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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen läggs fram förslag till iindringar i arrendelagstiflningen, 

främst jordabalkens regler om jordbruksarrende. Vidare föreslås en sär

skild lag om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället. Genom försla

gen förbättras arrendatorernas rättsställning. 

Den särskilda lagen om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället 

gäller i fråga om jordbruks- och bostadsarrendatorer och innebär att jord

ägaren inte får sälja arrendestället utan att .först erbjuda arrendatorn att 

köpa det. Denna hembudsskyldighet föreligger dock endast om arrenda

torn har gjort ens. k. intresseanmälan hos inskrivningsmyndigheten. 

När det gäller jordabalkens arrenderegler föreslås att jordbruksarrenda

torernas rätt att överlåta arrenderätten utvidgas. Arrendatorn får överlåta 

arrenderätten till make eller avkomling, om arn.:ndenämnden ger tillstånd 
till det. Sådant tillstånd skall lämnas om inte jordägaren har befogad 
anledning att motsätta sig överlåtelsen. Vidare föresliis iindri~gar i reglerna 

om förfarandet vid förlängnings- och villkorstvister vid jordbruks- och 

bostadsarrenden. Därvid stärks arrendatorernas ställning bl. a. genom att 

jordiigarcn blir skyldig att hänskjuta en tvist till arrendenämnden, om han 

vill ha till stilnd en ändring i det bestående arrendeförhållandet. l fraga om 

anläggningsarrende föreslås att li"1edlingsförfarandet görs effektivare. 
När det gäller investeringar påjordbruksarrendeställen föreslås i propo

sitionen att jordägaren <iläggs en principiell skyldighet att utföra investe

ringar som påfordras av en myndighet, t. ex. enligt hälso- och miljöskydds

lagstiftningen. Vidare föreslås att den nuvarande dispositiva regeln om rätt 

för arrendatorn att få ersättning för ny täckdikning görs tvingande. 

l propositionen föreslås vidare att maximitiden för upplåtelse av jord

bruksarrendcn sänks till 25 år och att en nu gällande särregel om upplåtel

setiden vid kommunala jordbruksarrenden slopas. Vidare föreslås att det 

införs en tidsfrist om en månad från det arrendeavtalet ingicks inom vilken 

en ansökan om godkännande av ett avtalsvillkor (dispens) får göras hos 

arrendenämnden. 

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 1985. 
I Rik.1"Jage11 1983184. I sam/. Nr 136 
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Förslag till 

Lag om ändring i jordabalken 

Härigenom föreskrivs i fnlga Jm jordabalken 1 

dels att rubriken niirmast före 9 kap. 36 § skall utgil, 
dels att 9 kap. 36- 39 §§ skall upphöra att giilla, 
dels att 4 kap. I §. 7 kap. 5 §. ~kap. 2, 8, 23, 24. 31 och 33 §§. 9 kap. 2. 3, 

7,8, 10-13, 15, 17,20-22,24,29och31 §§.10kap.3-5och6a§§samt 
11 kap. 6 och 6 a §§skall ha nedan angivna lydelse. 

dels att i balken skall införas ~ex nya paragrafer. 8 kap. 27 §, 9 kap. 12 a, 
12 b och 17 a §§samt 11 kap. 5 a och 6 b §§,av nedan angivna lydelse. 

N11l'lirt111de lydelse Fiireslagc11 lydelse 

·l kap. I §1 

Köp av fast egendom slutes genom upprättande av köpehamlling som 
underskrives av säljaren och köparen. Handlingen skall upptaga köpeskil
lingen och innehålla förklaring av säljaren att egendomen överliites pil 
köparen. Köpes utom fast egendom även annat mot en gemensam köpe
skilling, är det tillräckligt att denna anges. 

Köp som inte uppfyller föreskrif- Köp som inte uppfyller föreskrif-
terna i första stycket är ogiltigt. tema i första stycket iir ogiltiga. 
Dock är förvärv, som en bo.H11ds- Dock är förviirv, som har gjorts en-
riirrsj()re11i11g har gjort enligt lagen ligt lagen ( 1982: 3521 om riitt till fas-
(1982: 352) om rätt till fastighetsför- tighetsförvärv för ombildning till 
värv för ombildning till bostadsrätt, bostadsrätt eller lagen ( 198./:VUVJ 
giltigt även om föreskrifterna i fors- 0111 arremlatorers riirr att .fi'in·iirrn 
ta stycket inte har iakttagits. 11rrendestiillet, giltig11 även om fö

reskrifterna i första stycke! inle har 
iakttagits. 

7 kap. 5 § 

Avtal om upplåtelse av annan 
nyttjanderätt än tomträtt är ej bin
dande längre än femtio år från det 
avtalet slöts. Upplåtelse av fast 
egendom inom stadsplan är dock ej 
bindande längre än tjugofem år. 
Upplåtelse av nyttjanderätt för nå
gons livstid gäller utan begränsning 
till viss tid. 

Avial om upplföelse av annan 
nyttjanderätt än tomträtt är inte 
bindande längre än femtio {1r frfln 
det avtalet slöts. Upplii!else av fast 
egendom inom stadsplan och upp
låtelse m·jordbmks11rremle är dock 
inte bindande längre än tjugofem 
år. Upplåtelse av 111111a11 nyttjande
rätt iin jvrdbmk.rnrremle för någons 
livstid gäller utan begränsning till 
viss tid. 

Avser upplåtelsen endast elkr huvudsakligen rätt att avverka skog för 
annat ändamål än husbehov, är avtalet ej bindande längre än fem år. 

1 Balken omtryckt 1971: 1209. 
2 Senaste lydelse 1982: 357. 
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Nuvarande lydelse Fares/agen lydelse 

Första och andra styckena gäller ej nyttjanderätt som upplåtes av staten. 
Första stycket inverkar ej på nyttjanderättshavares rätt till förlängning av 
avtal på grund av lag. 

Har arrende eller hyra upplåtits på längre tid än den i första stycket 
föreskrivna längsta tiden för nyttjanderätts bestånd och vill fastighets
ägaren eller nyttjanderättshavaren frånträda avtalt:t sedan denna tid gått 
ut, skall uppsägning ske. 

8 kap. 2 § 

Förbehåll som stridt:r mot bestämmelse i dt:tta kapitel eller i 9-11 kap. 
är utan verkan mot arrendatorn eller den som har rätt att träda i hans ställe, 
om ej annat anges. 

I de fall då enligt vad därom är 
föreskrivet arrendenämndens god
kännande fordras för giltighet av 
förbehåll som avses i första stycket 
eller annat avtalsvillkor, får god
kännande sökas endast om detta 
angivits i avtalet. Avslår 11iim11den 
.framställning om godkännande, 
förfaller avtalet, om ej annat över-
enskommits. 

I de fall då enligt vad därom är 
föreskrivet arrendenämndens god
kännande fordras för giltighet av 
förbehåll som avses i första stycket 
eller annat avtalsvillkor, får god
kännandt: sökas endast om detta 
angivits i avtalt:t. A11söka11 får i11te 
prÖl'US om de11 kommer in till arren
deniimnde11 senare än en månad ej: 
ter det att avtalet ingicks. Leder en 
pröl'!ling till att godkännande väg
ras, förfaller avtalet, om inte något 
annat har överenskommits. 

8 kap. 8 §3 

Uppsägning skall vara skriftlig. 
om ej skriftligt erkännande av upp
sägningen lämnas. I fall som avses i 
11 kap. 6 och 6 a §§ och när arren
dator 11pp.1·iiger awal enligt 9 kap. 
8 § eller 10 kap. 5 § skall uppsäg
ningen dock alltid ske skriftligen. 
Uppsägning får ske hos den som är 
behörig att mottaga arrendeavgift 
på jordägarens vägnar. 

Uppsägning skall vara skriftlig, 
om ej skriftligt erkännande av upp
sägningen lämnas. I fall som avses i 
11 kap. 6 och 6 a §§ skall uppsäg
ningen dock alltid ske skriftligen. 
Uppsägning får ske hos den som är 
behörig att ta emot arrendeavgift på 
jordägarens vägnar. 

Skriftlig uppsägning skall delges den som sökes för uppsägning, dock 
utan tillämpning av 12-15 §§ delgivningslagen ( 1970: 428). 

Träffas ej den som sökes i sitt hemvist, får uppsägningen sändas i 
rekommenderat brev under hans vanliga adress. Ett exemplar av uppsäg
ningen skall dessutom lämnas antingen i den söktes bostad till vuxen 
medlem i det hushåll som han tillhör eller, om han driver rörelse med fast 
kontor, på kontoret till någon som är anställd där. Påträffas icke någon 
som angivits nu, skall 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, får uppsägning ske genom kungörelse i Post- och 
Inrikes Tidningar. 

3 Senaste lydelse 1973: 187. 



Prop. 1983/8.t: 136 

N11rnrn11de lydelse 

Stämningsansökan med yrkar,de 
att arrendeförhällande skall upphö
ra m;h ansökan om 1Tiik11i11g av ar
rendator giilkr som uppsiigning niir 
delgivning skdt i behörig ordning. 

-I 

Förcs/11gl'11 lydelse 

Stiimningsansökan med yrkande 
att arrendcförhilllande skall upphöt' 
ra och ansökan om m-/1ys11i11g av 
arrendator giilkr som uppsiigning 
niir dclgivning skett i behörig ord
ning. 

Siirskilda bestämmelser om innehålkt i uppsiigning av avtal om anliigg
ningsarrende finns i 11 kap. 6 §. 

~; kap. :!3 § 

Arrendaiitten är förverkad och jordägaren siikdes beriittigad att upp
säga avtakt, 

I. om arrendatorn dröjer med bt:talning av arrendeavgiften utöver en 
månad dter förfallodagen, 

2. 0111 arre11datom 1·id jordhn1ks
arre11de 1111da11drnger sig all ut};:im 
arhete som ä/igger '10110111 enligt 
a\'/a/et. 

3. om arrendatorn vanvårdar ar
rendestället el kr llm han eftersätter 
vad som äligger honom enligt 9 kap. 
35 § och icke efter tillsägelse vid
tager rättelse, 

4. om arrendatorn nyttjar arren
destället för annat ändamål än som 
förutsatts vid upplåtelsen eller. om 
viss odlingsplan är fastställd i avta
let dkr detta innehåller annan be
stämmelse om hävden, avviker friln 
vad som sålunda bestiimts och i1;kc 
efter tillsiigelse vidtager rättelse, 

5. om arendatorn i strid med be
stämmelscrna i denna balk över
låter arrenderätten eller eljest sätter 
annan i sitt ställe eller uppliiter 
nyttjanderätt. 

6. om arrendatorn åsidosätter av
talsenlig skyldighet, som går utöver 
hans åligganden enligt denna balk. 
och det måste anses vara av syn
nerlig vikt för jordägaren att skyl
digheten fullgöres. 

2. om arrendatorn vanviirdar ar
rendestiillct ellcr om han eftcrsiittcr 
vad som illigger honom enligt 9 kap. 
35 * m:h icke efter tillsiigelse vid
tager riittclse. 

J. om arrendatorn nyttjar arren
destiillet för annat iindamfil iin som 
förutsatts vid upplföclsen cller. om 
viss odlingsplan iir faststiilld i avta
let eller detta innehiiller annan be
stämmelse om hiivden. avviker fr{in 
vad som s{ilunda bestiimts lKh id;c 
efter tillsiigelse vidtager riittelsc. 

4. om arrendatorn i strid mcd hc
stiimmelserna i denna balk över
låter arrendcriittcn eller cljcst siitter 
annan i sitt stiillc clla uppl:iter 
nyttjanderätt. 

5. om arrendatorn äsidosiitter av
talsenlig skyldighet, som gi\r utöver 
hans åligganden enligt denna balk. 
och det måste anses vara av syn
nerlig vikt för jordiigarcn att skyl
digheten fullgöres. 

Arrenderätten är icke förverkad, om det som ligger arrendatorn till last 
är av ringa betydelse. 

Uppsägcs avtalet, har jordägaren rätt till ersättning för skada. 

8 kap. :!4 § 

Är arrenderätten förverkad på Är arrenderätten förverkad på 
grund av förhållande som avses i grund av förhållande som avses i 
23 § första stycket 1-4 men sker 23 § första stycket 1-J men sker 
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N111'11ra11dc lydcl.1<' 

riittelse innan jtlrdiigaren gjort bruk 
av sin riitt att 11ppsiiga avtalet. kan 
arrendatorn ickl' diirefter skiljas 
fn'ln arrendestiillet pil den grunden. 
Detsamma giiller. om jordiigaren 
icke 11/>psagt avtalet inom sex m{1-
nader fr:°m det han fick kiinnedom 
om förh{1llande som avses i 23 * 
fors ta stycket 5 eller 6. 

Fiircslagen lydd.H' 

riittelse innan jonHigaren gjort bruk 
av sin riitt att siiga llf'fl avtalet. kan 
arrendatorn inte diirefter skiljas 
fri\n arrendestiillet p{1 den grunden. 
Detsamma giiller. om jordiigaren 
ini<' har sagt llflfl avtalet inom sex 
miinader fn\n det han fick kiinne
dorn om forh{1llande som avses 
23 § första stycket 4 eller 5. 

8 kap. 27 *~ 

\'id iordlm1ksarrc11dc och ho
·'·tadsarrende har 111Tc11<latorn i 1·is
safii/l riitt att.fi"ir1·iirrn mTcndcstiil
lr•t <'liiigt lagl'n r 19M:OOOJ om ar
rn1</t1tor<'l"s riitt att .fi'i1Tiin·a 
(//'/"l'/lc/<•stiillet. 

8 kap. 31 §< 

Om part c:i godtagt'r arrende
niimnds beslut i fdiga om fiirliing
ning av arrendeavtal. faststiillande 
av villkoren för sfitlan fiirliingning. 
uppskov med avtriide enligt 9 kap. 
13 *eller I 0 kap. 6 a §eller hestiim
mande av ersiittning enligt 9 kap. 
14 § eller i fr{1ga som avse's i 9 kap. 
18 eller 21 §. ffir parten klandra he
slutet genom att viicka talan mot 
den andra parten inom tv{1 m{mader 
frf\n den dag beslutet meddelades. 
Klandras icke beslutet inom denna 
tid. iir parrs riitt till talan förlorad. 

Om en part i11te godtar arrende
niimnds beslut i frf1ga om förläng
ning av arrendeavtal. faststiillande 
av villkoren för s;'tdan förliingning, 
uppskov med avtriide enligt 9 kap. 
12 h dll'I' 13 * eller I 0 kap. 6 a * 
eller bestämmande av ersättning 
enligt 9 kap. 14 § eller i frf1ga som 
avses i 9 kap. / 7 a, 18. 21 eller 31 * 
dlcr 11 kap. 6 h *· fi'tr parten kland
ra beslutet genom att viicka talan 
mot den andra parten inom två må
nader fr{in den dag beslutet medde
lades. Klandras i11te beslutet inom 
denna tid. iir rarte11s rätt till talan 
förlorad. 

Arrendeniimnds heslut i iirende enligt 9 kap. 2. 3. 7 eller 17 ~. 10 kap. 2-
4 eller 7 § eller 11 kap. 2 § fftr ej klandras. 

8 kap. 33 *h 
Talan fftr ej föras mot fastighets

domstols dom i fr{1ga om faststäl
lande av arrendevillkor i fall som 
avses i 9 kap. 12 eller 13 § eller 10 
kap. 6 a *eller i fr{1ga som avses i 9 
kap. 18 eller 21 § och ej heller mot 
hovriitts dom i fråga om förliingning 
av arrendeavtal. uppskov med av-

Talan får ej föras mot fastighets
domstols dom i fråga om faststiil
lande av arrendevillkor i fall som 
avses i 9 kap. 12 eller 13 *eller 10 
kap. 6 a * eller 11 kap. 6 h * eller i 
fr<

0

1ga ·som avses i 9 kap. 17 a. 18 
eller 21 * och ej heller mot hovrätts 
dom i fråga om förlängning eller 

' Förutvarande K kap. 27 ~ upphiivd ircnnm 1976: 193. 
' Senaste lvdehe 1979: 371. 
' Senaste l}•delse 1979: 371. 
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Nuvarande lydelse 

träde enligt 9 kap. 13 § eller 10 kap. 
6 a §. fastställande av arrendevill
kor i fall som nyss angivits eller 
bestämmande av ersättning enligt 9 
kap. 14 §. 

Fiire.1·/agen lydelse 

ii1·erli/telse av arrendeavtal, upp
skov med avträde enligt 9 kap. 12 h 
eller 13 ~ eller I 0 kap. 6 a § eller 11 
kap. 6 h §.fastställande av arrende
villkor i fall som nyss angivits eller 
bestämmande av ersättning enligt 9 
kap. 14 §. 

9 kap. 2 § 

Avtal om jordbruksarrende skall 
träffas för viss tid eller för arrenda
torns /il'stid. Avser upplåtelsen 
jord, varöver upplåtaren icke kan 
förfoga utöver sin egen besittnings
tid. får avtal träffas även för sådan 
tid. Är arrendetiden icke bestiimd 
enligt vad som sagts nu. gäller avta
let för fem år. 

Omfattar arrende för viss tid bo
stad för arrendatorn. skall arrende
tiden utgöra minst fem år eller, om 
jordiigaren är kommun, minst ett 
år. Har avtal träffats för kortare tid, 
gäller det för den nu angivna minsta 
tiden. Om arrendeniimnden god
känt avtalet i denna del. gäller det 
dock för den överenskomna tiden. 

Avtal om jordbruksarrende skall 
träffas för viss tid. Avser upplr1tel
sen jord. varöver upplföaren inte 
kan förfoga utöver sin egen besitt
ningstid, får avtal triiffas även för 
sådan tid. Staten.får upp/i/ta arren
de fiir arrendatorns /frstid. Är ar
rendetiden inte bestämd enligt vad 
som sagts nu. gäller avtalet för fem 
åt\ 

Omfattar arrende för viss tid bo
stad för arrendatorn. skall arrende
tiden utgöra minst fem år. Har avtal 
träffats för kortare tid. giiller det för 
den nu angivna minsta tiden. Om 
arrendeniimnden godkänt avtalet i 
denna del. giiller det dock för den 
överenskomna tiden. 

Förbehåll om rätt för jordiigarcn att i annat fall än som anges i 7 kap. 5 
och 30 §§. 8 kap. 6. 14 och 23 §§ samt 30. 32 och 33 §§ detta kapitel 
återtaga arrendestället eller del diirav före arrendetidens utgång gäller 
endast om det godkänts av arrendenämnden. 

9 kap. 3 § 

Vid arrende för viss tid som ej 
understiger ett år skall uppsiigning 
alltid ske för att avtalet skall upphö
ra att gälla vid arrendetidens ut
gång. Uppsägningen skall ~ke se
nast ett år före arrendetidens ut
gång, om avtalet träffats för minst 
fem år. och i annat fall senast åtta 
månader dessförinnan. 

Om avtalet ej uppsäges inom riitt 
tid, anses det förlängt på tid scm 

Vid arrende for viss tid som ej 
understiger ett år skall uppsägning 
alltid ske för att avtalet skall upphö
ra att gälla vid arrendetidens ut
gång. Vill jordiigcll"en eller arrenda
torn att arrendcl'illkoren iindras fiir 
en ny arrendeperiod, skall han 
meddela motparten detta i den ord
ning som enligt 8 kap. 8 .~ giillcrfi'ir 
uppsägning. Uppsiigning och hc
giiran om 1·illkorsiindring skall ske 
senast ett år före arrendetidens ut
gång. om avtalet träffats för minst 
fem år. och i annat fall senast fitta 
månader dessförinnan. 

Om avtalet inte siigs upp inom 
rätt tid. anses det förliingt på en tid 
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N111·ara11de lydelse 

motsvarar arrendetiden. dock 
liingst fem i'1r. 

7 

Fiireslage11 lydelse 

som motsvarar arrendetiden. dock 
liingst fem år. clll'I'. om hegiira11 om 
1·il/korsiindring har gjorts' rcl den 
tid och de 1·illkor i ii1Tigl som he
stiims enligt 9 §. 

Förbehåll som strider mot första eller andra stycket giiller mot arrenda
torn. om det godkiints av arrendeniimnden. Förbehf1ll om liingre tid för 
förliingning av avtalet iin som anges i andra stycket giiller utan sf1dant 
godkännande. 

9 kap. 7 * 
Bestiimmclserna i 8-1 J ** giiller vid arrende för viss tid. utom niir 
I. arrendetiden uppgär till högst ett år och arrendet icke omfattar bostad 

för arrendatorn. eller 

2. arre11dc:fi'irlrclllandct upplriir 
pi'1 den grund att arrenderätten iir 
förverkad eller förhållande som 
avses i 8 kap. 14 *föreligger. 

2. jordiigaren siiger upp arrcn
dcm·talet på den grund att arren
deriitten är förverkad eller förhål
lande som avses i 8 kap. 14 * före
ligger. dock illlc 0111 i uppsiigni11gen 
m1gc•s att den sker till arrendetidens 
utgc/ng. 

Förbehäll att arrenderätten icke skall vara förenad med riitt till förliing
ning giiller. om det godkänts av arrendenämnden. 

Om jordiigaren uppsagt arren
deavtalet eller om arrcndatom upp
sagt a1·talct enligt 3 §och i uppsiig
ningen hcgiirt .fi'irliingning {/\' a1·ta
lct pc/ iindradc 1·il/kor. har arrenda-
torn rätt till förliingning av a1·talct. 
utom niir 

I. arrenderiitten iir förverkad el
ler {/\'talet kan uppsiiga.1· enligt 8 
kap. 14 ~ utan a11 liki·ii/ jordiigaren 
uppsagt {/\'/alet all upplriira pc/ ncl
gcm {/\'dessa grunder, 

Om jord;igaren /rar sagt upp ar
rendeavtalet, har arrendatorn rätt 
till förlängning av detta, utom niir 

I. arrenderätten är förverkad el
ler fc)r/rållande som {/\'.1·cs i 8 kap. 
14 ~fi'ircliggcr. 

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

J. jordiigaren gör sannolikt, att han själv, hans make eller avkomling 
skall bruka arrendestället, och det ej är obilligt mot arrendatorn att arren
deförhi'1llamlet upphör. 

4. jordägaren gör sannolikt, att arrendestället behövs för en mera ända
målsenlig indelning i brukningsenheter, och det ej av särskilda skäl är 
obilligt mot arrendatorn att arrendeförhållandet upphör, 

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

7 Senaste lydelse 1979: 371. 
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N11l'llrande lydd.H' Fiireslagen lydelse 

6. jordiigaren i annat fall gör sannolikt, att arrendestället skall användas 
för annat ändamål i\n jonlhruk. och det ej iir ohilligt mot arrendatorn att 
arrcndcförhf1llandct upphör. 

Om jordiigarens intresse blir tillgodosett genom att arrendatorn avtriider 
endast en del av arrendestället och avtalet lämpligen kan förliingas silvitt 
avser arrendestiillct i övrigt. har :i.rrendatorn utan hinder av första stycket 
riitt till sf1dan förliingning. 

9 kap. 10 § 

Uppsiiges arrcnd<•m·tal och fiire
ligger t1·ist om .fi'irliingning al' a\'fa
ll'f eller om l'illkor .fi'ir se/dan f<lr
liingning, åligger det jordiigaren 
att skr(ftligcn meddela arrendatorn 
all denne. 11111 han icke .i:<lr med ,wl 
alf flvtta. har att s<•nast 11·1/ 111å1.·a
dcr l'.fier det att han ftllf del m· 
medddandet hiins~i11ta fl'isl<'n 
till arrendenii111nd1•n. Meddelandet 
skall liimna.1· i den ordning .\'(//Il en
ligt 8 kap. 8 § giiller fiir 11ppsi!g-
11ing. Bestiimmdsen i 8 kap. 8 .Q 

tre({ie stycket tre<tic punkten giil.'er 
dock (i. 

