöter föreslagna följdänd

ringarna i 9 kap. 9 a §och 10 kap. 6 §andra stycket i samma lagförslag. 
Vad jag nu har sagt innebär att jag inte fotrader de ändringsförslag 

beträffande de hittills nämnda paragraferna som har förts fram av den 

fjärde ledamoten i lagrådet. Vad samme ledamot i övrigt har anfört beträf

fande de remitterade lagförslagen föranleder inte någon ändring i försla

gen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att antaga de av lagrådet granskade förslagen med vidtagna ändringar. 

' Beslut om lagradsremiss fattat vid regcringssammanträde <len 22 februari 1979. 
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Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 

att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredra
ganden har lagt fram. 
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