Om jrmliigaren fi1llgj(}r/ \'lid som 
åligger honom enligt.fi'irsta stycket, 
har arrendatom att hiins~i11ta tl'is
tcn till arrl'ndcniimnden inom den i 
fiirsta stycket angil'na tiden. fal.;t
tages i:i denna . .fi'ir.fi1ller riittcn rill 
.fi'irliingning al' a1•talet. 

Har jordiigarcn sagt upp m·talct 
och .f('ircliggl'I' tl'ist om .fi'irliingning 
m· detta eller om l'illkorcn .fi'ir en 
st/dan .fi'irliingning. skall jordiiga
ren hiins~i11ta 11•istcn till arrende
niimnden .1·enasf 11·tl 111ån(l(/er frän 
den dag di/ 11ppsiigni11g .H'nast kun
de ske eller, om uppsiigningstid 
inte iir.fi'ireskril·cn, fi«ln den dag dtl 
11pp.1·iig11ing har skett. l?iir t1·istc11 
endast 1·illkoren .fi'ir en ny lllT<•mle
pcri(/d .fi/r tl'isten dock hiins~iutas 
in(}/ll den tid som anges i andra 
stycket. 

Har l'illkorsiindring hegiirts och 
fiireligger fl·ist om 1·illkorcn fi'ir den 
nya arrc11llcpeti(}dcn. skall den som 
har hegiirt rillkorsiindring .H>na.\"f 
11·ä m<lnader .fi'irc den nya 
arrendcpcri(/de11.1· hii1:ian hiins~iuta 
11·isten till arrendeniimndcn . 

Om en t1·i.1·1 i111e har hiins~iutits 
till arrendcniimndcn inom de tider 
som anges i .fi'irsta ellff andra 
stycket. iir uppsiigningcn eller hc
giiran 0111 1·illk(}rsiindri11g utan 1·cr
kan. 

9 kap. 11 § 

Är fråga om förliingning av arr•:ndeavtalet ännu ej avgjord niir arrendeti
den går ut, har arrendatorn riitt att kvarsitta på arrendestiillet till dess 
frågan är slutligt avgjord. För tid som arrendatorn s{tlunda kvarsittcr skall 
de förut gällande arrendevillkoren tillämpas till dess villkor för samma tid 
blir slutligt hcstiimda. 

Ar c11 t1·ist 0111 l'illkor iin1111 inte 
m·gJord 11iir arre11d1•tidc11 gtlr 111. 
skall de.fi'imt giilla11dc rillk11rcn till-

· 1iimpa.1· till dess 1·illk(}r .fi'ir dc11 11.va 
arrc11dcpcriodc11 hlir slutligt lw
stii111da. 
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N11w1rande lydelse 

B(f(illcs arrendatorns talan om 
fiirliingning a1· arrendeavtalet. 
skall villkoren för det fortsatta ar
rendet fastställas enligt 9 ~. 

Dom eller heslut l'arigerwm ar
rendatorns talan hifalles anses som 
avtal om fortsatt arrende. Mot ar
rendeförhflllandet får ej åberopas 
omständighet som kunnat åberopas 
i målet eller ärendet. 

9 

Fiiresfogcn lydelse 

Ogillas jordiigarcn.1· talan om att 
arrendem·talet skall 11pphiira att 
giilla. skall villkoren för det fortsat
ta arrendet Fastställas enligt 9 *· 
Dl'lsamma giiller i·id m•görande m· 
en 1·illkorst1·ist som hiinski11tits till 
arrcndenii111nde11. 

Dom eller heslut om fiirliingning 
anses som avtal om fortsatt arren
de. Mot arrendefiirhållandet får ej 
åberopas omständighet som kunnat 
åberopas i målet eller ärendet. 

Dom eller hes/111 i 1·illkorstl'i.H 
anses som m·tal om l'illkoren för 
det f(ll'f.1·af/a arrendet. 

9kap.12a§ 

"Senaste lydelse 1973: 187. 

Skall t11Tc'mlatom enligt dom el
ler hesl11t hetala hiigre arrendeal'
gift iin fiirur fiir .f('i1:fT11ten tid. skall 
han hetala riinta pc/ det ö1•ersk;u
tande hl'loppet som 0111 detta hade 
fii1fallit till hetalning samtidigt med 
den fiirut utgående arrcndem·gij: 
ten. Skall arrendatorn hetala lägre 
helopp. skall jordiigaren hetala 
ränta ini dct helopp som han har 
mottagit för mycket fn1n den dag 
del han tog emot heloppei. 

Riintan skall heriiknas enligt 5 .~ 
räntelagen ( 1975:635) för tiden in
nan domen eller hcslutet har vunnit 
laga kn!(t och enligt 6 * riintelagen 
fi'ir tiden därefter. 

9kap. 12 b § 

Om i·illkor .f('ir det fill'fsatta ar
rendet har faststiillts enligt 12 .~. 

har arrendatorn riitt att siiga upp 
m·talet .1·1·n11st ti·d månader efter 
den dag då domen eller hesl11tet 
1·c11111 laga kr<!ff. 

Har arrendatom sagt upp m·talet 
enligt .fi'irsta stycket . .filr arrende
niimnden f)() ansiikan m· jordiiga
ren eller arrendatom medge skiiligt 
ll{JfJS/.;.01· med a1·träde1. En såda11 
ansiikan .filr inte giiras senare iin 
ti·il 1111/nader .fi·1/11 den dag då 11pp
siigning skl'lldc·. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9kap.13§ 

Bifalles ej arrendatorns talan om 
förlängning m· arrendeal'talet. får i 
domen eller beslutet skäligt upp
skov med avträdet medges. om 

jordägaren eller arrendatorn begär 
det. 

B(falls jordiigarens talan om att 
arrendeavtalet skall upphöra att 
gälla, får i domen eller beslutet skä
ligt uppskov med avträdet medges. 
omjordägaren eller arrendatorn be
gär det. 

Avgöres tvisten efter arrendetidens utgång eller medges uppskov med 
avträdet, skall arrendevillkoren för tiden från avtalets upphörande till 
avträdet fastställas enligt 9 *· 

9kap. 15 ~ 

Arrendatorn skall 1·årda och un
derhålla arrendestället. Försämras 
det genom att arrendatorn eftersät
ter vad som sålunda åligger honom. 
har jordägaren rätt till ersiittning 
vid avräkning enligt 23 *· 

Arrendatorn skall hmka jord
hmksmarken i enlighet 111ed 1·ad 
som sägs i 3 § fogen (1979:425) om 
skötsel m· jordbmks111ark. Han 
skall l"idare 1·ilrda och underhålla 
hyggnader och andra a11/iiggning
ar. Förslimras tirrcndestiillet ge
nom att arrendatorn eftersätter vad 
som sålunda åligger honom. har 
jordiigaren rätt till ersättning vid 
avräkning enligt 23 ~-

9kap.17~ 

Omfattar arrende bostad för ar
rendatorn eller hans anställda. skall 
jordiigaren vid tilltriidet avlämna 
bostaden i det skick som fiireskri
ves i gällande häl.1·0Fårdsstadga. 

Omfattar arrende bostad för ar
rendatorn eller hans anställda. skall 
jordiigarcn vid tillträdet avliimna 
bostaden i det skick som.fi"iresk1frs 
i giillande hälsoskyddslagstiftning. 

Fråga huruvidn bostad vid tillträdet är i sådant skick som anges i första 
stycket skall prövas vid syn enlig: 24-28 ~~- Finnes brist föreligga i detta 
hänseende. skall synemännen föreskriva vilka åtgärder som skall vidtagas 
för bristens avhjälpande samt fastställa beräknad kostnad för. dessa. De 
skall även utsätta viss tid inom vilken åtgärderna skall vara vidtagna. 

Underlåter jordägaren att inom utsatt tid vidtaga föreskriven åtgärd. för 
arrendatorn utföra åtgärden ijordägarens ställe. Sedan arbetet fullbordats. 
har arrendatorn rätt till ersättning av jordiigaren med det vid synen fast
ställda beloppet. Vill arrendatorn hellre uppsäga avtalet, får han göra det. 
om icke bristen är av ringa betydelse. För den tid arrendestiillet iir i 
bristfälligt skick har arrendatorn r~itt till skälig nedsättning av arrendavgif
ten och ersättning för skada. 

Förbehåll som strider mot försn-tredje stycket gäller mot arrendatorn. 
om det godkänts av arrendenämnden. 

9 kap. 17 a § 

Meddelar en myndighet ett he
s/ut so111 i1111ehiir att arrenclestiillet 
inte Jilr a111·ii11das på anett siitt 
utan att en /)(:fintlig anläggning 
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Numrande lydelse 

Il 

Föreslagen lydelse 

byggs om eller en nyanläggning 
sker. skall jordiigaren u(föra arbe
tet, om anläggningen behöl's med 
hänsyn till en ändamålsenliR plan
läggning av jordbruket på arrende
stiillct. Vad som nu har sagts giiller 
dock inte om arbetet ingår i arren
datorns underhållsskyldighet enligt 
15 § eller om arbetet avser en så
.dan del m· arrendestiillet beträffan
de vilken arrendatom enligt avtalet 
iir .fritagen från underlul/lsskyldig
het. 

U(för jordägaren inte inom skä
lig rid efter anmaning ett arbete 
som åligger honom enligt första 
stycket, filr arrendatorn 11(föra det i 
hans ställe. Ilar kostnad fiir arhetet 
fastställts av arrendcniimnden en
ligt tredje stycket. är arrcndatorn 
berättigad till ersättning m· jord
iigarcn med det fa.1·tställda belop
pet sedan arbetet har f11llhordats. 
Vill arrendatom hellre siiga upp av
talet, filr han göra det. om inte 
Jardiigarens 11ndcr/ätenhet iir ai· 
ringa hetydelse. Får den tid under 
l'ilken egendomen inte kan anl'iin
das fiir det avsedda iindamålet har 
arrendatom rätt till skiilig nedsätt
ning m• arrendem·gifien. Han har 
iii·en riitt till ersättning fiir skada. 

Fl'llgan om jordiigarens bygg
nadsskyldighet enligtf('ir.1·ta stycket 
priil'as m· arrendeniimnden på be
gäran m· endera parten. Oni arren
datorn hcgär det. skall niimnden 
äi·c·n fastställa en heräknad kost
nadfiir det arhete .1·0111 arrendatom 
kan komma att 11((öra ijordiigarcns 
stiille. 

Är jordiigaren enligt första 
stycket första meningen inte skyl
dig att 11(/('fra ett arbete dii1:fbr att 
anläggningen inte behiii·s, har ar
rendatom riitt till skälig nedsiitt
ning m· arrendcm·giften. Han får 
iii·en säga upp a1·tah•r. 0111 inte ar
betet iir m· ringa hctydel.1·e ji'ir hans 
i·erkrnmhet. Om inte annat har 
m·talats. giiller rnd som har sagts 
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Nuvarande lydelse 

12 

Fiircslagen lyddsc 

1111 iii·cn fiir det fall att jordiir.u1re11 
inte iir skyldig att 11(/i'ira ett arbete 
dii1:fih· alt arrendatorn är fi"itagen 
.fi't/11 1111derhällsskyldighc1. 

9 kap. 20 * 
Har arrendatorn uppfört ny bygg

nad i stället för hyggnad som han 
mottagit och iir han icke enligt 17 
eller 18 ~ berättigad till ersättning 
därför. har han vid avräkning enligt 
23 s rätt till ersiittning för brist som 
vid tilltriidet fanns på den mottagna 
byggnaden. 0m den nya byggnaden 
iir liimplig för sitt ändam<ll eller 
uppförts enligt plan som godkänts 
av jordiigarcn. Avdrag skall dock 
göras med kostnaden för avhj.'il
pande av bri~t på den nya hyggna
den. 

Har arrendatorn uppfört ny hygg
nad i stiillet för byggnad som han 
mottagit och är han icke enlig\ 17. 
17 a eller 18 * hcrättigad till ersiitt
ning därför. har han vid avräkning 
enligt 23 * riitt till ersiittning för 
brist som vid tillträdet fanns ptt den 
mottagna byggnaden. om den nya 
byggnaden är lämplig för sitt ända
mål eller uppförts enligt plan som 
godkänts av jordiigaren. Avdrag 
skall dock göras med kostnaden för 
avhjälpande av brist p<l den nya 
byggnaden. 

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om annan anHigg
ning som ingår i arrendet. 

9 kap. '.!l * 
Utför arrendatorn ny täckdi k

ning. som arrendeniimnden funnit 
behövlig med hiinsyn till en änc:a
målsenli!! planliiggning av jordbrn
ket på arrcndestiillet. iir han. 0111 l'.i 
a1111at a1•talafs. efter arbetets full
bordande herättigad till ersättning 
av jordiigaren med belopp vartill ar
rendenämnden fastställt beräknad 
kostnad för arbetet. 

Utför arrendatorn ny täckdik
ning. som arrendenämnden funnit 
behövlig med hiinsyn till en iinda
ml\lsenlig planlii!,!gning av jordhru
ket p[t arrendestället. är han efter 
arbetets fullbordande bcriittigad till 
ersättning av jordiigaren med be
lopp vartill arrendenämnden fast
stiillt beräknad kostnad för arbetet. 

Har arrendatorn anlagt markviig. förbiittrat iigoanordningen eller vidta
git annan åtgärd som medfört varaktig nytta för jordbruket och ej är att 
hiinföra till uppförande av byggnad eller till täckdikning. är han vid avräk
ning enligt 2~ * berättigad till ersiittning motsvarande vad arrendesttillet 
iikat i viirde. om ej annat avtalats. Ersiittning fftr dock ej utgti med högre 
belopp än sorn motsvarar den nödviindiga kostnaden. 

9 kap. 22 * 
Har jordiig<1ren utl'iirt arhete sr•m 

avses i 18 * eller 11tgi1·i1 ersiittni ng 
enligt andra stycket i nii11111da 11111a
gmf' eller rn/igl 21 * första stydet 
för arbete som arrendatorn utfört 
och har arrenderättens värde ökat 
genom arbetet. iir arrendatorn sk:;l
dig att godtaga skälig höjning w 
arrcndea vgiften. 

Har jordiigaren utfört arbete som 
avses i / 7 a eller 18 * eller betalat 
ersiittning enligt 17 11 ~ andra 
styck<'t. 18 ~ amlrn stycket dlcr 
21 ~ ll:irsta stycket för arbete som 
arrendatorn utfört och har arren
dcriittens viirde ökat genom arbe
tet. iir arrendatorn skyldig att godta 
en skiilig hiijning av arrendeavgif
ten. 
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9 kap. 24 § 

Syn skall förränas av minst tvtl med ortens jordbruksförhållanden för
trogna synemän, vilka utses bland personer som av länsstyrelse förklarats 
behöriga att hålla syn. Synemännen skall utses av jordägaren och arrenda
torn gemensamt. Enas parterna ej om valet, utser rätten synemän. Mot 
syneman gäller samma jäv som mot domare. 

Har synemännen olika meningar, skall flertalets mening gälla. Kan be
slut ej ftstadkommas på sådant sätt, skall. om synemännen är !lera iin två 
samt parterna eller rätten utsett en av synemännen att vara ordförande. 
dennes mening gälla som synemännens beslut. Kan ej heller på detta sätt 
beslut iistadkommas. skall synemännen välja ytterligare en syneman. som 
dft blir ordförande?. Enas ej synemännen om valet. skall riitten utse syne
mannen. 

s~'n fär ej påbö1jas tidigare än 
sex månader före den dag till vilken 
den hänför sig och skall vara avslu
tad inom fyra månader från nämnda 
dag, om ej rätkn på begiiran av 
synemännen medger att synen får 
avslutas senare. 

Syn får ej påbö1jas tidigare än 
sex månader före den dag till vilken 
den hänför sig och skall vara avslu
tad inom fyra mfrnader fran nämnda 
dag. om ej rätten på begäran av 
synemiinnen medger att synen för 
avslutas senare. Sådant 111edgi\'ll11-
de helziii·s dock inte ./('ir syn som 
iiga mm inom n·ä 1111111(/(l<'r <'.fier 
.fi'istl'llS 11tg1/11g Fir all 1111dersiika 
fi'irekomstt'n m· ogriis. 

9 kap. 29 § 

Arrendeavgiften sbll hest~immas 
i pengar. Har avtal triiffats i strid 
med vad som sagts nu, skall arren
dt:avgiften utgå med belopp. som iir 
skäligt med hiinsyn friimst till par
tt:rnas avsiktt:r lKh övriga fö1foil
lamkn när avtalet triiffadt:s. 0111 
Firh<'/1111/ atr 11rr<'nd11wrn skall u~j('i
m arhetet.f(nns hl'.1·tii111111elsa i 36-
39 ff 

Arrendeavgiften skall bt:st~immas 
i pengar. Har avtal träffats i strid 
med vad som sagts nu. skall 
arrendeavgiften utg[t med belopp. 
som iir skiiligt med hänsyn friimst 
till partt:rnas avsikter och övriga 
förhitllanden när avtalet triiffades. 

9 kap. 31 * 
Arrendatorn får icke övt:rbta 

arrenderätten utan jordiigarens 
samtycke, om ej annat följer av 
andra oclz tredje styckena. 

Arrendatorn far inre liverl~1ta 
arremleriillen utan jonfagarens 
samtycke. om ej annat följer av 
andra-.t.Jiirde styck1.:na. 

Är arrendeavtalet slutet för viss tid som ej understiga tio [tr, för arrenda
torn, om ej annat avtalats. överlåta arrenderiillen till annan med vilken 
jonlägaren skäligen kan nöjas. Han skall dock först erbjuda jordiigart:n all 
ätertaga arrendestället mot skyldighet att vid avr:ikning enligt 23 * utge 
skälig ersättning för arrenderättens viirde. Vill jordägaren antaga erbjudan
det, skall han lämna besked därom inom en mänad. 

Vidare giiller hetri{f.fimdt' arren
den fiir 1·is.1· tid art lllTl'!ldatorn. 
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Nuvarande lydelse 

Avlider arrendatorn under 
arrendetiden, har dödsboet. oavsett 
för vilken tid avtalet är ingånget, 
samma rätt som enligt andra 
stycket tillkommer arrendator för 
där avsett fall, om ej annat avtallts. 
Erbjudandet till jordägaren skall 
göras inom sex månader efter döds
fallet. 

Första och andra styckena i.ger 
motsvarande tillämpning på arren
derättens övergång genom bodel
ning, arv, testamente. bolags skifte 
dler liknande förvärv. 

14 

FiJreslagen lydelse 

även om annat avtalats, får över
låta arrenderätten, om den avser 
ett utvecklm eller utvecklingsbart 
lanrbruk.1förerag, till sin make eller 
m-komling, om arrendenämnden 
tillliter det. Sådant tillstånd skall 
lämnas, om illte jordiigaren har be
fogad anledning att motsätta sig 
ifrerlåtelsen. 

Avlider arrendatorn under 
arrendetiden, har dödsboet, oavsett 
för vilken tid avtalet är ingånget, 
samma rätt som enligt andra 
stycket tillkommer arrendator för 
där avsett fall, om ej annat avtalats. 
Erbjudandet till jordägaren skall 
göras inom sex månader efter döds
fallet. Diidsboet har 1·idare samma 
rätt som enligt tredje stycket till
kommer arrendaror för fall som 
avses diir. 

Första -tredje styckena äger 
motsvarande tillämpning på arren
dcrätt1.:ns övergång genom bodel
ning, arv, testamente, bolagsskifte 
eller liknand1.: förvärv. 

10 kap. 3 § 

Vid arrende för viss tid skall Epp
sägning alltid ske för att avtalet 
skall upphöra att giilla vid arrende
tidens utgäng. Uppsiigningen skall 
sk1.: senast ett år före arrend1.:tidens 
utgång. 

Om avtalet ej uppsiige.1· inom riitt 
tid, anses det förlängt på fem år. 

Vid arrende för viss tid skall upp
sägning alltid ske för att avtalet 
skall upphöra att gälla vid arrende
tidens utgång. Vill jordägaren eller 
arrendatom att arrendel'illkoren 
ändras för en ny arrendeperiod, 
skall han meddela motparten detta 
i den ordning som enligt 8 kap. 8 § 
gällerji>r uppsägning. Uppsiigning 
och begiirnn om 1·illkorsiindring 
skall ske senast ett år före arrende-
tidens utgång. 

Om avtalet inte sägs upp inom 
rätt tid, anses det förlängt på fem år 
eller, om begäran om l'i//korsiind
ring har gjorts, pd den rid och de 
l'illkor i ö1·rigt som bestäms enligt 
6 a §. 

Förbehåll som strider mot första eller andra stycket gäller mot arrenda
torn, om det godkänts av arrendenämnden. Förbehåll om längre tid för 
fö1fangning av avtalet än som anges i andra stycket gäller dock utan sådant 
godkännande. 
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10 kap. 4 § 

Bes1ämmelserna i 5 och 6 §§ om förlängning av arrendeavtal gäller vid 
arrende för viss tid, utom när 

I. hus som avses i I § ej finns på arrendestället då avtalet senast kan 
uppsägas från jordägarens sida eller, om sådant hus finns, det då ej åsatts 
taxeringsvärde, eller 

2. 11rre11deförhållwuiet upphör 
på den grund att arrenderätten är 
förverkad eller förhållande som 
avses i 8 kap. 14 § föreligger. 

2. jordiigaren säger upp arren
dea\'talet på den grund att arren
derälten är förverkad eller förhål-
lande som avses i 8 kap. 14 § före
ligger, dock inte om i uppsiigningm 
anges att den sker till arrendetidens 
111gä11g. 

Förbehåll att arrenderätten icke skall vara förenad med rätt till förläng
ning gäller, om det godkänts av arrendenämnden. 

IOkap.5§ 

Om jonliigarcn uppsagt arren
deavtalet eller om arrendatorn upp
.rngt al'talct enligt J *och i 11ppsiig
ni11gen begärt ./iJr/iingning m· m·ta
let pä ii11dradc \'il/kor, har arrenda-
torn räl! till förlängning av m·talet. 
utom när 

. I. arrenderätten är förverkad el
ler m·talet kan uppsiigas enligt 8 
kap. 14 § utan att lihiil jordiig11re11 
uppsagt 11\'talet att upphiira på 11ä
go11 lll' dessa gmnder, 

Om jordägan:n har sagt upp ar
rendeavtalet, har arrendalOrn rätt 
till förlängning av detta, utom när 

I. am.~nderiitten iir förverkad el
ler fiirhällande som 111·se.1 i 8 kap. 
14 § fiireligga, 

2. arrendatorn i annat fall åsidosatt sina förplik1.::lser i sadan män alt 
av1ale1 skiiligcn ick..: bör förlängas. 

3. byggnad p::i arrendesliillel uppförls u1an byggnadslov i fall dii s[1dan1 
c:rfordrats.eller i strid mt:d plan eller diirmed jiimförligt beslut av myndighet 
angiiende markens bc:byggande eller anviindning, 

4. i annal fall byggnad pii arrendes!Lillet icke står i överenss1iimmelse 
med gällande plan och joniägaren gör sannolikt. att han skall anviinda 
markt:n i c:nlighet med planen, 

5. jordägarc:n gör sannolikt, all marken skall anviindas for bebyggelse 
av annat slag än det som avses med upplåtelsen eller för jordbruk, industri 
eller annan ekonomisk verksamhc1, saml intresset för honom att kunna 
förfoga över marken för sadant ändamål påtagligt överväger arrendatorns 
intn:sse av fortsatt arrende, 

6. jorJägaren i annat fall har befogad anledning att upplösa arrendeför
hållandet. 

Omjordägarens intresse blir tillgodosett genom a11 arrendatorn avträder 
endast en del av arrendestället och avlalet lämpligen kan förliingas såvitt 
avser arrendestället i övrig!, har arrc:ndatorn utan hinder av första stycke! 
rätt till sådan förliingning. 
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Nul'tlrcmde lydelse Färeslagen lyddse 

Je. kap. 6 a §" 

I frilga om förlängning av arren
deavtal iiger i övrigt 9 kap. 9 a-
13 §§ motsvarande tilliimp11i111: på 
bostad.rnrrende. Hänvisningarna 
till 9 kap. 9 § skall dock i stället 
avse 6 § detta kapitel. 

I fr{1ga om fötfangning av arrcn~ 
deavtal och om l'illkorstl'i.1·t 1illii111-
pa.1· i övrigt 9 kap. 9 a-13 **· Hän
visningarna till 9 kap. 9 §skall dock 
i stället avse 6 § detta kapitel. 

11 kap. 5 a § 

I/id tillii111pnin1:e11 a1· 5 § iir ar
re11dea1·1:ifi som jordiigare11 krii1·er 
fiJr förlii11g11ing inte att anse som 
skiiliR, om dt'n ö1·erstiger den ar
rendem·1:ifi som arrendestiillet 1·id 
arrendetidens utgång kan antas he
tin1:a '"'öppna marknaden. Därl'id 
skall dock bortses från anhud eller 
arrendem•tal som inte iir rimli1:a 
med hänsyn till det all111iin11a pris
liigt'l i orten .får närmast jämförliga 
arrendestiillen. Endast om särskil
da skä/.fi'ircliggerfår hänsyn tas till 
en sådan ökning av arrendcstiillets 
värde som en arrendator har åstad
kommit. 

I trist 0111 ersättning enligt 5 §får 
ett yttrande som arrendeniim11de11 
argett rörande 11rre11deal'g(/ten 
frtlngäs endast 0111 det risas eller 
w1nars iir uppenbart att den arrcn
dearg(ti som arrl'luiestii//e1 kan an
tas betini.;a på öppna marknaden iir 
pätagligt högre eller lii1:re iin 
arrendeniimnden har 1m1:ett. 

Har i f(1ll som aFses i 1111drn 
stycket jordiigaren l'id tiden JiJr ar
rende11ii111nden.1· yttrande .fätt an
bud eller triijfat artal 0111 arrende 
m• arrendestället utan att han un
der medlingen /iimnat upp!f(/T om 
detta, .f(lr anbudet clll'I" m·talet he
akws 1·id prö1'11ingen enda.!'1 0111 det 
Ji'irelii.;ger symlerliga skiil. 

Il kap. 6 § 10 

Vill jordägaren säga upp avtalet, skall han i uppsägningen underrätta 
arrendatorn om de villkor han uppställer för att förlänga arrendeförhållan
det eller om orsaken till att han vägrar medge förlängning. Uppsägningen 

"Senaste lydelse 1979: 371. 
111 Sena~te lydelse 1973: 187. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lyddse 

skall dessutom innehålla underrättelse att arrendatorn, om han icke går 
med på att lämna arrendestället utan att få ersättning enligt 5 §. har att 
inom två månader från uppsägningen hänskjuta tvisten till arrendenämn
den för medling. 

Underlåter jordägaren att fullgöra vad som åligger honom enligt första 
stycket, är uppsägningen utan verkan. 

Har jordägaren fullgjort vad som åligger honom enligt första stycket och 
vill arrendatorn icke lämna arrendestället utan att få ersättning enligt 5 9, 
har arrendatorn att hänskjuta tvisten till arrendenämnden inom den i första 
stycket angivna tiden. Iakttages ej denna, förfaller rätten till ersättning. 
Vad som har sagts nu gäller ej, om inom samma tid hänskjutande sker 
enligt 6 a § första stycket. 

Innan medlingen har avslutats 
får jordägaren för förlängning ai• 
arrendeförhållandet inte kräva 
högre arrendeavgift eller något an
nat l'illkor som är oförmånligare 
för arrendatorn än vad han har an
gett i uppsägningen. Gör han det 
och kommer förlängning inte till 
stånd, har arrendatorn alltid rätt 
till ersättning enligt 5 §. 

11 kap. 6 a § 11 

Har arrendatorn uppsagt avtalet och i uppsägningen begärt förlängning 
av avtalet på ändrade villkor, skall han inom två månader från uppsägning
en hänskjuta tvisten till arrendenämnden för medling och därvid ange den 
ändring han önskar i de avtalade villkoren. 

Underlåter arrendatorn att hän
skjuta tvisten till arrendenämnden 
inom den i första stycket angivna 
tiden, är uppsägningen utan ver
kan. Har han ej angett de ändringar 
han önskar i de avtalade villkoren, 
skall nämnden förelägga honom att 
avhjälpa bristen inom viss tid. Ef
terkommes ej föreläggandet, skall 
ansökan om medling avvisas. 

Underlåter arrendatorn att hän
skjuta tvisten iill arrendenämnden 
inom den i första stycket angivna 
tiden eller återkallar han före ar
rendetiden.i· utgång sin ansökan om 
medling, är uppsägningen utan ver
kan. Har han ej angett de ändringar · 
han önskar i de avtalade villkoren, 
skall nämnden förelägga honom att 
avhjälpa bristen inom viss tid. Ef
terkommes ej föreläggandet, skall 
ansökan om medling avvisas. 

Har arrendatorn fullgjort vad som åligger honom enligt första stycket, 
skall arrendenämnden förelägga jordägaren att uppge de villkor han upp
ställer för all förlänga arrendeförhållandet eller orsaken till att han vägrar 
medge förlängning. Iakttager jordägaren ej föreläggandet och är avtalet ej 
uppsagt enligt 5 § första stycket, skall avtalet anses förlängt på de av 
arrendatorn önskade villkoren. Erinran härom skall intagas i föreläggan
det. Förlängningen anses som avtal om fortsatt arrende. 

11 Senaste lydelse 1973: 187. 

2 RiksduKell 1983184. I suml. Nr 136 
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Nul'l1ra11de lydl'lse Fiireslage11 lydelse 

11 kap. 6 b § 

Skall 111Te11,h'.f(.irhtlllamlet upphii
m l'}ia 11ppsiig11i11g enligt 6 l'/ler 
6 a §, .fi/r <llTl'lllle11ä11111de11 pli he
giim11 lll' jordäg<ll"t'll eller 111Te11d11-
tom medge uppskol' 1111•d m·trildet 
1111da skiilig tid, dock hiigst el/ tlr 
.fi"ti11t11Tl'!ldetide11s111gä11g. l\lt'dges 
uppskol', skall lltfl'11de11ii11111de11 
.fiwstiilla skäliga tl!Tt'lllil'l'illkor .fi"ir 
tide11 ji-tl11 al'/alets uppliiirwule till 
m'.flyt /l/i11.~e11. 

I. Denna lag träder i kraft de1 I januari 1985. 
2. Bestämmelserna i 9 kap. I:! a §och 11 kap. 6 b § skall inte tillämpas i 

en tvist, som har anhängiggjo:ts vid domstol eller arrendenämnd före 
ikraftträdandet. 

3. Om ett avtal har sagts upp före ikrafttddandet. skall iildre bestiim
melser om uppsiigning och hiinskjutamle av tvist till arrend..:niimnd tilliim
pas. I sådant fall gäller inte hell.er di: ny;i bestiimmelscrna i 9 kap. 12 b § 

samt 11 kap. 5 a §. 6 § ljärdc stycket och 6 a §. 
4. I fråga om avtal som har ingt1tts före ikrafttriidandet giiller 7 kap. 5 §. 

8 kap. 23 §och 9 kap. 2. 15, 21. 29, 31 samt 36-39 §§i deras iildre lydelse 
fram till den tidpunkt till vilken jordägaren tidigast kan siiga upp avtalet 
genom uppsägning efter ikrafttriidandet. 9 kap. 31 § skall dock tilliimpas i 
sin nya lydelse redan tidigare. om antingen arrendatorn ensam eller arren
datorn och före honom hans make eller någon av hans föräldrar har brukat 
arrendestiillet under sammanlag,t minst tio ilr niir tillstilnd söks. 

5. Om ett avtal som har ingåtts före ikrafnriidandct innehäller villkor 
som fordrar arrendenämndens godkännande, skall den i 8 kap. 2 § andra 
stycket andra meningen föreskrivna tiden räknas från utgilngen av år 1984. 

2 Förslag till 

Lag om arrendatorers rätt att fön·ärva arrendestället 

Härigenom föreskrivs följande. 

Inledande bestämmelse 

I § En arrendator har enligt denna lag rätt att förvärva arrendcsliillet. om 
avtalet gäller ett jordbruksarrende som omfattar bostad ät arrendat9rn 
eller ett bostadsarrcnde. 

Intresseanmälan 

2 § Om en arrendator har intn:sse av att utöva sin förvärvsriitt, fftr han 
anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsbo
ken. 

Till anmälan skall fogas arrendeavtalet i original eller bestyrkt kopia. 
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3 § Jordägaren och arrendatorn skall av inskrivningsmyndigheten under
rättas om att en intresseanmälan har antecknats i fastighetsboken. 

4 § Sedan anteckning har skett gäller en intresseanmälan fram till den 
inskrivningsdag som inträffar närmast efter fem år från den inskrivnings
dag då anteckningen gjordes. Om hembud som avses i denna lag sker 
under denna tid, gäller anmälningen dock alltid fram till den inskrivnings
dag som inträffar närmast efter två år från den dag då hembudet skedde. 
Vad som nu har sagts gäller även i förhållande till ny ägare av fastigheten. 

En ny intresseanmälan från arrendatorn får antecknas tidigast på den 
inskrivningsdag då den tidigares giltighet har upphört. 

Hembud 

5 § Ett arrendeställe, för vilket en intresseanmälan gäller, får inte överlå
tas helt eller delvis genom köp eller byte utan att den arrendator som har 
gjort intresseanmälan har erbjudits att förvärva arrendestället. Ett sådant 
erbjudande kallas hembud. 

Ett hembud får avse även annan fast egendom än arrendestället, om inte 
arrl!ndatorn bestrider detta inom den tid som gäller för antagande av 
hembud enligt I 0 § .. 

En överlåtelse får ske utan hembud, 
I. om arrl!ndatorn godkänner överlåtelsen, 
'..'!. om staten genom lantbruksstyrelsen l!ller en lantbruksnämnd är över

låtare, 
3. om staten gl!nom en annan myndighet än statens affärsdrivande verk 

är förvärvare, 
4. om en kommun är förvärvare, 
5. om förvärvaren är gift med överlåtaren eller om förvärvaren eller, när 

makar förvärvar gemensamt, någon av dem är överlåtarens avkomling, 
6. om förvärvet sker genom inrop på exekutiv auktion eller offentlig 

auktion enligt lagen (1904: 48 s. I) om samäganderätt. 

6 § Hembud behö~nte heller, 
t. om arrendet" i"n-te är förenat med rätt till förlängning, 
., om det m-eanansyntill förhållandet mellan överlåtaren och en annan 

förvärvare än arrendatorn dlcr villkoren för eller omständigheterna vid en 
sådan försäljning skulle vara oskäligt att arrendatorn får utöva sin för
värvsrätt enligt denna lag, 

3. om det är uppenbart att arrendatorn skulle vägras förvärvstillstånd 
enligt jordförvärvslagen ( 1979: 230), 

4. om det är uppenbart att erforderlig fastighetsbildning inte kan komma f 
till stånd. 

Frågan om hembud behövs enligt första stycket prövas av arrendenämn
den på begäran av jordägaren. Finner arrendenämnden i fall som avses i 
första stycket 4 att erforderlig fastighetsbildning inte kan komma till stånd 
vid en överlåtelse av enbart arrendestället, får jordägaren ändå inte befrias 
från hembudsskyldigheten om hembudet skäligen bör kunna omfatta så 
mycket av jordägarens fasta egenom, innefattande arrendestället eller hu
vuddelen därav, som behövs för att bestämmelserna i fastighetsbildnings
lagcn ( 1970: 988) inte skall medföra hinder för ett giltigt förvärv. 
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7 * Har ett hembud antagits men har förviirvet blivit ogiltigt till följu av 
att förviirvstillstiind viigrats enligt 4 § första styck..:t I jordförviirvslagen 
0979: 230) eller enligt I kap. 8 §lagen (1982: 618) om utliinuska forviirv av 
fast egenuom m. m. jämförd med niimnua b..:stiimmelse kvarsliir alltjiimt 
hembuusskyldigheten enligt 5 § under den tid samma intn:sseanmiilan 
giiller. 

Har ett förvärv blivit ogiltigt till. följd av att begiird fastighetshiluning int..: 
har kunnat ske föreligger änuå fortfarande hembudsskyldighet om ell 
hembud skäligen bör kunna omfatta sä mycket av jordiigar..:ns fasta egen
dom, innefattande arrendestiillet elkr huvuddelen diirav. som behövs för 
all bestämmelserna i fastighetsbildningslagen ( 1970: 988) inte längre skall 
medföra hinder for ett giltigt förvärv. 

Frågor om hemhudsskyldighet enligt andra stycket prövas av arr..:nde
nämnden. Intill dess s{1dan prövning har skell giilkr det i 5 §första stycket 
angivna överlåtelseförbudet. 

8 § Hembud sker hos arrendeniimnden genom skriftlig anmiilan av jord
ägaren. Jordägaren skall härvid ge in ett av honom undertecknat skriftligt 
förslag till köpeavtal som skall innehålla uppgift om köpeskillingen för den 
hembjudna egendomen och övript villkor för forviirvet. 

Om det för en överlåtelse behövs makes samtycke enligt 6 kap. 4 § 

giftermålsbalken. skall makens samtycke ges till avtalsförslaget. 

9 * Förslaget till köpeavtal skall genom arrendeniimndens försorg delges 
arrendatorn. Sedan delgivning skett får inte hembudet eller samtycket till 
avtalsförslaget återkallas eller förslaget ändras. 

Arrendenämnden skall för ameckning i fastighetsboken underriitta in
skrivningsmyndigheten om hembudet och om dagen dii hembudet skedde. 

Antagande av hembud 

JO § Hembudet antas genom att arrendatorn inom tre månader från den 
dag då hembudet skedde skriftligen anmäla till arrendeniimnden att han 
har beslutat att förvärva den h1~mbjudna egendomen p{t de villkor som 
anges i jordägarens förslag till köpeavtal. Jordiigan.:n skall av arrende
nämnden underrättas om att hembudet har antagits. 

Hembudet upphör att gälla, om det inte antas inom föreskriven tid och 
på föreskrivet sätt. 

11 § Om hembudet har antagits, skall det anses som om jordiigaren och 
arrendatorn har slutit ett avtal om köp av den hembjudna egendomen p[1 de 
villkor som anges i förslaget till köpeavtal. I förslaget skall anses föreskri
vet att köpebrev skall upprättas. 

12 § Även om ett hembud har upphört att gälla, får överlåtelse genom 
köp eller byte till någon annan än arrendatorn inte ske medan arrendatorns 
intresseanmälan gäller, om köpeskillingen är lägre eller villkoren för över
låtelsen sammantagna är avsevärt ogynnsammare för jordägaren än vad 
som angavs vid hembudet. Har jordägaren sedan ett hembud upphört att 
gälla gjort ett nytt hembud, enligt vilket köpeskillingen är lägre eller 
villkoren eljest ogynnsammare för jordägaren, och upphör även detta 
hembud att gälla, skall första meningen tillämpas på det nya hembudet. 
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Första stycket skall iiga motsvarande tilliimpning. om överlf1telsen avser 
en andel av den fasta egendom för vilken intrcsseanmiilan giiller. 

I friiga om förbudet i första stycket tilliimpas 5 § tredje stycket och 6 §. 
Om nf1got undantag som avses diir inte föreligger prövar arrendeniimnden. 
p{1 framstiillning av överlåtaren. om hinder mot överlåtelsen föreligger. 

Ogiltighet 

13 § Överlfttelser i strid med 5- 7 eller 12 § iir ogiltiga. 
Om lagfart har meddelats i strid med 20 kap. 6 § 5 eller 7 § 11 jordabal

ken. giiller inte första stycket. 

Särskilda bestämmelser 

14 § I fråga om förfarandet vid ar·rendeniimnden och överklagande av 
nämndens beslut i iirenden enligt denna lag finns bestiimmelser i lagen 
( 1973: 188) om arrendeniimnder och hyresniimnder. 

Vardera rarten skall svara för sina riittegångskostnader med anledning 
av att niimndens beslut överklagas. i den mån annat inte följer av 18 kap. 
6 § riittegfrngsbalken. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1985. 

3 Förslag till 

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

Hiirigenom föreskrivs att I. 8. 12 a, 13. 16 e. 17. 19 a. 21 a. 22. 23 och 
23 a §§samt rubriken närmast före 16 e §lagen (1973: 188) om arrende
niimnder och hyresnämndcr 1 skall ha n~.dan angiv~a lydelse. 

N111'l1randc lydelse· Fiircslaf,:ell lydelse 

* Arrendenämnd som avses i 8 kar. 29 §jordabalken har till uppgift att 

I. medla i arrendetvist. 
2. pröva tvist om förlängning av 

arrendeavtal vid jordbruksarrende. 
hostadsarrende eller fiskearrende 
eller om villkor för s~1dan förläng
ning samt tvist i fr<lga som avses i 9 
kap. 14 ~ jordahalken eller vars 
prövning enligt 9 kap. 18 dl('/' 21 § 

samma balk ankommer p[1 arren
denämnd. 

1 Lagen omtryckt 1980: 97. 

2. pröva tvist om förlängning av 
arrendeavtal vid jordbruksarrende, 
bostadsarrende eller fiskearrende 
eller om villkor för sådan förliing
ning samt tvist i fråga som avses i 9 
kap. 14 § jordahalken eller vars 
prövning enligt 9 kap. 12 h, 17 a, 
18. 21elf('I'31 §. 10 kap. 6 a §eller 
11 kap. fi h § samma balk ankom
mer på arren<len·ämnd, 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

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 arrendetv:st, 

5. priil'G frågor enligt f<tf,?en 
( 1984:000) 0111 arrendatorl'rs riitt 
att .fiirviin•a arre11de.1·tiillet. 

Ärende upptages av den arrendenämnd inom vars område fastigheten är 
belägen. 

Tvist som avses i I § första 
stycket I eller 2 eller 4 § första 
stycket I - 3 hänskjutes av part till 
nämnd genom ansökan som skall 
vara skriftlig samt innehf1lla uppgift 
om parternas namn och hemvist, 
den berörda fastighetens heHigen
het och tvistens beskaffenhet. 

8 § 

Tvist som avses i I § första 
stycket I eller 2 eller 4 § första 
stycket 1-3 hänskjutes av part till 
nämnd genom ansökan som skall 
vara skriftlig samt innehålla uppgift 
om parternas namn och hemvist, 
den berörda fastighetens beliigen
het och tvistens beskaffenhet. An
siikan i t1·ist 11m fiirliingning m· ar-
rendelll·tal skall i1111chtllla uppg(fi 
om de skiil s11m åhl'l'11pas mot .fi'ir
liin!-(11i11g. A11siika11 i t1·ist 11m ii11d
ri11g m· arre11de1·ilfk11r skall i1111elu/l
la uppg(fi om den ii11dri11g lll' l'ill
kore11 som hcgiirs. 

Uppfyller ansökan ej vad som föreskrives i första stycket. skall niimn
den förelägga sökanden att avhjälpa bristen inom viss tid. Efterkommes ej 
föreläggandet, får ansökningen av visas. 

Parts första inlaga till nämnden skall innehålla uppgift om hans person
nummer och postadress. Vidare hör anges partens yrke och telefonnum
mer samt de övriga omständigheter som är av betydelse för delgivning med 
honom. Har part vidtalat ombud att företräda honom. skall ombudets 
namn. postadress och telefonnummer anges. Sker iindring i förhållande. 
som part sålunda uppgivit, skall parten utan dröjsmål anmiila det till 
nämnden. 

Ansökan varigenom tvisten hånskjuts till niimnden bör tillika innehf1lla 
uppgift om motpart i de hänseenden som sägs i tredje stycket. 

Återkallas ansökan. avskrives iirendet. 

12 a § 

Vid sådan medling som avses i 12 kap. 58 eller 58 a §jordabalken skall 
hyresnämnden. om hyresvärden dler hyresgästen begiir det. yttra sig om 
marknadshyran för lägenheten eller om huruvida lägenhet som har anvi
sats av hyresvärden är godtagbar enligt 12 kap. 57 § första stycket 2 
jordabalken. 

Vid sådan mcdfinR .wm m'.H'S i 11 
kap. 6 clll'I' 6 a * j11rdahalke11 skall 
arrc11dc11iim11dc11, 11111 jordiigaren 
elll'I' arrc11dat11m hcgiir det, yttra 
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N111·arande lydelse 

Rör iirende hos hyrc.rnii11111cl s{1-
viil frf1ga om förlängning av hyrcs
m·tal som villkoren för s{1dan för
längning. rnr siirskilt beslut ges f:ie
triiffande forliingningsfr{1gan. 

Fiircslagcn f.1·clclse 

sig om elen arrcncle<ll'g!(t som ar
rendcstiillct 1·id ti//iimpning <Il' 11 
kap. 5 a ~ fi'irsta styckcr jorclahal
kcn kan antas hl'finga 11<1 iippna 
marknaden. 

IH 
Rör iirende hos 11ii11111d s{1viil fr<°1-

ga om förliingning av m·ral som vill
koren för s:idan förliingning. mr 
siirskilt beslut ges betriiffande för
liingningsfr{1gan. 

Df1 siirskilt beslut enligt första stycket meddelats. får nämnden förordna 
att tvisten i övrigt skall vila till dess att beslutet har vunnit laga kraft. 

Arende angående omhildning till 
hostadsriitt m. m. 2 

Arende angående fön·än· av arren
deställe samt omhildning till ho
stadsrätt m. m. 

16 e *' 
Ansökan i en fr<°1ga som avses i 

(i * tredje stycket eller I 2 * tredje 
stycket lagen ( 19!C: 3.''2) om riitt till 
f'astighetsförvärv för ombildning till 
bostadsrätt skall vara skriftlig. Den 
skall innehålla uppgift om det be
rörda huset och <less ägare samt sö
kandens yrkande och grunderna för 
detta. 

Ansökan i en fri'1ga som avses i 
(i ~ tredje stycket eller 12 * tredje 
stycket lagen ( 1982: 352) om riitt till 
fastighetsfiirviirv för ombildning till 
hostadsriitt eller i 6 clla 7 .~ eller 
12 .~ rrcc(je styckcr lagen (/9/?4:000) 
0111 arrenclarorcrs riiff att .fi"irriirl'(1 
arrcnclestiiller skall vara skriftlig. 
Ansiikningen skall innehålla uppgift 
om det berörda huset och dess 
iigarc eller dcr hcriircla arrendestiil
lct och dess iigarc samt sökandens 
yrkande och grunderna fii~ detta. 

Bestiimmelserna i 8 ~ andra-femte styckena skall tillämpas i fråga om 
en sådan ansökan. 

Förhandling skall hällas inför nämnden. om det inte är uppenbart att 
nf1gon förhandling inte behövs. Om en part skall insUilla sig personligen. 
fftr nämnden foreliigga vite. Om sökanden har kallats men inte kommer till 
förhandlingen. avskrivs ärendet. Att motparten uteblir hindrar inte att 
ärendet avgörs. 

17§ 

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

~ Senaste lvdelse 1982: ~54. 
·' Senaste lydelse 1982: 354. 
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I ärende som avses i 9 kap. 18 
elln 21 § jordabalken skall arren
denämnden inhämta yttrande från 
lantbruksnämnden. I ärende som 
avses i 9 kap. 9 * jordabalken får 
arrendenämnden, om utredningen 
ger anledning till det. inhämta ytt
rande från lantbruksnämnden om 
arrendesställets avkastningsför
måga. Hyresnämnd får i ärende 
som avses i 2 a § bostadssanerings
lagen ( 1973: 531) inhämta yttrande 
från byggnadsnämnden. Yttrande 
som sagts nu inhämtas från elen 
lantbruksnämnd eller byggnajs
nämnd inom vars område fastighe
ten är belägen. 

24 
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I iircnde som avses i 9 kap. /7 a. 
18, 21 eller 31 § jordabalken skall 
arrendeniimnden inhämta yttrande 
från lantbruksnämnden. St/dant ytt
rande skall också i11hiimta.1· om det 
betri!f.l'amfr jordbmk.rnrrende upp
kommer fråga om tilliimpning m· 
6 § fiirsta stycket 3 eller 4 eller 7 § 

tredje stycket lagen ( 1984:000) om 
arrendatorers riitt att fiin·iin·a ar
rendestiillet. I ärende som avses i 9 
kap. 9 § jordabalken får arrende
nämnden, om utredningen ger an
ledning till det. inhämta yttrande 
fri'in lantbruksnämnden om arren
deställets avkastningsförmåga. 
Hyresnämnd får i ärende som avses 
i 2 a * bostadssaneringslagen 
( 1973: 531) inhämta yltrande Mm 
byggnadsniimnden. Yttrande som 
sagts nu inhiimtas från den lant
bruksnämnd eller byggnadsnämnd 
inom vars område fastigheten iir be
lägen. 

I ärende angående tvist om hyresvillkor enligt 22 * hyresförhandlingsla
gen ( 1978: 304) skall hyresnämnden, om det finnes erforderligt. bereda den 
hyresgästorganisation som ingåt:: 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. 

19 a § 

Hyresniimnd får hålla förhör med 
vittne eller sakkunnig under ed och 
förhör med part under sannings
försäkran, om part begär det och 
förhöret är e1forderligt för utr~d
ningen. Sådant förhör får dock ej 
hållas, om bevisningen finnes kun
na föras på annat sätt med avsevärt 
ringare besvär eller kostnad. Om 
sådant förhör gäller 36 kap. I-· 18 
och 20-22 §*. 37 kap. 1-3 och 5 ** 
samt 40 kap. 1-10. 12-15 och 
19 ** rättegångsbalken i tillämpliga 
delar. 

Nämnd får hålla förhör med vitt
ne eller sakkunnig under cd och för
hör med part under sanningsför
säkran. om part begiir det och för
höret iir erforderligt för utredning
en. Sådant förhör får dock ej hf1llas. 
om bevisningen finnes kunna foras 
på annat sätt med avsevärt ringare 
besvär eller kostnad. Om s[1dant 
förhör gäller 36 kap. I - 18 och 20-
22 R 37 kap. I - 3 och 5 ** samt 40 
kap. 1-10. 12-15 och 19 §§rätte
gångsbalken i tillämpliga delar. 

21 a § 

Vad som i 21 * sägs om nämnds 
beslut gäller i tillämpliga delar lty
resnämnds yttrande enligt 12 a ·.~. 

Vad som i 21 § sägs om niimnds 
beslut gäller i tillämpliga delar 
niimnds yttrande enligt 12 a *· 
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Angår yttrandet liigenhets mark
nadshyra, skall nämnden i yttran
det utsätta viss tid inom vilken part 
har att hos nämnden skriftligen el
ler muntligen vid sammanträde an
mäla om han anwr den hyra som 
har angivits i yttrandet. Iakttar part 
inte niimndens föreläggande, anses 
hans slutliga ståndpunkt i tvisten 
vara den som han angivit innan ytt
randet avgavs. 

Beslut av nämnd äger, sedan tid 
för klander eller besvär utgått niir 
talan fär föras mot beslutet. rätts
kraft, såvitt därigenom avgjorts frå
ga som avses i I ~ första stycket 2 
eller 4 §första stycket 2. 2 a, 3. 5 a, 
6. 7. 8 eller 9. Vad som sagts nu 
gäller dock ej beslut. varigenom an
sökan om reparationsförcläggande 
enligt 12 kap. 16 § andra stycket 
eller tillstånd enligt 12 kap. 34-36 
eller 40 § jordabalken eller 
30 § andra stycket bostadsrättsla
gen ( 1971: 479) eller ansökan om 
uppskov enligt 12 kap. 59 § jorda
balken eller ansökan om förbud el
ler medgivande som avses i 2 a § 
bostadssaneringslngen ( 1973: 531) 
eller yrkande om rätt till förhand
lingsordning enligt 9 § hyresför
handlingslagen ( 1978: 304) lämnas 
utan bifall. 
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. Angår yttrandet lägenhets mark
nadshyra eller arrcndca\'gift. skall 
nämnden i yttrandet utsätta viss tid 
inom vilken part har att hos nämn
den skriftligen eller muntligen vid 
sammanträde anmäla om han antar 
den hyra eller den arrendeavgift 
som har angivits i yttrandet. Iakttar 
part inte nämndens föreläggande, 
anses hans slutliga ståndpunkt i 
tvisten vara den som han angivit 
innan yttrandet avgavs. 

Beslut av nämnd.äger, sedan tid 
för klander eller besviir utgått när 
talan får föras mot beslutet, rätts
kraft, såvitt därigenom avgjorts frå
ga som avses i 1 § första stycket 2 
eller 5 eller 4 §första stycket 2. 2 a. 
3, 5 a, 6. 7. 8 eller 9. Vad som sagts 
nu gäller dock ej beslut, varigenom 
ansökan om reparationsförcläg
gande enligt 12 kap. 16 § andra 
stycket eller tillstånd enligt 12 kap. 
34-36 eller 40 § jordabalken eller 
30 § andra stycket bostadsrättsla
gen !1971:479) eller ansökan o.m 
uppskov enligt 12 kap. 59 § jorda
balken eller ansökan om förbud el
ler medgivande som avses i 2 a § 
bostadssaneringslagen ( 1973: 531) 
eller yrkande om rätt till förhand
lingsordning enligt 9 § hyresför
handlingslagen ( 1978: 3041 lämnas 
utan bifall. 

23 §5 

Om fullföljd av talan mot hyresnämndens beslut i ärende enligt 12 kap. 
jordabalken eller hyresförhandlingslagen ( 1978: 304) eller i iirende an
g<°1ende bostadsrätt. bostadssanering eller särskild förvaltning eller i ärende 
enligt lagen ( 1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet m. m., enligt 
bostadsanvisningslagen f.1980: 941 eller lagen ( 1982: 352) om rätt till fastig
hetsförviirv för ombildning till bostadsrätt finns bestiimmelser i 12 kap. 
70 ~ jordabalken. 31 * hyresförhandlingslagcn. 76 ~ bostadsriittslagen 
(1971:4791. 21 § bostadssaneringslagen (1973:531). 34 § bostadsförvalt
ningslagen ( 1977: 792), 25 ~ lagen om förvärv av hyrcsfastighet m. m., 14 * 
bostadsanvisningslagen samt 15 ·* lagen om rätt till fastighetsförviirv för 
ombildning till bostadsrätt. 
4 Senaste lvdelse 19R'.!: ).'i4. 
~ Senaste l~'llebe 1982: .~54. 
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Mot hyresnämnds yttrande enligt 
12 a § får talan ej föras. 

Mot beslut av hyresnämnd får tci
lan .föras siirskilt, om nämnden 
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Hyresnämnds yttrande enligt 
12 a § fiirsta stycket får inte iirer
klagas. 

Beslut av hyresnämnd får ii1·er
klagas genom be.Hiir hos bostads
domstolen, om nämnden 

I. avvisatansökansomavsesd;, l).14-16.16a.16c.16dellerl6e §. 
2. avskrivit ärende enligt 8-10. 15 a, 16. 16 a, 16 c. 16 d eller 16 e §. 

dock ej när ärendet kan återupptagas. 
3. förordnat angående ersättning för någons medverkan i ärendet. 
4. utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iaktta föreläg

gande eller ådömt straff för förseelse i förfarandet. 
5. utlåtit sig i annat fall än som avses i 3 i fråga som gäller allmän 

rättshjälp. 

Särskild talan föres genom bf
sviir hos bostadsdomstolen inom 
tre 1·eckor .fi"än den dag beslut({ 
meddelades. Besriirslw ndlin1-:e.'1 
skall inf!es till domstolen. 

Be.1Tiirslwndlingen skall ges in 
till bostadsdomstolen inom tre 1·ec
kor .fi"iln den dag heslutet medde
lades. 

23 a § 

Om rätt för part att klandra beslut av arrendeniimnd i arrendetvist finns 
bestämmelser i 8 kap. 31 § jordabalken och 16 * lagen ( 1957: 390) om 
fiskearrenden. 

;'v/ot arrendenämnds beslut i .frc'.'
ga som avses i 23 § andra stycket 
fftr talan föras siirskilt genom bf·
svär hos fastighetsdomstolen. 

Besvärshandlingen skall inges till 
den fastighetsdomstol som avses i 8 
kap. 32 § jordabalken och 17 § l<.
gcn (f957:390) om fiskearrenden 
inom tre veckor från den dag beslL
tet meddelades. Finnes besvärst<.
lan ej vara fullföljd på föreskrivet 
sätt eller inom rätt tid. skall den 
avvisas av fastighetsdomstolen. 
Har besvärsinlaga inkommit till 
arrendenämnden före besvärst:.
dens utgång. skall den omständi~:
heten att inlagan inkommit till ra~.
tighetsdomstolen först därefter ej 
föranleda att den avvisas. I övrigt 
iiger 52 kap. 3 och 5-12 §§ rätte-

Arrendenämndens yttrande en
ligt 12 a * andra .~tycket ji/r inte 
ö1·crk/agas. Nii11111dens heslut i så
dana F<lgor som avses i 23 § trel(il' 
stycket för 1frerklagas genom be
svär hos fastighetsdomstolen. Det
samma gäller nämndens hes/ut en
ligt lagen ( 1984:000) om arrendato
rers riitt att fiirriirl"ll arrendestiil
let. 

Besvärshandlingen skall inges till 
den fastighetsdomstol som avses i 8 
kap. 32 § jordabalken och 17 § la
gen om fiskearrenden inom tre vec
kor från den dag beslutet medde
lades. Finnes bevärstalan ej vara 
fullföljd på föreskrivet sätt eller 
inom rätt tid. skall den avvisas av 
fastighetsdomstolen. Har besviirs
inlaga inkommit till arrendenämn
den före besvärstidens utgång. skall 
den omständigheten att inlagan in
kommit till fastighetsdomstolen 
först därefter ej föranleda att den 
avvisas. I övrigt äger 52 kap. 3 och 
5-12 *~ rättegångsbalken motsva-
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gångsbalken motsvarande tillämp
ning. Bestämmelse som avser hov
rätt gäller därvid i stället fastighets
domstolen. Mot fastighetsdomsto
lens beslut med anledning av be
svär i fråga som avses i 23 ~ andra 
stycket 1 - 3 får talan ej Firas. 
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rande tillämpning. Bestämmelse 
som avser hovrätt gäller därvid i 
stället fastighetsdomstolen. Fas
tighetsdomstolens beslut med an
ledning av besvär i fråga som avses. 
i andra stycket tredje meningen el
ler i 23 § tredje stycket 1-3 får inte 
ö1•erklagas. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1985. De nya bestämmelserna 
giiller även i fråga om arrendeavtal som har ingåtts före ikraftträdandet. 
Har avtalet sagts upp dessförinnan, tillämpas dock fortfarande 8, 12 a och 
21 a §§ i dess äldre lydelse. 

4 Förslag till 

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

Härigenom föreskrivs att I, 4, 5, 8. 16 och 18 §§ lagen (1957: 390) om 
fiskearrenden 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nt11'(11"ande lydelse Fiireslagen lydelse 

§2 

I fråga om avtal, varigenom någon mot vederlag upplåter fiskerätt åt 
annan. skall, utöver vad som beträffande nyttjanderätt i allmänhet följer av 
7 kap. jordabalken. gälla vad nedan i denna lag sägs. därest upphltelsens 
ändamål är yrkesfiske eller ock annat fiske av viisentlig betydelse för 
arrendatorns försörjning. 

Har rätt till fiske. i samband med jordbruksarrende eller eljest, upplåtits 
genom avtal som huvudsakligen har annat ändam."11 än i första stycket sägs. 
äger denna lag ej tillämpning. Lagen är ej tillämplig på sådan upplföelse av 
rätt till fiske soni avses i kapitel 5 artikel 6 eller 7 i griinsälvsöverenskom
melsen den 16 september 1971 mellan Sverige och Finland. 

Förbehåll som strider mot bestämmelse i denna lag är utan verkan mot 
arrendatorn eller den som har riitt att träda i hans ställe, om ej annat anges. 

I de fall då enligt vad därom är 
föreskrivet arrendenämndens god
kännande fordras för giltighet av 
förbehåll som nyss nämnts eller an

. nat avtalsvillkor. får godkännande 
sökas endast om detta angivits i av
talet. A 1-.~lclr niimnden framställ
ning 0111 godkännande. förfaller av
talet. om ej annat överenskommits. 

1 Lagen omtryckt 1970: 1018. 
~Senaste lydelse 1971: 855. 

I de fall då enligt vad därom är 
föreskrivet arrendenämndens god
kiinnande fordras för giltighet av 
förbehåll som nyss nämnts eller an
nat avtalsvillkor. får godkännande 
sökas endast om detta angivits i av
talet. Ansiikan jilr inte priims 11111 

den ko111111a in till arrendeniimnden 
senare iin en månad l'.fier det att 
m·talct ingicks. Leder en priil'lling 
till att godkiinna11dc l'ägras. för
faller avtalet, om illtc ntlgot annat 
har överenskommits. 
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Vid arrende för viss tid skall upp
sägning. alltid ske för att avtalet 
skall upphöra att gälla vi_d arTende
tidens utgång. Uppsiig11i11gen skall 
ske senast ett år före arrendetidens 
utgång. 

Om avtalet ej uppsiiges inom rätt 
tid. anses det förlängt på fem <°1r. 
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Vid arrende för viss tid skall upp
sägning alltid ske för att avtalet 
skall upphöra att gälla vid arrende
tidens utgång. Vill fi1stighetens 
iigare eller arre11datom att arren
del'illkoren iindras j("ir en ny arren
deperiod. skall han meddela mot-
{larten detta i den ordni11g so111 giil
ler .fi'ir uppsägning. Uppsiig11i11g 
och begiiran om 1·illkorsiindri11g 
skall ske senast ett år före arrende-
tidens utgång. 

Om avtalet inte siigs upp inom 
rätt tid. anses det förlängt på fem år 
eller, 0111 begäran om 1·il/korsiind
ring har R.iorts, pc/ den tid och de 
rillk()r i ö1·rigt som bestiims e11/ig1 
5 ~andra stycket. 

Förbehåll som strider mot första eller andra stycket gäller mot arrenda
torn, om det godkänts av arrendenämnden. Förbeh<'tll om liingre tid för 
förlängning av avtalet än som anges i andra stycket gäller utan sådant 
godkännande. 

I fråga om tiden för upphöranc:e av arrendeavtal vid frånträde av avtalet 
.på grund av förverkande eller av annan orsak och sättet för uppsägning äga 
8· kap. 4 * första och andra styckena samt 8 * jordabalken motsvarande 
tillämpning. Hänvisningen i 8 k~.p. 4 § första stycket jordabalken till 25 § 
samma kapitel skall därvid tillämpas på D * andra stycket denna lag. 

Om fastighetens ägare uppsagt 
arrendeavtalet eller 0111 arrenda
tom uppsagt aFtalet e11/igt 4 * nch i 
11ppsiig11ingen begiirt förliingn(ng 
av m·talet på ändrade villkor. har 
arrendatorn rätt till förlängning av 
m·talet. utom när 

I. arrenderiitten är förverkad 
utan att lihiil fastighetens iigare 
uppsagt m·talet att upphöra pil 
gmnd hiira1•. 

Om fastighetens ägare sagt llflfl 

arrendeavtalet. har arrendatorn rätt 
till förliingning av detta. utom niir 

I. arrenderätten iir förverkad. 

2. arrendatorn i annat fall åsidosatt sina förpliktelser i s{1dan mån att 
arrendeavtalet skäligen icke bör förlängas. 

3. fastighetens ägare gör sannolikt. att han själv. hans make eller av
komling skall hruka fisket. oc'.l det ej är obilligt mot arrendatorn att 
arrendeförhållandet upphör. 

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

' Senaste lydelse 1979: 372. 
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I fråga om förlängning av arren
deavtal ii,;a 9 kap. 8 * andra 
stycket och 9 a-13 ** samt 10 kap. 
6 § jordabalken motsl'(1rande 
tillii111pni11g. Hänvisningarna till 9 
kap. 9 § jordabalken skall dock i 
stiillet avse 10 kap. 6 *samma balk. 

Första och andra styckena ,;ii//a 
ej, om arrendeavtalet icke träffats 
för viss tid elkr om arrendefiirhål
landet upphör på den grund att ar
renderätten iir för.verkad. 
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1 fräga om förlängning av arren
deavtal och om 1·illkvrst1·ist tillii111-
pa.1· 9 kap. 8 § andra stycket och 
9 a-13 §§ samt 10 kap. 6 §jorda
balken. Hänvisningarna till 9 kap. 
9 * jordabalken skall dock i stället 
avse 10 kap. 6 § samma balk. 

Första och andra styckena giiller 
ej, om arrendeavtalet inte träffats 
för viss tid eller om jordägareil sä
ger upp arrendeal'Talet på den 
grund att arrenderätten är förver
kad. dock inte 0111 i 11ppsiig11ingen 
anges au den sker till arrendetidens 
utgång. 

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

8 * 
Arrendeavgiften skall bestiimmas i pengar. Har avtal triiffats i strid med 

vad som sagts nu, skall arrendeavgiften utgä med belopp, som är skäligt 
med hänsyn främst till parternas avsikter och övriga förhällanden när 
avtalet träffades. Är ej tid utsall för erliiggande av avgiften, skall den 
erläggas sist tre månader före varje arrenddrs utgång. 

· Vad i 8 kap. 9-11 ** och 9 kap. 
36-39 §§ jordabalken iir stadgat 
om nedsättning av arrendeavgift. 
skadestånd. riitt till uppsägning och 
arhct.l'lll'ttil skall iiga 111ots1·arnnde 
tillii111pni11g i fråga om fiskearrende. 
Arrendatorn iiger ock riitt till skälig 
nedsättning av arrendeavgiften, om 
lisket. utan hans vt1llande, p~I grund 
av fiskpest. vattenförorening eller 
annan sådan händdse i hög grad 
försämrats. 

Fiire.1krifim111 i 8 kap: 9- 11 §§ 
jordabalken om nedsiillning av ar
rendeavgift. skadest;\nd och riill till 
uppsiigning tilliimpa.1 också i fråga 
om tiskearrende. Arrendatorn lwi· 
också riitt till skiilig nedsiillning av 
arrendeavgiften. om fisk<!t. utan 
hans v;illande. p{i grund av fisk pest, 
vattt:nförorening c.!ller annan s;ldan 
händt:lse i hög grad försiimrats. 

Har arrt:ndatorn före förfallodagen p~1kallat nedsiittning av arrendeavgif
ten i fall då del kan komma i fråga, skall han anses hava guld it den i riitt tid, 
därest han inom en miinad cfta det avgiften blivit slutligen bestämd 
erlägger vad som brister. 

Om part ej godtager arrt:nde
nämnds beslut i tbga om förläng
ning av arrendeavtal eller faststäl
lande av villkoren för sådan för
längning, fär parten klandra beslu
tet genom att viicka talan mot den 

4 Senaste lydelse 1973: 193. 

Om en part inte godtar arrende
nämnds beslut i fråga om förliing
ning av arrendeavtal eller faststäl
lande av villkoren för ~iidan för
liingning eller' 11ppsk01· 111ed 111·

triide. för partc.!n klandra beslutet 
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Nuvarande lydelse 

andra parten inom två månader från 
den dag beslutet meddelades. 
Klandras icke beslutet inom denna 
tid, är parts rätt till talan förlornd. 

30 

Fiireslagen lydelse 

genom att väcka talan mot den and
ra parten inom två månader från 
den dag beslutet meddelades. 
Klandras inte beslutet inom denna 
tid, är parts rätt till talan förlorad. 

Arrendenämnds beslut i ärende enligt 3-6 §får ej klandras. 

Talan jilr ej föras mot jiJstighets
clomstols dom i fråga om faststäl
lande av arrendevillkor i fall :;om 
avses i 5 § och ej heller mot hov
riitts dom i fråga om förlängning av 
arrendeavtal eller fastställande: av 
arrendevillkor i fall som nyss angi
vits. 

18 § 

Fastighetsclomstolens dom i frå
ga om fastställande av arrendevill
kor i fall som avses i 5 § fär ime 
ö1·erklagas. Detsamma 1-:äller hol'
riittens dom i fråga om förlängning 
av arrendeavtal eller fastställande 
av arrendevillkor i fall som nyss an
givits eller i ji-äga om uppskm· mecl 
al'träde. 

I. Denna lag träder i kraft dt:n I januari 1985. 
.... Bestämmelsen i 9 kap. I! a § jordabalken skall inte tillämpas i en 

tvist, som har anhängiggjorts vid domstol eller arrendenämnd före ikraft
trädandet. 

3. Om ett avtal har sagts upp före ikraftträdandet. skall äldre bestäm
melser om uppsägning och hiin:;kjutande av tvist till arrendenämnd tilläm
pas. I sildant fall tillämpas inte heller 9 kap. 12 b §jordabalken. 

4. De äldre bestämmelserm1 om arbetsavtal i samband med arrende 
gäller fram till den tidpunkt till vilken fastighetens ägare tidigast kan säga 
upp avtalet genom uppsiigning ·efter ikrafttriidandct. 

5. Om ett avtal som har ingåtts före ikraftträdandet innehåller villkor 
SlllTI fordrar arrendenämndens godkännande. skall den i I § ljärde stycket 
föreskrivna tiden räknas från ucgfingen av är 1984. 
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JUSTITIEDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

31 

vid rcgcringssammanträde 

1983-11-24 

l'iärvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden I. Carlsson. 

Lundkvist, Feldt, Sigurdscn. Gustafsson, Leijon. Hjelm-Wallcn, Peter

son, Andersson. Boström, Bodström, Göransson, Gradin, Dahl, R. Carls

son, Holmberg, Hellström, Thunborg. Wickbom 

föredragande: statsrådet Wickbom 

Lagrådsremiss med förslag till ändringar i arrendelagstiftningen 

Inledning 

Ar 1975 tillkall;1des sakkunniga för att se över vissa delar av arrendelag

stiflningen (se 1976 års kommitteberä11else s. 79-85). De sakkunniga 

antog namnet arrendelagskommitten (Ju 1975: 04). Kommitten har tidigare 

lagt fram dclbetiinkandet <SOU 1971:\: 36) Arrenderätt I Jordbruksarrenda

torns besittningsskydd. Betänkandet har legat till grund för lagstiftning 

(prop. 1978179: 183, LU 23. rskr 413, SFS 1979: 371-373). 

Kommillen 1, som erhöll tilliiggsdirektiv år 1979 (se 1980 års kommi11e

beriittelse del Ils. 27-34), avliimnaue i november 1981 sill slutbetänkande 

( SOU 1981: 80) Arrenderätt 2 Regler om investeringar i arrendejordbruket 
m. m. Betiinkand..:t har remissbehandlats. 

Till protokoll..:t i d..:11a iirend..: bör fogas dels kommi11cns sammanfallning 

av betänkandet som bilaga I. dels kommillens författningsförslag som 
bilaga :! , dels ..:n fört..:ckning över remissinstans..:rna som bilaga 3. En 

sammanställning av remissyttrandena har gjorts inom justitiedepartemen
tet o..:h finns tillgänglig i lagstiftningsiir.:ndet ( Dnr ::!797-81 l. 

Stockholms handelskammar.: har i .:n skrivelse den 10 mars 1981 till 

justitiedepartementet hemstiillt om lagstiftning för all scä.rka b.:sillnings

skyddet för anläggningsarrendatorerna. Skrivelsen bör fogas till protokl)l

let i detta iirende som bilaga 4. 

Jag har i detw iirende särskilt samdtt med chefen för jordbruksdeparte

m..:nt..:t. 

1 Generaldirektön:n Ingvar WiJ.!n. ordförande. samt riksdagskdamilterna Thorsten 
Larsson <lCh Sven Lindberg. 
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2 Allmän motivering 

2.1 Allmänna synpunkter 

Arrende föreligger när någon upplåter jord till nyttjande mot ersättning. 

Upplåtelse kan ske i form av jordbruksarrende. hostadsarrende, anlägg

ningsarrende eller lägenhetsarrende. Allmänna bestämmelser om arrende 

finns i 7 och 8 kap. jordabalken (J B ). De särskilda reglerna om jordbruksar

rende finns i 9 kap. JB. Bestämmelserna om bostadsarrende och anlägg

ningsarrende finns i 10 och 11 kap. JB. När någon mot ersättning upplåter 

fiskerätt åt annan. kan det ske som tiskearrende. Bestämmelser härom 

finns i lagen ( 1957: 390) om fiskearrenden. 

Arrendelagskommitten har i enlighet med sina direktiv främst sysslat 

med frågor som gäller upplåtelse genom jordbruksarrende. Även i min 

framställning kommer tyngdpunkten att läggas på reglerna omjordbruksar

rende. Flera av förslagen avser c.ock även andra former av arrende. 

Arrende har sedan gammalt en väsentlig betydelse för det svenska 

jordbruket. Av det totala antalet jordbruksföretag är f. n. omkring 15 
procent brukningsenheter som helt arrenderas av brukaren och omkring 35 

procent brukningsenheter som består av såväl arrenderad ·som iigd mark. 

Endast omkring hälften av allajordbruksföretag består alltså av bruknings

enheter som helt ägs av brukaren. 

Av det sagda framgår att lagstiftningen om jordbruksarrende måste 

utformas så att den står i god överensstämmelse med målen för jordbruks

politiken. 

Senast faststiilldes riktlinjer för jordbrukspolitiken vid 1977178 ttrs riks

möte (prop. 1977178: 19, JoU 10. r~kr 103). Riktlinjerna bygger pa de tre 

centrala 111{11 som dc::n svenskajordbrukspolitiken har hafi sc::dan efterkrigs

tiden. nämligen c::tt produktionsmål, c::tt inkomstmttl och ett effoktivitcts

mål. Mälen har under olika perioder haft skiftande:: formuleringar och olika 

inbördes tyngd. 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 9 december 1982 tillkallade:: 

chefen för jordbruksdepartemc::ntet en kommitte (Jo 1983:01) som har i 

uppdrag an utreda utformningen av en livsmedelspolitik. Som framhålls i 

kommittens direktiv (Dir 1982: 103 s. 6) bör under huvudsyftet att trygga 

vår livsmedelsförsörjning som Iikstiillda delmål för jordbrukspolitiken gälla 

att konsumenterna får tillgång till livsmedel av god kvalitet till rimliga 

priser och att jordbrukarna fär en med andra jämförbara grupper likvärdig 

standard. 

Under tiden till dess kommitt1!ns arbete har hunnit resultera i beslut av 

statsmakterna råder ett temporärt förbud mot nybyggnad av djurstallar 

enligt lagen ( 1983: 147) om förbud under viss tid mot nybyggnad av djur

stallar för nötkreatur, svin och tjiiderfö lprop. 1982/83: 112. JoU 27, rsh 

188). 
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Den arrendelagstiftning som fanns före JB innebar en långtgående upp

delning av arrenden i olika kategorier med särskilda bestämmelser för 

publ_ika. sociala och övriga arrenden. Enligt en allmän uppfattning var 

lagstiftningen svåröverskådlig och svårtilliimpad. 

JB, som trädde i kraft den I januari 1972. innebar en genomgripande 

reform av arrendelagstiftningen. I princip till skapades en enhetlig lagstift

ning för alla jordbruksarrenden. J B innebar också att jord ägare och arren

datorer gavs en ökad avtalsfrihet i ekonomiska angelägenheter. Avsikten 

var att man härigenom bl. a. skulle tillgodose det jordbrukspolitiska effek

tivitetsmålet. Utbudet av m<irk för arrende antogs komma att stimuleras av 

en ökad avtalsfrihet. Därigenom skapades ök<:-le möjligheter att förstärka 

brukningsenheter genom tillskott av arrenderad jord, vilket antogs medfö

ra att takten i strukturrationaliseringen skulle öka. JB innebar emellertid 

inte bara att arrendelagstiftningen reformerades i riktning mot en ökad 

avtalsfrihet. Samtidigt skyddades också arrendatorn genom tvingande 

regler. t.-ex. när det gällde besittningsskyddet. Ett starkt besittningsskydd 

ansågs motiverat från både sociala och samhällsekonomiska synpunkter 

!prop. 1970: 20 s. B 854). 

Efter JB:s ikraftträdande synes strukturrationaliseringen inom jordbru

ket i ökande omfattning ha kommit att ske genom tillskottsarrenden. 

Utvecklingen sedan början av 1970-talet och till i dag har inneburit dels att 

det totala antalet jordbruksföretag har minskat inte obetydligt. dels att den 

arrenderade- arealen har ökat från omkring 30- till drygt 40 procent av 

åkerarealen. 

Det förhållandet att strukturrationaliseringen numera ofta sker genom 

tillskottsarrende har under senare år alltmer kommit att uppmärksammas i 

den jordbrukspolitiska debatten. Man har därvid pekat på att det inte är 

givet att ett tillskottsarre!lde bidrar till att tillskapa mera rationella och 
lönsamma jordbruksföretag. Sådana arrenden kan, påpekas det, försvåra 

en önskvärd strukturomvandling samt även bidra till en stegring av arre~
depriserna (se I. ex. LU 1977/78: 26 s. 14). 

Den fortgående rationaliseringen inom jordbruket har ocksä lett till att 

frågan om investeringsnivån på arrendegårdarna alltmer har uppmärksam

mats. 
Som jag inledningsvis nämnde har det av arrendelagskommitten avläm

nade delbetänkandet <SOU 1978: 36) legat till grund för lagstiftning. Ge

nom de nya reglerna. som trädde: kraft den I juli 1979, stärktes arrendato

rernas besittningsskydd i självinträdesfallen. Jordägarens intresse av att fft 
brukningsrätten till arrendestället skall vägas mot arrendatorns behov av 

social och ekonomisk trygghet. Före lagändringen var arrendatorn alltid 

tvungen att lämna arrendestället vid arrendeperiodens utgång. omjordäga

ren gjorde sannolikt att han själv eller en nära anhörig skulle bruka arren~ 

destället i fortsättningen. 1979 ändrades också reglerna om hur arrendeav

giften skall bestämmas vid förlängning av avtalet. Ändringen innebär bl. a. 

att större hänsyn skall tas till arrendeställets avkastningsförmäga. 

3 Riksdar:en 1983184. I sam/. Nr 136 
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I sitt slutbetänkande har kommitten lagt fram förslag som innebär en 

omfattande omarbetning av reglerna på arrendeområdet, främst J B: s regler 

om jordbruksarrende. Betänkanc et berör följande områden. nämligen in

vesteringar på arrendestället, arr~ndetid och besittningsskydd vid sidoar

rende. muntliga arrendeupplåtelser. upplåtelsetiden vid kommunala jord

bruksarrenden. förköps- och friköpsrätt för jordbruksarrendatorer. överlå

telse av arrenderätt. arrendeavräkning vid ändrat penningvärde, fideikom

missarrendatorers rättsställning. underarrendatorers rättsställning, förver

kande av jordbruksarrende på grund av vanvård, maximitiden för arren

deupplåtelser. arbetsavtal i samband med arrende, ränta på retroaktiv 

arrendeavgift. dispensregler. uppsägningsförfarandet vid jordbruksar

rende. processordningen i arrer.detvister. taxcringsvärdcrcgeln vid bo

stadsarrende samt frågan om följe.ändringar bl. a. i lagen om fiskearrenden. 

Kommittens betänkande är enhälligt utom såvitt gäller frågan om överlå

telse av arrenderiitt och frågan om arrendeavräkning vid ändrat penning

värde. 

Efter det att betänkandet avlämnades har bl. a. frågan om friköpsrätt och 

frågan om överlåtelserätt behandlats av riksdagen (LU 1982/83: 27. rskr 

266). Jag återkommer strax till detta. 

När det gäller den allmänna inriktningen av kommittens förslag har flera 

remissinstanser riktat uppmärksamheten på förslagens helhetsverkan på 

marknaden för jordbruksarrenden. Vissa av dessa instanser anser att ett 

genomförande av några av förslagen kan få negativa effekter. sett från 

marknadens synpunkter, när det gäller t. ex. utbud av arrendegårdar och 

gårdarnas långsiktiga strukturutveckling. Dessa förslag anses också leda 

till en väsentligt ökad byråkratiscring och komplicerad formalisering för 

parterna. 

För egen del anser jag givetvis att det är viktigt att arrendereglerna 

utformas så att de inte medför negativa effekter när det gäller utbudet av 

arrendemark. Å andra sidan är det tydligt att gentemot varje förslag om en 

förbättring av arrendatorernas rLttsställning kan åberopas att det medför 

en risk för att jordiigarna blir mindre benägna att bjuda ut jord på arrende. 

Lika tydligt är att denna risk inte irnn få hindra alla reformer på arrendeom

rådet. Sådana reformer kan vara påkallade t. ex. av starka sociala skäl. 

De förslag till lagstiftning som jag kommer att redovisa i det följande 

innebär i huvudsak ett genomförande av· kommittens förslag. Mot bak

grund av bl. a. vad som har kommit fram vid remissbehandlingen har jag 

dock i vissa fall föredragit andra lösningar än dem som kommitten har 

föreslagit. Jag har också beaktat vad som har anförts i det nyss nämnda 

betänkandet från lagutskottet. Sammantaget innebär förslagen enligt min 

mening en påtaglig förbättring av arrendatorernas rättsställning. 

Jag vill här nämna att jag. främ:it av sociala skäl, kommer att föreslå dels 

en företrädesrätt för arrendatorer att förvärva arrendestället. dels en utvid

gad rätt för arrendatorer att övei"låta arrenderätten. Jag kommer också att 
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föreslå ändringar i reglerna om proceduren vid förlängnings- och villkors

tvister som innebär att arrendatorernas ställning stärks i dessa tvister. 

Förslagen har så betydande fördelar främst ur social synpunkt att man 

enligt min mening får acceptera att det kan uppkomma vissa negativa 

effekter på utbudet av arrendemark. Jag vill dock understryka att jag anser 

att förslagen har utformats så att några påtagliga negativa effekter inte skall 

behöva uppkomma. 

Jag kommer i det följande att närmare redovisa mina ställningstaganden 

till de olika frågor som kommitten har behandlat samt skiilen för dessa 

ställningstaganden. Jag kommer vidare att behandla skrivelsen den IQ 

rnars 1981 från Stockholms handelskammare om anläggningsarrendatorer

nas rättsställning (se bilaga 4 samt avsnitt 2.15.2). Redan nu vill jag dock ta 

upp tre av de frågor som kommitten har behandlat. 

Kommitten har övervägt frågan om införandet av en rätt för arrendato

rer att friköpa arrendestället (ses. 119 i betiinkandet). Därvid har kommit

ten funnit att en friköpsrätt är förenad med så stora nackdelar att dessa inte 

vägs upp av den förmån som skulle komma vissa arrendatorer till del. 

Kommitten har därför inte föreslagit att någon sådan rätt införs. 

I det tidigare nämnda betänkandet L U 1982/83: 27 anförs emellertid dels 

att frågan om en frikÖpsrätt för innehav~~~ s. k.:_~_istoriskajon,lb_nlksar
renden bör bli föremål för en förutsättningslös utredning, dels att i sam

band därmed även frågan om behovet av en friköpsrätt till tomtmark bör 

utredas. 

Enligt min mening bör de berörda friköpsfrågorna utredas av en särskild 

kommitte. Jag avser därför inte att nu ta ställning i friköpsfrågan utan 

kommer i stället att ta upp frågan om kommittedirektiv senare i dag. 

Som tidigare berörts har arrendelagskommitten i sitt betänkande lagt 

fram förslag beträffande processordningen i arrendetvister !se betänkandet 
s. 197-206). Förslagen. som bl. a. innebär att en särskild arrendedomstol 

skall inrättas som överinstans till arrendenämnderna och att de arrendeinål 

som nu handläggs av fastighctsdomstolarna skall överflyttas till arrende

nämnderna. förutsätter att en samordning skall ske med förslagen i hyres
riittsutredningens slutbetänkande !SOU 1981: 77) Hyresrätt 3 om en ny 

hyresprocesslag m. m. 

Kommittens förslag när det gäller processordningen har fått ett blandat 

mottagande hos remissinstanserna (se remissammanställningen avsnitt 

17). Många remissinstanser. bl. a. samtliga allmänna domstolar som yttrat 

sig. två arrendenä~nder, domstolsverket och Sveriges advokatsamfund. 

är negativa till förslaget om inrättande av en särskild arrendedomstol. 

Kommittens förslag att de arrendemål som nu handläggs av fastighetsdom

stolarna skall överflyttas till arrendenämnderna har fått ett mera positivt 

bemötande av remissinstanserna. Svea hovrätt. domstolsverket och advo

katsamfundet anser dock att det bör prövas närmare om inte arrende

nämndsmålen kan prövas i allmän domstol för det fall att sakkunniga på 
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arrendeområdet ingår i domstolen. Flera remissinstanser. bl. a. Lantbru

karnas riksförbund (LRF), vill avvakta resultatet av rättegångsutredning

ens (Ju 1977: 06) arbete innan de tar ställning till kommittens förslag om att 

en gemensam processlag för am:nde- och hyrcsmålen skall utarbetas på 

grundval av hyresrättsutredningens förslag. 

Jag delar i och för sig kommittens uppfattning att den nu gällande 

processordningen i arrendetvister i vissa hänseenden inie är tillfredsstäl

lande. Enligt min mening är tiden emellertid ännu inte mogen för att ta 

ställning till en reform av arrendeprocessen. Det finns bl. a. anledning att 

avvakta vad som blir resultatet av rättegångsutredningcns arbete med att 

reformera förfarandet vid de allm1nna domstolarna. I rättegångsutredning

ens uppdrag ingår även att överväga kompetensfördelningen mellan allmän 

domstol och fastighetsdomstol. 

Jag har alltså inte för avsikt att nu ta ställning till kommittens förslag när 

det gäller processordningen i arrendetvister. Jag förordar i stället att nuva

rande ordning t.v. behålls. 

Jag har i denna fråga särskilt samrått med chefen för bostadsdeparte

mentet, som i en lagrådsremiss senare denna dag med förslag till ändringar 

i hyreslagstiftningen kommer att behandla frågan om handläggningen av 

hyrestvister. 

Den tredje frågan som jag vill t.:1 upp redan nu är kommittens förslag när 

det gäller underarrendatorcrnas rättsställning (se betänkandets. 149-154). 

Ett motsvarande förslag finns också på hyresområdet (se SOU 1981: 77 s. 

257-268). 

De ifrågavarande förslagen ber·'ir bl. a. det fallet att arrende har upplåtits 

i andra hand av en arrendator som i själva verket endast är bulvan för 

jordägaren. Frågan om en allmän lagstiftning mot bulvanförhållanden har 

behandlats av kommissionen <Ju 1982: 05) mot ekonomisk brottslighet i 

delbetänkandet (SOU 1983: 46) Bulvanlag, som f. n. remissbehandlas. En

ligt min mening bör man avvakta den vidare behandlingen av kommissio

nens betänkande innan ställning tas till arrendclagskommittens förslag 

beträffande undcrarrendatorernas rättsställning. Även i denna fråga har jag 

särskilt samrått med chefen för bastadsdepartemcntet. 

2.2 Investeringar vid jordbruksarrende 

Mitt förslag: Jordägaren åläggs en principiell skyldighet att utföra inves

teringar som påfordras av en myndighet. t. ex. enligt hälso- eller miljö

skyddslagstiftningen. Regeln utformas efter mönster av vad som nu 

gäller beträffande jordägarens byggnadsskyldighet enligt 9 kap. 18 'och 

22 ~~ JB. Detta innebär bl. a. att. jordägarens investeringsskyldighet 

endast omfattar sådana anläggningar som behövs n;ied hänsyn till en 

ändamålsenlig planläggning av jordbruket på arrendestället. 

Den dispositiva regeln i 9 kap. 21 § J B om rätt för arrendatorn att få 

ersättning för täckdikning görs tvingande. 
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Kommittens förslag: Arrendatorn får söka tillstånd hos arrendenämnden 

all göra investe1 ingar som medför varaktig nytta för jordbruket på arren

destället. Vid arrendets upphörande skall jordägaren betala ersättning till 

arrendatorn med ett belopp som skall motsvara vad arrendestället genom 

investeringen har ökat i värde. (Se betänkandet s. 67-78.) 

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker eller motsätter sig 

inte att regler införs. Många remissinstanser. bl. a. i stort sett alla som 

företräder jordägareintresseri samt en tingsrätt och Sveriges advokatsam

fund. avstyrker dock kommittens förslag. Även remissinstanser som inte 

avstyrker har kritiska synpunkter och efterlyser förtydliganden på olika 

punkter. Särskilt ersättningsregeln har kommenterats av ett stort antal 

remissinstanser. Många av dessa anser att ersättningsfrågan måste lösas i 

samband med att tillstånd lämnas till investeringen. Även de förutsättning

ar under vilka investeringstillstånd kan lämnas måste enligt många remiss

instanser anges klarare. Flera remissinstanser. bl. a. LRF. vill också ha 

särskilda regler för investeringar som påfordras av en myndighet. Sveriges 

jordbruksarrendatorers förbund anser att täckdikning har sådan betydelse 

att den bör särbehandlas. <Se remissammanställningen avsnitt 2.) 

Skäl för mitt förslag: Enligt gällande regler om jordbruksarrende (se 9 kap. 

15-22 §§ JB) är varken jordägaren eller arrendatorn skyldig att förbättra 

arrendestället under arrendetiden. Däremot skall arrendatorn underhålla 

och vårda arrendestället. Arrendatorn har rätt att få ersättning av jonhiga

rcn för vissa förbättringar som han har utfört på arrendestället. Detta gäller 

i första hand tillträdesbrister som arrendatorn har avhjälpt. En crsättnings

rätt föreligger också när det gäller ny täckdikning och vissa andra friståen
de förbättringar. dock inte uppförande av byggnad. vilka har medfört en 

varaktig nytta för jordbruket: Rätt till ersällning för fristftende förbättring

ar föreligger endast om inte annat har avtalats. Vidare är jordägaren 

skyldig att utföra och bekosta det arbete som behövs därför att en bygg
nad, täckdikning eller annan anliiggning. som finns på arrendestället. blir 

så skadad eller sliten att den inte längn: fyller .sitt ändamål utan behöver 

byggas om eller ersättas med en ny. Jordägarens byggnadsskyldighet om

fattar endast sådana åtgärder som inte ingär i arrendatorns underhållsskyl

dighet och som är motiverade från ekonomisk synpunkt. Har jordägaren 

fullgjort sin byggnadsskyldighet eller bekostat en fristående förbättring. är 

arrendatorn i princip skyldig' all godta en skälig höjning av arrendeavgif

ten. 

Kommitten har föreslagit att vissa ytterligare investeringar blir förem:'il 

för lagstiftning. Investeringarna karaktäriseras på det sättet att de skall gå 

utöver arrendatorns underhållsskyldighet och jordägarens byggnadsskyl

dighct enligt nuvarande regler samt leda till en påtaglig förbättring av 

arrendeställets skick. Kommitten föreslår att arrendatorn skall få ersätt-
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ning av jordägaren för en sådan investering. om arrendenämnden har 

lämnat tillstånd till investeringen. Ersättningen skall bestämmas vid av

trädessyn och skall motsvara vad arrendestället genom investeringen har 

ökat i värde. Kommittens förslag innebär vidare att reglerna om investe

ringar på arrendestället görs tvinf:ande. 

I motiven till de nu gällande reglerna om fristående förbättringar på 

arrendeställena framhålls att reglerna inte bör ges en sådan konstruktion 

att de driver fram en ökad total jordbruksproduktion. Alla bestämmelser 

om ersättning för fristående förbättringar gjordes därför dispositiva (se 

prop. 1970:20 s. B 837 och 879). 

Gällande regler bygger på principen att ansvaret för att nödvändiga 

investeringar görs vilar på jord:lgaren. Det finns emellertid inget som 

hindrar att parterna kommer överens om att arrendatorn skall göra en 

investering. Det är också sådana investeringar som tillkommer genom 

samarbete mellan jordägaren och arrendatorn som har de bästa förutsätt-. 

ningarna att bli nyttiga och lönsamma för jordbruket. Parterna kan bl. a. 

komma överens om de villkor som de anser rimliga för en investering på ett 

arrendeställe. Arrendatorn har vidare i princip rätt att på egen risk utföra 

en investering. I vissa fall kan också statligt stöd lämnas för att främja en 

sådan rationalisering som det här är fråga om. 

Som skäl för förslaget om tvingande regler om investeringar har kommit

ten åberopat att arrendeställena är eftersatta i investeringshänseende jäm

fört med fastigheter som brukas c.v ägaren och att detta kan förklaras med 

avsaknaden av tvingande regler om skyldighet att göra varaktiga förbätt

ringar på arrendeställena. 

Riktigheten av kommittens uppfattning att arrendeställena är eftersatta i 

investeringshänseende har bestritts av flera remissinstanser. Nägra re

missinstanser har pekat på att eventuella brister när det gäiler investering

ar på arrendeställena kan bero på andra faktorer än att det saknas tvingan

de regler. 
Enligt min mening ger utredningen i ärendet inte något säkert stöd för 

uppfattningen att den av kommitten förordade lagstiftningen behövs. 

Av betydelse för mitt ställningstagande till kom_mittens förslag i denna 

del är vidare att remissinstanserna har framställt många invändningar mot 

förslagets praktiska konsekvenser. Särskilt problematiskt är enligt min 

mening att frågan omjordägarens ersättningsskyldighet till arrendatorn för 

en investering enligt förslaget ställs på framtiden och inte avgörs när 

investeringen äger rum. Mot för~laget talar vidare det förhållandet att ett 

genomförande skulle kunna orsaka samhället inte obetydliga kostnader för 

att lösa tvister mellan jordägare och arrendatorer i tillstånds- och crsätt

ningsfrågor. 

Vid övervägande av det anförda har jag kommit till den uppfattningen att 

det inte nu bör införas sådana generella investeringsreglcr som kommitten 

har föreslagit. Detta innebär emellertid inte att man helt och hållet bör 
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avstå från lagstiftningsåtgärder beträffande investeringar på arrendestället. 

Jag anser saledes att lagstiftning bör ske i två avseenden. 

I första hand tänker jag då på sådana investeringar som en myndighet 

kräver för att en jordbruksarrendator skall kunna fortsätta att bedriva 
verksamheten på arrendestället på det sätt som förutsattes när arrenrleav

talet ingicks. Bl. a. Uppsala universitet, LRF och Sverigesjordbruksarren

datorers förbund anser att det behövs särskilda regler för sådana investe

ringar. 

Till skillnad från hyresområdet saknas på arrendeområdet uttryckliga 

regler om det hinder i rättighetens utövande som kan uppkomma till följd 

av ett beslut av en myndighet (se 8 kap. 9-11 §§ samt 12 kap. 10 §andra 

stycket. 12 §och 16 §första stycket 4 JB). 

I förarbetena till de arrenderättsliga reglerna anförs bl. a. att det av 

allmänna avtalsrättsliga grundsatser följer att en jordbruksarrendator har 

rätt till nedsättning av arrendeavgiften. om arrendestället utan hans vål

lande undergår en väsentlig förändring under arrendetiden, och att arren

datorn har rätt att säga upp avtalet. om skadan inte är ringa. Särskilda 

regler om att ändrade förhållanden under närmare angivna förutsättningar 

skulle kunna leda till jämkning eller hävande av avtalet föreslogs inte, 

eftersom avsaknaden av regler inte hade känts särskilt besvärlig (prop. 

1970: 20 s. B 945--:946). 
De allmänna avtalsrättsliga grundsatserna innebär inte att jordägaren är 

skyldig ·au investera på arrendestället i anledning av att en myndighet 

kräver att åtgärder vidtas för att en jordbruksarrendator skall få fortsätta 

att bedriva verksamheten på am:ndestället på det sätt som förutsattes när 

arrendeavtalet ingicks. Indirekt kan emellertid reglerna ha den effekten att 

en investering kommer till stånd. Om jordägaren inte investerar riskerar 

han ju att arrendatorn tvingas att ändra sin verksamhet och att denne 
därigenom i sin tur framtvingar t. ex. en sänkning av arrendeavgiften. 

Enligt min mening är det emellertid, när det gäller jordbruksarrende. en 

brist i regelsystemet att det inte direkt framgår om och under vilka förut
sättningar som jordägaren iir skyldig att göra en investering. Jag <inser 

diirför att denna fråga bör regleras särskilt i 9 kap. JB. 

En myndigbet kan komma att rikta krav i anledning av verksamheten på 

ett arrendeställe enlig( bl. a. de bestämmelser som gäller på områden som 

arbetarskyddet, djurskyddet samt hälso- och miljöskyddet. Ett ingripande 

enligt arbetsmiljölagen (1977: 1160) eller lagen (1944: 219) om djurskydd 

kan således t. ex .. leda till att ladugården på ett arrendeställe inte får 

användas på det sätt som förutsattes när arrendeavtalet ingicks. På mot

svarande sätt kan ett ingripande enligt miljöskyddslagen (1969: 387) eller 

hälsoskyddslagen ( 1982: 1080) leda till t. ex. att djurhållningen på ett arren

di::ställe måsk upphöra. om intt: gödsclvårdsanläggningen moderniseras. 

Det är i princip den som driver verksamheten. dvs. i detta fall arrenda

torn. som blir föremål för ingripanden enligt de nämnda lagarna. Detta är 
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också naturligt bl. a. mot bakgrund av attjordägarens möjlighet att bestäm

ma över hur verksamheten på arrendestället skall bedrivas ofta är in

skränkt till följd av arrendeavtalet. l vissa fall torde emellertid ett ingripan

de också kunna riktas mot jordägaren. 

I 9 kap. 18 ~ JB finns regler om vad som gäller för det fall att en 

byggnad, täckdikning eller annan anläggning har skadats eller förslitits så 

att anläggningen måste byggas om eller ersättas med en ny för att tjäna sitt 

ändamål. Reglerna, som är tvingande, innebär bl. a. att jordägarcn skall 

utföra arbetet, om anläggningen behövs med hänsyn till en ändamålsenlig 

planläggning av jordbruket på arrendestället. Har jordägaren utfört ett 

arbete som avses i 9 kap. 18 § J B är arrendatorn skyldig att godta en skälig 

höjning av arrendeavgiften, om arbetet har ökat arrenderättens värde 

(9 kap. 22 § JB). 

De av mig nu förordade reglerna om investeringar på arrendestället bör 

kunna utformas efter mönster av bestämmelserna i 9 kap. 18 ~ JB. Jag 

återkommer till reglerna i specialmotiveringen. 

Det andra området där jag ämnar föreslå lagstiftningsåtgärder avser· 

täckdikningar. 
Enligt 9 kap. 21 § första stycket JB är arrendatorn, om han utför ny 

täckdikning som arrendenämnden har funnit behövlig med hänsyn till en 

ändamålsenlig planläggning av jordbruket på arrendestället, vid arbetets 

fullbordande berättigad till ersättning av jordägaren med belopp va~till 

arrendenämnden fastställt beräknad kostnad för arbetet. Bestämmelsen 

gäller endast om inte något annat har avtalats. 
För att marki.:ns produktionsförmåga skall kunna tas tillvara på rält sätt 

krävs att den är tillfredsställamc.e torrlagd. Behovet av investeringar i 

täckdikning torde vara betydande inom det svenska jordbruket. Det synes 
vara en allmän uppfattning att '~n jordägare, som under en längre tid 

arrenderar ut en fastighet, är min(,rc benägen att investera i ny täckdikning 

än en jordägare som själv brukar marken. Detta bestyrks också av att en 

mindre andel av den arrenderade iin av den ägda arealen torde vara 

systemtäckdikad (se betänkandet Ds Jo 1982: 7) Statligt stöd till jordbruket 

i norra Sveriges. 68-69). 

Med hänsyn cill det sagda bör arrendatorns möjligheter att få till stånd en 

ny täckdikning på arrendestället förbättras. Detta kan ske genom att den 

f. n. dispositiva bestämmelsen i 9 kap; 21 § först<i stycket JB görs tvingan

de till arrendatorns förmån. Härigenom förhindras jordägaren att avtala 

bort sin skyldighet att bekosta bt~hövliga nytäckdikningar. Jag anser inte 

att det finns skäl att befara att ~n sådan lagändring skulle medföra att 

jordägarna tvingades att bekosta täckdikningar som inte är jordbrukseko

nomiskt och miljömässigt försvarbara. En förutsättning för att jordägaren 

skall vara ersäctningsskyldig för en täckdikning enligt 9 kap. 21 § första 

stycket JB är ju att arrendenäm:1den har funnit täckdikningen behövlig 

med hänsyn till en ändamålsenlig planläggning av jordbruket pa arrende

stället. 
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Under hänvisning till det anförda föreslår jag att 9 kap. 21 * första 
stycket JB görs tvingande till arrendatorns förmån. 

2.3 Arrendetid och besittningsskydd vid jordhruksarrende som är sidoar

rende . 

Mitt förslag: Någon ändring av gällande regler görs inte !se 9 kap. 2 och 

7 ~* JB). Detta innebär att sidoarrenden med en arrendetid om ett år 

eller kortare tid, liksom hittills, inte blir förenade med besittnings

skydd. 

Kommittens förslag: Besittningsskydd införs för sidoarrenden med en ar

rendetid på ett år. Vidare föreskrivs en ettårig minimitid för upplåtelser av 

si~oarrende. Minimitiden skall inte gälla för utarrendering av mark från 

lantbruksnämndens markreserv och inte heller om arrendenämnden har 

godkänt en upplåtelse för kortare tid. I andra fall skall en upplåtelse gälla 

för ett år även om upplåtelsen avser en kortare tid. <Se betänkandets. 80-

86 och 90-92.) 

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser har en negativ inställning till 

att besittningsskyddet vid sidoarrende förstärks på det sätt som kommitten 

har föreslagit. En allmän invändning mot förslaget är att det kan försvåra 

strukturrationaliseringen. (Se remissammanställningen avsnitt 4.) 

Skäl för mitt förslag: Jordbruksarrende är enligt JB antingen gårdsarrende 

eller sidoarrende. Gårdsarrehde föreligger när arrendet omfattar bostad för 
. arrendatorn. Övriga jordbruksarrenden är sidoarrenden. Jordbruksarren

den är i princip förenade med besittnings . .;kydd. dvs. rätt till förlängning av 

avtalet. l bestämmelserna om besittningsskydd har emellertid undantag 
gjorts för sidoarrenden med en arrendetid om ett år eller kortare tid (se 9 

kap. 7 §första stycket I JBJ. 

Gårdsarrenden skall i princip upplåtas på minst fem år (se 9 kap. 2 * JB). 
För sidoarrenden finns det inte någon regel om minimitid. Enligt en av 

kommitten företagen undersökning har färre än 30 procent av de sidoarren

den som uppfyller kravet på skriftlig form Ufr avsnitt 2.4) en avtalstid om 

ett år eller kortare tid. 

Bakgrunden till kommittens förslag att alla sidoarrenden i princip för

enas med besittningsskydd är de olägenheter som uppkommer för en 

sidoarrendator som saknar sådant skydd. Denne vet inte hur lång tid som 

han får behålla arrendet och får därigenom. framhåller kommitten, svårare 

att planera driften. Vidare kan han normalt inte göra erforderliga investe

ringar. Om sidoarrendet utgör en betydande del av den areal som han 

brukar, är hela företagets existens beroende av att sidoarrendet består. 
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För egen del vill jag till en början peka på att arrendatorn, när det gäller 

sidoarrende, många gånger har en väl sil stark ställning i förhandlingarna 

om arrendevillkoren som jordägaren. Förhandling;trna kan t. ex. giilla ett 

mindre jordomräde och den tillt.inkte arrendatorn kan vara iigare till en 

större jordbruksfastighet. I en del fall torde dock arrendatorn belinna sig i 

ett underläge. t. ex. för det fallet .1tt sidoarrendet är av avgörande betydel

se för hans jordbruksföretag. 

Behovet av att skydda arrend1torerna i de sist nämnda fallen kan an

föras som ett skäl för tvingande regler om besittningsskydd, niir det gäller 

sidoarrenden. Ett sådant besittningsskydd kan emellertid inte få innebära 

att man understöder bibehållandct av sidoarrenden som med hänsyn till 

brukningsförhållandena är olämpliga och som därför sa snabbt som möjligt 

bör kunna ställas till förfogande för rationaliseringsåtgärder. 

Av det anförda framgår att det är svårt att genom en generell regel 

fastställa griinsen mellan sådana ~;idoarrenden som bör förenas med besitt

ningsskydd och sådana som inte bör tillerkiinnas ett sådant skydd. 

Enligt kommittens förslag skall gränsdragningen åstadkommas genom 

ett dispensförfarande där förutsiittningarna för besittningsskydd kan prö

vas i varje särskilt fall. Som frarrhålls av remissinstanserna orsakar emel

lertid en sådan ordning betydande besvär för den enskilde. Det föreslagna 

systemet fordrar vidare en omfattande och kostnadskrävande organisation 

för prövning av dispensfrågor. 

De invändningar som kan fön1s fram mot ett system med ett generellt 

dispensförfarande ansågs vid de överväganden som föregick arrenderefor

men i JB vara av den tyngden att systemet inte borde genomföras (prop. 

1970: 20 s. B 860). Enligt min mening finns det inte skäl att nu frimgä denna 

bedömning. Jag vill därvid sfaskilt peka på att det nuvarande statstinan

siella läget inte tillåter några kostnadsökningar och att det föreliggande . 
materialet inte utvisar att den gällande ordningen missbrukas av jordägar

na. 
Mitt ställningstagande mot ett ,ystem med ett dispensförfarande när det 

gäller sidoarrenden ligger i linje med riksdagens ställningstagande nyligen 

till frågan om kontroll av tillskottsarrendena ur jordbrukspolitisk syn

punkt. Nyttan av en sådan kontroll ansågs inte uppväga ingreppet i avtals

friheten eller de avsevärda kostnader som skulle uppstå vi<) det omfattande 

kontrollsystem som blev nödvändigt OoU 1981/82: 22 s. 3J. 

2.4 Muntliga ·arrendeupplåtelser 

Mitt förslag: Någon ändring av gällande regler görs inte (se 8 kap. 3 * 
JB). Detta innebär bl. a. att muntliga avtal omjordbruksarrende. liksom 

hittills. är ogiltiga. 
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Kommittens förslag: Den arrendator som har ingått ett muntligt avtal om 

jordbruks- eller bostadsarrende skall kunna utverka en s. k. arrendeför- · 

klaring hos arrendenämnden. En sådan förklaring skall meddelas på ansö

kan av arrendatorn. om arrendatorn har tillträtt arrendestället utan att ett 

skriftligt avtal har upprättats och jordägaren inte medverkar till att ett 

sådant avtal kommer till stånd. I samband med att en arrendeförklaring 

meddelas skall arrendenämnden bestämma skäliga villkor för arrendet. 

Därvid skall nämnden inte fastställa vad parterna en gång i tiden har 

avtalat utan i stället inrikta sig på vad som hör gälla för framtiden. (Se 

betänkandet.s. 79-90.J 

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser godtar i princip förslaget om 

arrendeförklaring. Många instanser anser emellertid att den muntliga över

enskommelsen bör ligga till grund för arrendeförklaringen och att en sådan 

förklaring skall fä meddelas först när arrendet har pågått någon tid, exem

pelvis två år. Några remissinstanser anser att arrendeförklaring bör förbe

hållas sådana arrenden som är av väsentlig betydelse för arrendatorn. Det 

framhålls också att institutet arrendeförklaring saknar motsvarighet i nå

gon.annan avtalsrättslig relation. (Se remissammanställningen avsnitt 3.) 

Skäl för mitt förslag: Till en början krävdes inte enligt 1907 års lag om 

nyttjanderätt till fast egendom att ett avtal om jordbruksarrende skulle 

upprättas skriftligen. Genom lagstiftning år 1943 infördes emellertid ett 

sådant krav. De regler som då infördes gäller i princip än i dag (se 8 kap. 

3 § JB). Reglerna innebär att muntliga avtal om jordbruksarrende är ogil

tiga. Om arrendatorn har tillträtt arrendestället utan att ett skriftligt avtal 

har upprättats. har han dock rätt till skadestånd av jordägarcn under 

förutsättning att det inte har berott på arrendatorn att ett giltigt arrendeav

tal inte har kommit till stån.d. Skriftlighetskravet giiller även för bostadsar

rende och anläggningsarrende. Krav på skriftlig form uppställs däremot 

inte när det gäller lägenhetsarrende. 

Statistiska centralbyrån utförde under år 1977 på uppdrag av kommitten 

en enkätundersökning rörande jordbruksarrenden och arrendeavgifter. 

Undersökningen utvisade bl. a. att muntliga arrendeavtal är relativt van

liga. I ett av de undersökta länen vart. o. m. mer än hälften av arrendeavta

len muntliga. Undersökningen utvisade också att muntliga avtal förekom

mer i mindre utsträckning i mera utpräglade jordbruksområden och att 

dessa avtal i regel avser sidoarrende av mindre åkerarealer. Det är vidare 

vanligt att jordägaren och arrendatorn i dessa fall är släkt med varandra. 

Kommitten anser mot bakgrund av statistiska centralbyråns undersök

ning att antalet muntliga avtal är högre än vad som kan godtas. Samtidigt 

anser kommitten att det är olämpligt att upphäva form kravet. Kommittens 

förslag om att man i lagstiftningen skall införa institutet arrendeförklaring 

har tillkommit i syfte att minska antalet muntliga avtal och förbättra de 

berörda arrendatorernas ställning. 
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Av ·utredningen framgår att den skadcståndssanktion som gällande 

regler riktar mot jordägaren för det fall att denne inte respekterar ett 

muntligt avtal knappast alls tillämpas i praktiken. Kommitten har härav 

dragit den slutsatsen att arrendatorn får bära de negativa verkningarna av 

det formkrav som giiller beträffande jordbruksarrende. Jag delar inte kom

mittens uppfattning på denna pur.kt. Det förhållandet att skadeståndssank

tionen inte har åberopats talar nämligen. enligt min mening. snarast mot att 

arrendatorerna skulle ha lidit någon skada. 

Förslaget om arrendeförklaring är enligt min mening en nyskapelse på 

avtalsrättens område som inte går fri från principiella och praktiska in

vändningar. Det finns också ankdning att befara att ett genomförande av 

förslaget kommer att leda till att :intalet tvister ökar. 

Vill man införa regler om arrendeförklaring, anser jag liksom åtskilliga 

remissinstanser att den muntliga ö·ierenskommelsen måste ligga till grund 

för arrendeförklaringen. Den a" kommitten redovisade undersökningen 

synes emellertid visa att omkring 90 procent av de munlliga avtalen avser 

sådana upplåtelsetider att avtalet, om det hade varit skriftligt, inte skulle 

ha varit förenat med besittningsskydd. En arrendeförklaring skulle alltså 

endast undantagsvis komma att leda till att en arrendator får ett sådant 

skydd (jfr avsnitt 2.3). Värdet av arrendeförklaring som ett medel att 

stärka arrendatorernas besittningsskydd skulle därmed bli tämligen ringa. 

Mot bakgrund av det anförda har jag kommit till den uppfattningen att 

förslaget om arrendeförklaring inte bör genomföras. 

Kommitten har också diskuter.:tt frågan om att upphäva skriftlighetskra

vet när det gäller avtal omjordhruksarrcmlc. Därvid har kommitten funnit 

att det inte är lämpligt att föreslå nagot avsteg från detta krav. Kommittens 
uppfattning på denna punkt har godtagits av remissinstanserna. 

Det naturliga för svensk rätt är att anse att muntliga avtal är giltiga. Mot 

bakgrund härav ligger det nära till hands att förorda ett upphävande av det 

gällande formkravet beträffande arrende. Den allmänna uppfattningen på 

arrendeområdet är emellertid att detta inte är lämpligt. Den gällande ord

ningen synes också i praktiken fungera tämligen väl. Främst med hänsyn 

till det sagda finner jag att det gäliande kravet på skriftlig form bör behållas 

i arrendelagstiftningen. 

2.5 Upplåtelsetiden vid kommun~1la jordbruksarrenden 

Mitt förslag: Den generella rätten för kommunerna att upplftta gårdsar

renden, dvs. sådanajordbruksa.rrenden som omfattar bostad förarren

datorn, med en arrendetid om ett år tas bort (se 9 kap. 2 § JB). Kommu

nerna blir - i likhet med övriga jordägare - skyldiga att söka dispens 

hos arrendenämnden. när det gäller gårdsarrenden med en arrendetid 

som understiger fem år. 
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Kommittens förslag: Överensstämmer med mitt förslag utom såtillvida att 

krav på dispens endast uppställs beträffande gårdsarrenden som helt ligger 

utanför detaljplanelagt område (se betänkandets. 93-108). 

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser godtar eller lämnar utan erin

ran att det uppställs krav på dispens även när det gäller kommunala 

gårdsarrenden med en kortare arrendetid än fem år. Huvuddelen av dessa 

instanser har inga invändningar mot kommittens förslag om undantag från 

dispenskravet. men mänga instanser - bl. a. en arrendenämnd. LRF och 

Sveriges jordbruksarrcndatorers förbund - anser att nägot undantag inte 

bör göras. Kommitrens förslag avstyrks av bl. a. kommunförbundet och de 

båda hörda länsstyrelserna. (Se remissammanställningcn avsnitt 5.) 

Skäl för mitt förslag: JB vilar på den principen att de kommunala upplåtel

serna skall följa samma regler som övriga jordbruksarrcnden. När det 

gäller minimitiden vid upplåtelser av gårdsarrendcn bibehölls dock i JB 

beträffande de kommunala upplåtelserna en tidigare gällande särregel om 

ett år, medan minimitiden för övriga sådana upplåtelser bestämdes till fem 

år (se 9 kap. 2 § JBl. Motiven till den särskilda regeln beträffande kommu

nala upplåtelser var främst att det ansågs svårt för kommunerna att i förväg 

överblicka en så lång arrendetid som fem år och avgöra om marken 

behövde tas i anspråk för annat ändamål inom denna tid. Man ville också 

förhindra att kommunerna av försiktighetsskäl undvek att upplåta mark på 

gårdsarrende (se prop: 1970: 20 s. B 871-873. 3LU 1970: 80 s. 206). 

Vid gårdsarrcnde saknar arrendetiden betydelse för arrendatorns besitt

ningsskydd. Rätt till förlängning av avtalet föreligger dock inte omjordäga

rcn exempelvis gör sannolikt att arrendestället skall användas i enlighet 

med en fastställd detaijplan (se 9 kap. 8 *första stycket 5 JB). 
Ett avtal om gårdsarrendc som avser kortare tid än föreskriven minimi

tid blir inte ogiltigt utan gäller för minimitiden. Om arrendenämnden har 

godkiint avtalet i den delen. gäller det dock för den överenskomna tiden (se 

9 kap. 2 *andra stycket JB). Innebörden av gällande rätt är alltså alt en 

kommun inte behöver dispens av arrendenämnden för arrendetider som är 

kortare än fem år men minst ett l'\r. 
Frågan om arrendetidens längd vid uppl~!tclser av kommunala gårdsar

renden har även efte.r JB:s ikraftträdande diskuterats i olika sammanhang 

(se bl. a. LU 1974: 35 och 1977/78: 26). 

Enligt en av kommitten utförd undersökning av kommunernas avtals

praxis utgjorde den kommunalägda jordbruksmarken år 1978 2.5 procent 

av den totala arealen jordbruksmark i landet. Kommunerna innehar visser

ligen i princip mark endast för framtida utbyggnad och inte för att bedriva 

jordbruk eller för att skaffa sig ekonomiskt utbyte genom att arrendera ut 

marken. Av kommittens undersökning framgår emellertid att en betydande 

del av kommunernas markinnehav enligt kommunernas egna bedömningar 
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inte kommer att exploateras inom de närmaste årtiondena. Undersökning

en ger bl. a. vid handen att ca 61) procent av den korttidsupplåtna gårds

arealen ligger inom områden som enligt vad kommunerna själva har upp

gett inte kommer att användas för annat ändamål än jordbruk före år 2000. 

För egen del anser jag att de nu redovisade kommunala bedömningarna 

kan tas för goda. Man kan alltså utgå från att huvuddelen av de 

korttidsupplåtna kommunala gårdsarrendena avser mark som kommer att 

användas för jordbruksändamål i vart fall under de närmaste årtiondena. 

Statsmakterna har tidigare vid flera tillfällen understrukit vikten av att 

upplåtelsetiden vid kommunala gårdsarrenden inte sätts kortare än som 

föranleds av omständigheterna (prop. 1970: 20 s. B 872. 3LU 1970: 80 s. 

206, LU 1974: 35 s. 39 och 50). Också jag anser att detta är viktigt. Jag 

tänker då inte bara på den enskilde arrendatorns behov av att kunna 

planera driften långsiktigt. Även ur jordbruksnäringcns synpunkt bör mål

sättningen vara att jordbrukaren skall driva jordbruket i ett långsiktigt 

perspektiv. 

Av vad jag nu har anfört framgår att särregeln när det gäller kommunala 

upplåtelser av gårdsarrende i flertalet fall har utnyttjats utan att något 

egentligt behov därav har förelegat. Ett sådant utnyttjande av regeln har 

inte varit avsett och innebär nackdelar främst för arrendatorerna. Det linns 

alltså skäl av betydande styrka som talar för att särregcln tas bort. 

Ett borttagande av särregeln kan givetvis innebära vissa nackdelar för 

kommunerna. Dessa är dock främst av administrativ art. Om särregeln ta·s 

bort innebär detta således inte att kommunerna förhindras att upplåta 

gårdsarrendcn med en kortare ar:cndetid iin fem år. Sfidana upplåtelsetider 

kommer fortfarande att kunna användas under förutsättning att arrende

nämnden godkänne~det. 
Genom att utnyttja dispensmöjligheten kan alltså kommunerna säkra att 

en fastighet som är upplåten pt gårdsarrende kan exploateras när detta 

behövs. Detta förutsätter att kommunerna beträffande vai:je upplåtelse av 

gårdsarrende gör klart för sig när marken kan behöva exploateras. Att så 

sker innebär eri viss administrativ belastning för kommunerna, men det 

kan också ur kommunens egen synpunkt många gånger vara en fördel att 

det framtida markutnyttjandet klarläggs. Längre arrendetider betyder ock

så att kommunen befrias fnln d·~t administrativa arbete som uppkommer 

vid återkommande förnyelser av korttidsavtal. 

Enligt min mening är fördelen av särregeln ur kommunal synpunkt inte 

så stor all den uppväger de nackdelar som regeln kan medföra i den 

praktiska tillämpningen. Jag förordar följaktligen att regeln tas bort. 

Kommitten har som tidigare nämnts föreslagit att särregeln behålls be

träffande upplåtelser av mark som helt eller delvis är belägen inom område 

med fastställd detaljplan. 

För egen del anser jag att det inte finns tillräckliga skäl all bibehålla 

särrcgeln till någon del. Det förhållandet att mark ligger under detaljplan är 
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således ingen garanti för att.marken kommer att exploateras inom en nära 
framtid. Det är vidare inte tilltalande att, om ett arrende omfattar ett 
obetydligt område inom detaljplan, detta skall leda till att särregeln blir 
tillämplig. I sammanhanget bör också beaktas att kommunen har möjlighet 
att i samband ·med tecknandet av ett arrendeavtal införa en klausul om rätt 
att helt eller delvis återta marken under löpande arrendeperiod och hos 
arrendenämnden begära dispens för en sådan klausul. 

2.6 Företrädesrätt för jordbruks- och bostadsarrendatorer att förvärva 
arrendestället 

2 .6.1 Allmänna utgångspunkter 

Mitt förslag: Det införs en rätt för arrendatorer att före andra köpare 
förvärva arrendestället. om avtalet gäller ett s. k. gårdsarrende, dvs. ett 
jordbrnksarrende som omfattar bostad åt arrendatorn, eller ett bostads
arrende. Företrädesrätten utformas efter mönster av lagen (1982: 352) 

om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt. 

Kommittens förslag: Arrendatorn skall ha en förköpsrätt om avtalet gäller 
gårdsarrende (se betänkandets. 109-125). 

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker eller lämnar utan 
erinran kommittens förslag om en förköpsrätt för gårdsarrendatorer. 
Många remissinstanser är dock kritiska till förslaget. Invändningarna gäller 

främst att behovet av en förköpsrätt är ringa och att det föreslagna förfa
randet är komplicerat och svårhanterligt. Flera remissinstanser anser att 
även vissa s. k. sidoarrenden. dvs. jordbruksarrcnden som inte omfattar 
bostad åt arrendatorn, bör vara förenade med förköpsrätt. (Se remissam
manställningen avsnitt 6.) 

Skäl för mitt förslag: Kommitten har övervägt såväl frågan om en företrä
desrätt för arrendatorn att förvärva arrendestället som frågan om en· rätt 
för arrendatorn att friköpa detta. Som jag redan har påpekat kommer jag 
inte att nu ta ställning i friköpsfrågan (se avsnitt 2.1 ). 

F. n. finns inga regler om förköpsrätt för arrendatorer. Före JB:s ikraft
trädande hade vissajordbruksarrendatorer förköpsrätt enligt en lag härom 
frän år 1943. Denna lag upphävdes dock när JB trädde i kraft, eftersom 
JB:s regler ansågs tillgodose berättigade krav på besittningsskydd för 
arrendatorerna (se prop. 1970: 20 s. B 871 ). 

Kommitten har föreslagit att det åter införs en förköpsrätt för jordbruks
arrendatorer. om arrendet är ett gårdsarrende. dvs. omfattar bostad åt 
arrendatorn. Regler härom föreslås bli intagna i en särskild lag om arrenda
tors förköpsrätt. 
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Förslaget innebär att en jordägare. som har upplåtit en del av eller hela 

sin fasta egendom som gårdsarrende och som avser att sälja egendomen 

eller en del av denna. först måste erbjuda varje gårdsarrendator som berörs 

av den tilltänkta försäljningen att köpa sitt arrendeställe med de justeringar 

som av fastighetsbildnings- eller :ationaliseringsskäl kan vara nödvändiga. 

Erbjudandet till arrendatorn skall vara godkänt av lantbruksnämnden. 

Godkännande skall lämnas, om erbjudandet uppfyller kraven i 4 * jordför

värvslagen ( 1979: 230) och överlåtelsevillkoren inte är oskäliga. Om arren

datorn inte antar erbjudandet ino:n viss tid. får jordägaren sälja egendomen 

till någon annan. Innan denna tid har förflutit föreligger förvärvshinder för 

andra köpare. 

Kommitten har till stöd för förslaget anfört bl. a. att besittningsskyddet 

bör kompletteras med en ordning som förbättrar arrendatorns möjligheter 

att bli ägare till den jord som han brukar. Även om en försäljning av 

fa.stigheten inte är nära förestående kommer en företrädesrätt för arrenda

torn att få förvärva arrendestället att ytterligare främja arrendatorns intres

se av att göra långsiktiga insatser på detta. Från rättvisesynpunkt är det 

också önskvärt att den som har r.aft sitt hem och sitt arbete på en arrende

gård inte skall behöva riskera att trängas undan eller hållas i ovisshet, när 

gården utbjuds till försäljning på den allmänna marknaden. 

Remissinstanserna godtar i allmänhet principen att gårdsarrendatorer 

bör ha en företrädesrätt. Många remissinstanser anser dock att behovet av. 

regler om företrädesrätt är ring<1 och att det föreslagna förfarandet är för 

komplicerat. En annan invändning mot förslaget är att en företrädesrätt för 

arrendatorn kan inverka negativt på jordägarnas intresse av att upplåta 
mark på arrende. 

För egen del delar jag kommittens och flertalet remissinstansers uppfatt

ning att det ur såväl social som jordbrukspolitisk synpunkt finns skäl att ge 
gårdsarrcndatorerna en principiell företrädesrätt till förvärv av arrende
stället. Jag anser inte att det finns anledning att räkna med att en företrä

desrä\t för gårdsarrendatorer annat än undantagsvis skulle kunna ha en 
negativ inverkan på jordägarnas intresse av att upplåta mark på arrende. 

Rätten att fritt överlåta enjordbruksfastighet är i vilket fall som helst starkt 

begränsad genom jordförvärvslagen. Som framhålls av tlera remissinstan- · 

ser tillämpas vidare på arrendemarknaden redan nu i stor utsträckning den 

ordningen att arrendestället i första hand erbjuds arrendatorn, när en 

försäljning blir aktuell. 

Jag anser också att det är möjligt att konstruera ett regclsystem om 

företrädesrätt som uppfyller skäliga anspråk på bl. a. enkelhet. En sådan 

lagstiftning måste dock lösa så många frågor att den av naturliga skäl inte 

kan bli helt okomplicerad. 

Mot bakgrund av det anförda ansluter jag mig till kommittens uppfatt

ning att det hör införas en särskild lag som ger arrendatorn en principiell 

företrädesrätt till förvärv av arrendestället. 
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Kommitten har som nämnts föreslagit att endast gårdsarrendatorer skall 

ha en företrädesrätt. Flera remissinstanser, bl. a. LRF och Sveriges jord
bruksarrendatorers förbund, pekar på att det finns sidoarrenden som utgör 

i sig lämpliga brukningsenheter och som i praktiken kan jämställas med 
gårdsarrenden. Arrendet kan vara ett sidoarrende t. ex. därför att arrenda

torn är en juridisk person (se prop. 1970: 20 s. B 861). Dessa sidoarrenden 

bör enligt remissinstanserna förenas med en företrädesrätt. Det anförs 

också av några remissinstanser att en företrädesrätt för gårdsarrendatorer 
kan leda till ett minskat utbud av gårdsarrenden. Jordägaren skulle, enligt 

dessa instanser. föredra att arrendera utjorden på sidoarrende och hyra ut 

bostadshuset till någon annan än arrendatorn. 
För egen del vill jag först erinra om att det alldeles övervägande antalet 

sidoarrenden inte torde vara l~mpliga som självständigajordbruksfastighe

ter. Enligt min mening finns det med hänsyn härtill en inte obetydlig risk 

för att en företrädesrätt vid sidoarrende kommer att relativt hårt belasta 
fastighetsomsättning och tillståndsmyndigheter utan att för den skull ar

rendatorer i någon nämnvärd utsträckning skulle komma att slutligt förvär

va sina arrendeställen. Beträffande gårdsarrenden synes några motsvaran

de risker inte föreligga, eftersom dessa i betydligt större utsträckning torde 
avse lämpliga brukningsenheter. Det finns vidare vid sidoarrende i regel 

inte sociala skäl av sådan tyngd att en företrädesrätt kan anses befogad. 

Jag anser inte heller att det finns skäl att räkna med att en företrädesrätt 
för gårdsarrendatorer kommer att leda till någon nämnvärd uppsplittring 
av gårdsarrenden på sidoarrende och uthyrning av bostadshus. 

Mot bakgrund av det anförda finner jag inte skäl att frångå kommittens 

bedömning att sidoarrenden inte. bör vara förenade med företrädesrätt. 

Däremot anser jag att det finns anledning att införa företrädesrätt för en 

arrendatorskategori utanför det av kommitten och remissinstanserna be
handlade jordbruksområdet. 

Den arrendatorskategori som jag då tänker på är bostadsarrendatorerna. 
Bostadsarrende föreligger enligt 10 kap. I § JB när jord upplåts på arrende 
för annat ändamål än jordbruk samt arrendatorn har rätt att på ar~endestäl
let uppföra eller bibehålla ett bostadshus. Bostadsarrendatorerna har 
många gånger lagt ned betydande belopp i byggnader och anläggningar på 
arrendestället. Ofta är värdet av arrendatorns egendom större än värdet av 

den arrenderade tomten. Bostadsarrende är vidare en arrendeform som 

många arrendatorer har valt därför att de saknat kapital att kÖpa marken. 

Starka sociala skäl talar alltså för att jordägarna bör vara skyldiga att först 
erbjuda bostadsarrendatorn att förvärva arrendestället när en försäljning 

blir aktuell. 
Om en företrädesrätt införs även för bostadsarrendatorcr kan det, åt

minstone i den delen, inte gärna komma i fråga att låta ärendena handläg

gas av lantbruksnämnderna. Många remissinstanser har f. ö. kritiserat det 
av kommitten föreslagna förfarandet även såvitt gäller gårdsarrenden. 

4 Riksda~en 19831114. I som/. Nr 136 
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En möjlighet är att. som har föreslagits av några remissinstanser, utfor
ma lagregler om företrädesrätt för arrendatorer efter modell av förköpsla
gen ( 1967: 868). 

För egen del anser jag det emellertid mindre lämpligt att utforma en 

företrädesrätt för arrendatorn scm en rätt att överta färdiga köp. För det 
första är en sådan konstruktior olämplig för det fall att en överlåtelse 
omfattar även annan egendom -· kanske av betydande värde - än arren

destället. Vidare uppkommer svårigheter i de fall då en överlåtelse avser 

egendom beträffande vilken flera arrendatorer kan göra gällande företrä

desrätt. Vissa jordbrukspolitiska nackdelar kan också uppkomma. 

Vad jag har sagt nu innebär att varken kommittens förslag eller förköps

lagen bör utgöra grundval för en lagstiftning om företrädesrätt för arrenda

torer att förvärva arrendestället. Däremot kan det övervägas att utforma 

en sådan lagstiftning efter möns1:er av lagen ( 1982: 352) om rätt till fastig

hetsförvärv för ombildning till bostadsrätt (se prop. 1981/82: 169, CU 41, 

rskr 364). En sådan utformning innebär enligt min mening att berättigade 
hänsyn kan tas till intresset av en fri fastighctsomsättning och den bör 

också kunna främja frivilliga överenskommelser mellan jordägaren och 

arrendatorn (jfr prop. 1981/82: 169 s. 40). Jag anser vidare att det är möjligt 
att med en sådan lösning få till stånd den nödvändiga samordningen med 

annan lagstiftning, främst fastigbetsbildningslagen ( 1970: 988) och jordför
värvslagen. 

Jag föreslår följaktligen att gårdsarrendatorer och bostadsarrendatorer 

skall ha en företrädesrätt att förvärva arrendestället. Om arrendatorn är 

intresserad av att förvärva arrendestället skall han göra en intresseanmälan 
hos inskrivningsmyndigheten (se avsnitt 2.6.2). Denna intresseanmälan 
medför att jordägaren inte får sfdja arrendestället eller en del av detta till 
någon annan utan att först ha h1!mbjudit detta till arrendatorn (se avsnitt 
2.6.3). Vissa undantag från hembudsskyldigheten bör dock föreligga (se 
avsnitt 2.6.4). Sedan hembud h<Lr skett bör arrendatorn ha viss tid på sig 
för att anta hembudet (se avsnitt 2.6.5). 

2 .6.2 Intresseanmälan 

Mitt förslag: Om arrendatorn är intresserad av att förvärva arrendestäl

let. får han anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 

fastighetsboken. Till anmälan skall fogas arrendeavtalet i original eller 

bestyrkt kopia. 

Kommittens förslag: Enligt det av kommitten föreslagna förfarandet be

hövs inte någon intresseanmälan. 

Remissinstanserna: Remissinstanserna berör inte frågan om intresseanmä

lan. 
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Skäl för mitt förslag: Jag har redan förordat att en lagstiftning om företrä
desrätt för arrendatorer att förvärva arrendestället utformas efter mönster 
av lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt (se 

avsnitt 2.6.1 ). Jag anser alltså att det är en lämplig ordning att arrendatorn 
får göra en intresseanmälan och att denna intresseanmälan medför att '' 

jordägaren inte får sälja arrendestället utan att först ha hembjudit detta till 

arrendatorn (se vidare avsnitt 2.6.3). Motsatsvis innebär denna ordning att 
några restriktioner inte åläggsjordägaren. om arrendatorn inte har gjort en 

intresseanmälan. Jämfört med kommitteförslagct får ett sådant system 

anses ha betydande fördelar med hänsyn till den normala fastighetsomsätt

ningen. 
Intresseanmälningar bör göras hos inskrivningsmyndigheten och anteck

nas i fastighetsboken (jfr 3 § lagen om rätt till fastighetsförvärv för om
bildning till bostadsrätt). Hos inskrivningsmyndigheten bör arrendatorn 

genom att förete arrendeavtalet eller en kopia av detta styrka att avtalet är 

förenat med företrädesrätt till förvärv av arrendestället. dvs. att avtalet 

avser gårdsarrendc eller bostadsarrende. Som kommitten har föreslagit 

bör hembuds skyldighet endast föreligga om arrendet är förenat med rätt till 

förlängning. Denna fråga bör dock inte inskrivningsmyndigheten pröva (se 

vidare avsnitt 2.6.4). 
En intresseanmälan som har antecknats i fastighetsboken utgör en upp

lysning om att hembudsskyldighet föreligger beträffande det arrenderade 
området. Anteckningen utgör också en spärr mot att lagfart meddelas för 

ett köp som har skett utan att bestämmelserna om hembud har iakttagits. 
En intresseanmälan enligt lagen om rätt till fastighetsförvärv för om

bildning till bostadsrätt gäller i princip två år från det den antecknades i 

fastighetsboken (se 5 §nämnda lag). Jag anser emellertid att en intressean

mälan som har gjorts av en arrendator bör gälla under längre tid. En 
lämplig tid synes vara fem år. Om inget hembud görs före den inskrivnings
dag som inträffar närmast efter fem år från den inskrivningsdag då anteck
ningen gjordes, måste arrendatorn alltså göra en ny intresseanmälan för att 
behålla rätten till hembud. För en förnyelse bör inte gälla några särskilda 
krav utöver vad som gäller för en intresseanmälan. 

Om ett hembud görs under femårstiden bör - i likhet med vad som gäller 
enligt lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt (se 

S ~ första stycket) - tiden förlängas automatiskt. En lämplig ordning i 

sådana fall synes vara att intresseanmälan alltid gäller fram till den inskriv

ningsdag som inträffar närmast efter två år från den dag då hembudet 

skedde. 



Prop. 1983/84:.136 52 

2.6.3 Hembud 

Mitt förslag: Fast egendom för vilken en intresseanmälan gäller får inte 

överlåtas - helt eller delvis - genom köp eller byte utan att arrenda

torn har erbjudits att förvärva hela sitt arrendeställe. Ett sådant erbju
dande (hembud) sker genom attJordägaren ger in ett förslag till köpeav

tal till arrendenämnden. Sedan delgivning har skett med arrendatorn får 
jordägaren inte återkalla hembudet eller ändra förslaget till köpeavtal. 

Kommittens förslag: Hembuds~kyldigheten omfattar hela den fastighet 

som berörs av ett arrende eller en del av fastigheten. Erbjudandet skall 
godkännas av lantbruksnämnden innan det översänds till arrendatorn och 

får när som helst återkallas. 

Remissinstanserna: Flera remissinstanser är kritiska till att erbjudandet 
skall godkännas av lantbruksnämnden (se remissammanställningen av
snitt 6). 

Skäl för mitt förslag: Jag har redan förordat att en företrädesrätt för 

arrendatorn konstrueras efter mönster av lagen om rätt till fastighetsför
värv för ombildning till bostadsräi:t (se avsnitt 2.6.1). Om en intresseanmä

lan har gjorts bör jordägaren allts~t inte få sälja arrendestället eller en del av 

detta utan att först ha erbjudit arrendatorn att förvärva hela arrendestället 

genom ett hembud (jfr 6 § första stycket lagen om rätt till fastighetsförvärv 
för ombildning till bostadsrätt). 

Lika litet som när det gäller hembud på bostadsrättsområdet bör det 
krävas att någon myndighet godkänner hembudet till arrendatorn innan det 
lämnas till honom. Enligt min mening är en ordning med godkännande 
olämplig bl. a. av det skälet att den kan motverka frivilliga uppgörelser. 

Enligt min bedömning kommer det i det föreslagna systemet inte att bli 
särskilt vanligt med formella hembud. I stället torde det vara naturligt att_ 
en intresseanmälan får den effek:en att parterna tar upp vanliga förhand

lingar om en överlåtelse av arrendestället. eventuellt med de justeringar 

som kan vara nödvändiga ur bl. a. fastighetsbildningssynpunkt. 

Hembudsförfarandet bör starta hos arrendenämnden. Hembudshand
lingarna bör sedan genom arrendrnämndens försorg delges arrendatorn (jfr 

7 och 8 §§ lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostads
rätt). 

Hembudet bör ske genom ett av fastighetsägaren undertecknat skriftligt 
förslag till köpeavtal. Det bör vara bindande för fastighetsägaren och bör 

inte få återkallas sedan det har delgivits arrendatorn. Om samtycke av 
make krävs enligt 6 kap. 4 § gil'termålsbalken bör ett sådant samtycke 

föreligga till förslaget till köpeavtal. Att hembudet är bindande innebär 

givetvis inte att parterna är förhindrade att förhandla om andra villkor än 
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de som har angetts i hembudet. En förutsättning är emellertid har att 

parterna kommer överens om dessa ändringar och undertecknar en vanlig 

köpehandling (se prop. 1981/82: 169 s. 45-46). 
Hembudsskyldigheten bör endast gälla vid köp eller byte. Förvärv ge

nom exempelvis gåva, bodelning, arv eller testamente påverkas alltså inte. 

2.6.4 Undantag från hemhudsskyldigheten 

Mitt förslag: Vissa undantag görs när det gäller jordägarens skyldighet 

att hembjuda arrendestället. Hembud behövs bl. a. inte om förvärvaren 

är gift med överlåtaren eller om förvärvaren är överlåtarens avkomling. 

Hembud behövs inte heller om arrendet inte är förenat med rätt till 

förlängning eller om ett förvärv av arrendatorn skulle vara oskäligt med 

hänsyn till förhållandet mellan överlåtaren och en annan förvärvare 

eller villkoren för eller omständigheterna vid en sådan överlåtelse. Om 

det är uppenbart att arrendatorn skulle vägras förvärvstillstånd enligt 

jordförvärvslagen eller att erforderlig fastighetsbildning inte kan kom

ma till stånd, behöver inte heller hembud äga rum. 

Kommittens förslag: Kommittens förslag innehåller inte någon oskälighets

prövning. Däremot har kommitten föreslagit att förvärv mellan bl. a. sys

kon generellt skall undantas från hembudsskyldigheten. Lantbruksnämn

den skall få godkänna ett erbjudande endast om det är förenligt med 4 § 

jordförvärvslagen och om eventuellt erforderlig fastighetsbildning kan till

styrkas samt de föreslagna villkoren för överlåtelsen inte är oskäliga. 

Remissinstanserna: Flera remissinstanser, bl. a. LRF, anser att det är vä

sentligt att det finns en möjlighet till en oskälighetsprövning. Några remiss

instanser ifrågasätter det föreslagna undantaget från hembudsskyldigheten 

vid förvärv mellan syskon. (Se remissammanställningen avsnitt 6.) 

Skäl för mitt förslag: I likhet med vad som gäller enligt 6 § lagen om rätt till 

fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt bör vissa undantag göras 

från hembudsskyldigheten. 

Enligt 6 ~ tredje stycket lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombild

ning till bostadsrätt behövs inte hembud, om ett förvärv av bostadsrätts

föreningen skulle vara oskäligt med hänsyn till förhållandet mellan överlå

taren och en annan förvärvare än bostadsrättsföreningen eller villkoren för 

eller omständigheterna vid en sådan överlåtelse. Jag anser att en motsva

rande ordning bör gälla även enligt den nu föreslagna lagen. Jag föreslår 

därför att det införs en sådan oskälighetsregel. Oskälighetsprövningen bör 

göras av arrendenämnden. 

Undantag från hembudsskyldigheten bör givetvis också gälla om arren-
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datorn själv godkänner att överlåtelse sker till någon annan. Vidare bör 
undantag göras för vissa statliga överlåtelser resp. statliga eller kommuna

la förvärv samt för förvärv som sker genom inrop på exekutiv auktion. Jag 

kommer att i specialmotiveringen behandla den närmare utformningen av 

dessa undantag. 
Kommitten har föreslagit ett släktskapsundantag som även omfattar 

förvärv mellan syskon. Enligt min mening bör emellertid förvärv mellan 

syskon bedömas inom ramen för den av mig föreslagna oskälighetspröv

ningen. Jag anser alltså inte att det bör göras något generellt undantag för 
sådana förvärv. Släktskapsundantaget bör i stället utformas i överensstäm

melse med vad som gäller enligt jimförbar lagstiftning (se exempelvis 6 § 

andra stycket 3 lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till 
bostadsrätt samt 2 § 5 jordförvärvslagen). 

De nu behandlade undantagen - utom oskälighetsregeln - är av den 

arten att de kan kontrolleras av inskrivningsmyndigheten. Undantag från 

hembudsskyldigheten bör emellertid göras för ytterligare tre fall. Gemen

samt för dessa undantag är att de - liksom oskälighetsregeln - bör 
bedömas av arrendenämnden på begäran av jordägaren. 

För det första bör av naturliga ~;käl någon hembudsskyldighet inte före
ligga om arrendet inte är förenat med rätt till förlängning. Detta överens

stämmer med kommittens förslag. 
Vidare bör hembudsskyldighet inte föreligga om det- är uppenbart att 

arrendatorn skulle vägras förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen. Efter

som ett förvärv blir ogiltigt om förvärvstillstånd vägras (se 13 § jordför
värvslagenl har ju ett hembud då ingen funktion att fylla. Det skulle endast 
utgöra en onödig omgång. Omjordägaren gör gällande att det är uppenbart 
att arrendatorn inte skulle kunna få förvärvstillstånd enligt jordförvärvsla
gen bör arrendenämnden inte avgöra ärendet utan att först inhämta yttran
de från lantbruksnänmden. Jag föreslår att en regel härom tas in i den nya 

lagstiftningen. 
Slutligen bör undantag från hernbudsskyldigheten göras för det fall att 

det är uppenbart att sådan fastighctsbildning som är nödvändig för förvär

vet inte kan komma till stånd. Skälen till detta förslag är följande. 

Arrendatorns företrädesrätt bör avse själva det ·arrenderade området (se 

avsnitt 2.6.3). Vid gårdsarrende torde detta många gånger sammanfalla 

med en eller flera registerfastighet1~r. Vissa gårdsarrenden torde dock gälla 

endast ett område av en eller flera fastigheter. Bostadsarrende torde en

dast i undantagsfall avse annat än ett område av en fastighet. Ett hembud 
enligt den nu föreslagna lagen kommer följaktligen - till skillnad från vad 

som torde vara fallet enligt lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombild

ning till bostadsrätt - tämligen ofta att avse ett område av en fastighet. 

Enligt 4 kap. 7 § JB är ett köp, som innebär att ett visst område kommer 
i särskild ägares hand, giltigt endast om fastighetsbildning sker i överens

stämmelse med köpet. Det finns med hänsyn härtill i princip ingen anled-
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ning att upprätthålla hembudsskyldigheten för det fall att jordägaren på 
förhand kan klarlägga att arrendestället inte kan avstyckas. 

När det gäller bostadsarrende so~ är förenat med besittningsskydd 
torde det i allmänhet finnas anledning att räkna med att fastighetsbildning 
kan komma till stånd (se NJA 1979 s. 21). I vissa fall torde dock avstyck
ning inte kunna ske, t. ex. om den av arrendatorn uppförda byggnaden 
ligger inom strandskyddsområde och är av så enkel beskaffenhet att den 
inte kan utnyttjas på ett för fritidsbebyggelse sedvanligt sätt. 

I andra fall kan det område som bostadsarrendet omfattar vara så stort 
att det är uppenbart att det inte i sin helhet är ianspråktaget som tomt. I det 
läget torde i allmänhet hela arrendestället inte kunna avstyckas. Enbart 
detta förhållande bör emellertid av naturliga skäl inte leda till att undantag 
görs från hembudsskyldigheten. Även i den nu berörda situationen bör 
hembudsskyldigheten i princip anses avse hela arrendestället (se vidare 
avsnitt 2.6.5). 

Vad jag har sagt nu om bostadsarrenden torde i stor utsträckning kunna 
tillämpas även beträffande gårdsarrenden som avser område av fastighet. I 
dessa fall kan dock frågan om fastighetsbildning kan ske många gånger 
vara mera svårbedömd. Arrendenämnden bör därför vara skyldig att in
hämta yttrande från lantbruksnämnden. innan arrendenämnden avgör ett 
ärende där fastighetsägaren gör gällande att ett gårdsarrenderat område 
inte kan avstyckas. 

I praktiken torde det förhållandet att det arrenderade området måste 
jämkas för att en avstyckning skall kunna ske inte vålla några problem. 
Man synes nämligen kunna räkna med att parterna i allmänhet kommer 
överens i dessa frågor i samband med fastighetsbildningen. 

Jag kommer strax att behandla vad som bör gälla om ett hembud antas 
men något slutligt förvärv inte sker. därför att tillstånd till fastighetsbild
ning inte lämnas eller förvärvstillstånd vägras (se avsnitt 2.6.5). 

2.6.5 Antagande a1• hembud m. m. 

Mitt förslag: Ett hembud antas genom att arrendatorn inom tre månader 
från den dag då hembudet skedde skriftligen anmäler till arrendenämn
den att han har beslutat att förvärva den hembjudna egendomen på de 
villkor som anges ijordägarens förslag till köpeavtal. När hembudet har 
antagits har ett köp kommit till stånd. 

Förfaller ett hembud därför att det inte har antagits, får likväl en 
överlåtelse genom köp eller byte till någon annan än arrendatorn inte 

ske under den tid som intresseanmälan gäller, om köpeskillingen är 
lägre eller villkoren för överlåtelsen sammantagna avsevärt ogynnsam
mare för jordägaren än som angivits vid hembudet. 

En överlåtelse är ogiltig om den strider. mot bestämmelserna om 
hembudsskyldighet eller bestämmelserna om villkoren för en överlå
telse efter det att hembudet har förfallit. 
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Kommittens förslag: Antagande skall ske inom tre ·månader från det arren
datorn fick del av erbjudandet. Ett köp kommer till stånd genom att 
parterna upprättar och undertecknar ett köpeavtal. 

Remissinstanserna: Flera remissinstanser anser att arrendatorn endast bör 
ha en rätt att överta färdiga köp (se remissammariställningen avsnitt 6). 

Skäl för mitt förslag: Mot bakgrund av att hembudet skall göras hos 
arrendenämnden (se avsnitt 2.6.3), bör även antagandet av detta ske där. 

Med en sådan ordning kan arrendenämnden omedelbart kontrollera att 
hembudet antas inom rätt tid och på rätt sätt. 

Jag förordar således att hembud skall antas genom en anmälan till 
arrendenämnden. Anmälan bör avse att arrendatorn har beslutat att för
värva den hembjudna egendomea på de villkor som jordägaren har angivit i 
förslaget till köpeavtal. 

Kommitten har föreslagit att ett hembud skall antas inom tre månader. 
Jag anser att denna tidsfrist är en rimlig avvägning mellan arrendatorns och 
fastighetsägarens intressen och godtar följaktligen förslaget. En motsva
rande tidsfrist gäller också enligt 10 § lagen om rätt till fastighetsförvärv 
för ombildning till bostadsrätt. Något behov för arrendatorn av den möjlig
het till förlängning av tidsfristen som finns enligt nämnda lag föreligger 
enligt min mening inte. 

Enligt 11 §lagen om rätt till fa~tighetsförvärv för ombildning till bostads
rätt kommer ett köp till stånd om bostadsrättsföreningen antar hembudet 
(se prop. 1981/82: 169 s. 49-50, 82, 99-100 och 104). Jag anser att motsva
rande ordning bör gälla om arrrndatorn antar ett hembud enligt den nu 
föreslagna lagen. 

Reglerna i förköpslagen torde inte medföra några särskilda problem i 
detta sammanhang. Kommunen ':lör givetvis ha samma rätt till förköp vid 
ett förvärv av arrendatorn enligt den nu föreslagna lagen som vid ett 
frivilligt förvärv (jfr prop. 1981/82: 169 s. 54-55). Som jag tidigare har 
påpekat kan däremot ett förvärv av arrendatorn vålla vissa svårigheter 
med hänsyn bl. a. till de regler som gäller beträffande köp av ett visst 
område av en fastighet (se avsniti: 2.6.4). 

Om arrendatorn antar ett hembud· som avser ett område av en fastighet 
är köpet enligt 4 kap. 7 § JB ogiltigt. om inte fastighetsbildning sker i 
överensstämmelse med köpet. Att en avstyckning inte kan ske kan bero på 
olika omständigheter. I vissa fall torde avstyckning inte kunna komma till 
stånd under några förhållanden. I sådana fall bör givetvis jordägaren inte 
vara skyldig att hembjuda egendomen på nytt. I andra fall kan förhållan
dena vara sådana att det vore oskäligt mot arrendatorn att hembudsskyl
digheten upphörde. Jag tänker på t. ex. det fallet att fastighetsbildning hade 
kunnat ske om jordägaren utöver arrendestället hade varit beredd att 

överlåta ett mindre markområde. 
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Enligt min mening är det mot bakgrund av det anförda alltför hårt mot 

arrendatorerna om hembudsskyldighetcn alltid upphör för det fall att erfor

derlig fastighctsbildning inte kommer till stånd efter ett förvärv enligt den 

föreslagna lagen. Jag anser att hembudsskyldighctcn bör upphöra endast 

om detta inte är oskäligt mot arrendatorn med hänsyn till jordägarens 

möjlighet att göra en överlåtelse som är giltig enligt 4 kap. 7 * JB. I vad 

mån en sådan oskälighet föreligger bör avgöras från fall till fall av arren

denämnden. Jag kommer att närmare utveckla min syn på denna fråga i 

specialmotiveringen. 

Jag förordar följaktligen att hembudsskyldigheten skall bestå för det fall 

att ett förvärv enligt den nya lagen har blivit ogiltigt enligt 4 kap. 7 § JB, 

men att jordägaren bör kunna bli befriad av arrendenämnden från denna 

skyldighet, om detta inte är oskäligt mot arrendatorn med hänsyn till 

jordägarens möjlighet att göra en överlåtelse som är giltig. Genom en sådan 

konstruktion stimuleras på ett indirekt sätt frivilliga överenskommelser om 

sådana justeringar som är nödvändiga av bl. a. fastighetsbildningsskäl för 

att arrendestället skall kunna överlåtas. 

Ett förvärv enligt den föreslagna lagen av ett gårdsarrendeställe kan bli 

ogiltigt också av den anledningen att förvärv still stånd enligt jordförvärvs

lagen inte erhålls. I den situationen bör jordägaren ha rätt att fritt få sälja 

arrendestället. Detta bör dock inte gälla om förvärvstillstånd vägras enligt 

4 § första stycket I jordförvärvslagen. därför att köpeskillingen är alltför 

hög. I det läget bör givetvis hembudsskyldigheten bestå. 

I likhet med vad som gäller enligt lagen om rätt till fastighetsförvärv för 

ombildning till bostadsrätt bör jordägaren ha rätt att sälja arrendestället till 

någon annan än arrendatorn, om denne inte antar hembudet. Därvid får 

dock, så länge intresseanmälan gäller. köpeskillingen inte vara lägre eller 

villkoren för överlåtelsen sammantagna avsevärt ogynnsammare för jord

ägaren än som angivits i hembudet. Frågor om tillämpningen av denna 
villkorsregcl bör prövas av arrendenämnden. 

Överlåtelser i strid med hembudsskyldigheten eller villkorsregeln bör 
vara ogiltiga (se prop. 1981/82: 169 s. 51-54). 

2. 7 Överlåtelse av arrenderätt l'id jordbruksarrende 

Mitt förslag: De nuvarande dispositiva reglerna i 9 kap. 31 § JB om 

jordbruksarrendatorns överlåtelserätt utvidgas. Avser ett jordbruksar

rende ett utvecklat eller utvecklingsbart lantbruksföretag, får arrenda

torn överlåta arrenderätten till make eller avkomling. om arrendenämn

den tillåter det. Tillstånd skall lämnas. om inte jordägaren har befogad 

anledning att motsätta sig överlåtelsen. De nya bestämmelserna görs 

tvingande till arrendatorns förmån och kan göras gällande även av. 

arrendatorns dödsbo. 
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Kommittens förslag: Någon ändring av gällande regler görs inte. En reser

vant förordar att överlåtelserätten utvidgas i princip på samma sätt som 
enligt mitt förslag, dock att överlåtelse skall få ske även till syskon eller 

syskonbarn. (Se betänkandets. l'.!7-135 och 237.) 

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser godtar kommittens bedöm

ning att överlåtelserätten inte bör utvidgas. Många instanser förordar dock 

att reservantens förslag läggs till grund för lagstiftning. Några remissin

stanscr anser att arrendatorns överlåtelserätt bör utvidgas om man inte 
genomför kommittens förslag när jet gäller investeringar på arrendestället. 

(Se remissammanställningen avsnitt 7.) 

Skäl för mitt förslag: Huvudregeln i gällande rätt är att en jordbruksarren

dator inte får överlåta arrenderätten utan jordägarens samtycke. Gäller 

arrendeavtalet för minst tio år. n,r emellertid arrendatorn överlåta arren
derätten till någon annan med vilken jordägaren skäligen kan nöjas, om 

inte annat har avtalats. En föruts:ittning för överlåtelserätten är att arren

datorn först erbjudit jordägarcn <ett överta arrendet mot skälig ersättning 

och att denne inte antagit erbjudandet inom föreskriven tid. Avlider arren
datorn under arrendetiden övergår överlåtelserätten på hans dödsbo (se 9 
kap. 31 § JB samt prop. 1970: 20 ~. B 953). 

Kommittens majoritet föreslår inga ändringar av dessa regler. Reservan

ten anser att arrendatorn bör få rätt att utanjordägarens samtycke överlåta 

ett jordbruksarrende till make, barn. syskon eller syskonbarn, om arren-· 
deniimnden har lämnat tillstånd till det. Sådant tillstånd skall enligt reser
vantens förslag lämnas. om arrendatorn är lämplig samt arrendestället är 
en bärkraftig brukningsenhct. 

Flertalet remissinstanser godtar kommittens bedömning. men det är. 
också många rcmissinstanser som förordar att reservantens förslag läggs 
till grund för lagstiftning. 

Fdigan om en utvidgning av jordhruksam:ndatorers rätt att överlåta 
am:ndet har nyligen behandlats i riksdagen (LU 1982/83: 27. rskr 266). 

Därvid anförde lagutskottet i sitt av riksdagen godkända betänkande bl. a. 

följande. 

Utskottet vill för sin del erinra om att skälet för de nuvarande bestäm
melserna om överlåtelserätt inte är att arrendatorn faktiskt innehaft arren
det under en längre tid. Att överlåtelserätten införts har i stället sin grund i 
att arrendatorn från början binder sig för en längre avtalsperiod som han, 
när avtalet ingås, kan ha svårt att överblicka. - När utskottet år 1974 
behandlade en motion med yrkande om ett införande av en generell rätt att 
överlåta arrende som varat i tio år eller mer konstaterade utskottet (LU 
1974: 35) att en sådan rätt att överlåta arrenden skulle kunna medföra 
betydande nackdelar för jordbruksnäringen. Enligt utskottets mening gäl
ler det anförda alltjämt. Nackdelarna kan befaras bli särskilt stora om 
bestämmelserna. som motionärerna yrkar. görs indispositiva. Utskottet 
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vill också peka på att det viktigaste motivet för önskemålen från arrenda
torshåll om vidgad överlåtelserätt varit behovet av skydd för arrendatorns 
investeringar. Om arrendatorn får en ökad rätt till ersättning för investe
ringar med anledning av arrendelagskommittens förslag minskar behovet 
av en vidgad generell överlåtelserätt. Utskottet vill även hänvisa till - - -
att jordägarens rätt till självinträde kraftigt begränsades genom en lagänd
ring år 1979. Det kan med hänsyn härtill finnas ett behov för jordägaren att. 
när en arrendator vill upphöra med arrendet. kunna ompröva en utarren
dering. På grund av det anförda kan utskottet inte ställa sig bakom försla
get om en generell rätt till överlåtelse av arrenden som varat i minst tio år. 
- När det härefter gäller frågan om en rätt till överlåtelse av arrende på 
nära anhörig kan en sådan begränsad överlåtelserätt inte befaras föra med 
sig några större nackdelar för jordägaren eller för jordbruksnäringen i 
stort. Som arrendelagskommitten framhållit torde det också höra till ovan
ligheterna att jor'dägaren i sådana fall vägrar samtycka till en överlåtelse 
om den tilltänkta arrendatorn har tillräckliga yrkeskunskaper och god 
ekonomi. Särskilt om den senare redan tidigare deltagit i gårdens skötsel 
torde den stabilitet i förhållandet som åstadkoms genom överlåtelsen av 
arrendet vara till fördel för jordägaren. Det kan emellertid inte uteslutas att 
jordägare i vissa fall på grund av misshälligheter i förhållandet till den 
avträdande arrendatorn eller på grund av andra skäl som inte är bärande 
vägrar överlåtelse. Som den ovannämnda reservanten anfört kan en sådan 
vägran leda till socialt stötande resultat. Utskottet finner därför angeläget 
att frågan om en rätt för arrendatorn att överlåta arrendet på nära anhörig 
blir föremål för ytterligare överväganden under arbetet på den aviserade 
propositionen. Enligt utskottets mening bör reservantens förslag kunna 
läggas till grund för denna prövning. 

Jag har tidigare funnit att kommittens förslag när det gäller rätt för 

arrendatorn till ersättning för vissa investeringar inte bör läggas till grund 

för lagstiftning. Däremot har jag föreslagit vissa andra förbättringar av 

arrendatorernas ställning, när det gäller investeringar på arrendestället (se 
avsnitt 2.2). 

Vid sidan av dessa regler bör, i enlighet med riksdagens önskemål, en 

rätt till överlåtelse av arrenden införas. Jag delar emellertid lagutskottets 

uppfattning att denna rätt inte bör göras generell. 

När det gäller överlåtelse av arrende på nära anhörig torde det, som 

kommitten har framhållit, höra till ovanligheterna att jordägaren vägrar 
samtycke till en överlåtelse om den tilltänkte arrendatorn har tillräckliga 

kunskaper och god ekonomi. Som lagutskottet framhåller kan det dock 

inte uteslutas att jordägare i vissa fall på grund av misshälligheter i förhål

landet till den avträdande arrendatorn eller av andra skäl som inte är 

bärande vägrar att samtycka till en överlåtelse. Jag delar också utskottets 

uppfattning att en sådan vägran kan leda till socialt stötande resultat. Jag 

föreslår därför att det införs en rätt för arrendatorn att överlåta arrendet på 

en nära anhörig. Det torde. som lagurskottet framhåller, inte behöva be

faras att en så begränsad överlåtelserätt för med sig några större nackdelar 

för jordägaren eller för jordbruksnäringen i stort. 
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En första förutsättning för den nya överlåtelserätten bör vara att arren
destället är en lämplig brukningsenhet. dvs. är ett utvecklat eller utveck

lingsbart lantbruksföretag (se '' och 7 *§ jordförvärvslagen samt prop. 
1978179: 85 s. 23l. 

När det därefter gäller kretsen av anhöriga vill jag först erinra om att 

jordägaren enligt 9 kap. 8 § för:;ta stycket 3 JB kan återta arrendestället 
endast om han själv. hans make eller avkomling skall bruka arrendestället. 

Mot bakgrund av detta stadgande vore det. enligt min mening, inkonse

kvent att ge arrendatorn en rätt att överlåta arrendet till syskon eller 

syskonbarn. Det torde vidare inte vara särskilt vanligt att syskon eller 
syskonbarn har tagit del i jordbruksdriften på arrendestället. De sociala 

skälen för en så vidsträckt överlåtelserätt är alltså inte särskilt starka. Jag 

finner därför för min del att överlåtelserätten endast bör avse överlåtelse 

till make eller avkomling. 

Under hänvisning till det anförda föreslår jag att arrendatorn får rätt att 

överlåta arrenderätten till ett utvecklat eller utvecklingsbart lantbruksföre

tag till sin make eller avkomling, om arrendenämnden tillåter det. Sådant 

tillstånd bör lämnas, om inte jord.ägaren har befogad anledning att motsätta 
sig överlåtelsen. 

I motsats till nu gällande regkr om arrendatorns överlåtelserätt bör de 
nya bestämmelserna vara tvingande till arrendatorns förmån. 

När det gäller den prövning som skall göras av arrendenämnden vill jag 

först framhålla att jordägarcn bör kunna kräva att den tilltänkte arrenda
torn har jordbruksutbildning och avser att ägna sig åt att bruka arrendestäl
let samt att han har ordnad ekon0mi och även i övrigt är lämplig som 

arrendator. Uppfyller arrendatorn inte dessa förutsättningar bör alltså 
arrendenämnden inte lämna tills::ånd till överlåtelse. 

Jordägaren bör givetvis kunna åberopa även andra omständigheter mot 
en överlåtelse än arrendatorns clämplighet. Det blir då arrendenämndens 
uppgift att väga de skäl som tala:: mot en överlåtelse mot de skäl som talar 
för överlåtelsen. Det är inte möjligt att ge några närmare anvisningar om 

hur denna intresseavvägning bör utfalla i det enskilda fallet. Jag skall dock 

peka på vissa omständigheter som bör tillmätas vikt vid prövningen. 

En omständighet som i regel bör leda till att tillstånd till överlåtelse 
vägras är att arrendet inte ar förenat med rätt till förlängning. Om jordäga

ren anför sådana omständigheter som utvisar att arrendet inte kommer att 

förlängas vid den löpande avtalsperiodens utgång torde det också många 

gånger vara rimligt att tillstånd till överlåtelsen inte lämnas. Att tillstånd 

vägras i en sådan situation ligger i regel också i den tilltänkte arrendaton:1s 
intresse. 

Gör jordägaren sannolikt att han själv. hans make eller avkomling skall 

ta arrendestället under eget bruk vid den löpande arrendeperiodens slut 

synes tillstånd till överlåtelse böra vägras, om detta inte framstår som 
oskäligt gentemot den tilltänkte arrendatorn. 
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Bland de omständigheter som kan föreligga på arrendatorns sida bör 

bl. a. följande tillmätas betydelse vid den ifrågavarande prövningen. Om 

tvisten gäller ett s. k. historiskt arrende, dvs. om den tilltänkte arrenda

torns släkt under flera generationer har brukat arrendestället, torde det 
ofta vara oskäligt om tillstånd till överlåtelse vägras. Detta synes särskilt 

gälla för det fall att den tilltänkte arrendatorn rent faktiskt redan tar del i 

jordbruksdriften på arrendestället. 

Också i fråga om andra arrenden torde det i många fall kunna anses 

oskäligt, om den tilltänkte arrendatorn och hans famiij måste lämna en 

trakt där han och hans familj har rotat sig. Ett oskäligt resultat kan vidare 

inträffa. om cen nuvarande arrendatorn med fog har förlitat sig på att 

arrendet skall få överlåtas och därför har stått för kostnadskrävande inves

teringar på arrendestället och han och hans familj i händelse av att överlå

telse inte får ske inte skulle kunna erhålla rimlig kompensation för ned

lagda kostnader och arbetsinsatser. 

De överväganden som det här är fråga om påminner i stor utsträckning 

om de överväganden som skall göras i självinträdesfall enligt 9 kap. 8 § 

första stycket 3 JB Ufr prop. 1978/79: 183 s. 21-26 och 32-33 samt LU 

1978/79: 23 s. 23-27). Det är alltså främst fråga om en bedömning av de 

sociala skäl som talar för och emot en överlåtelse. Även jordbrukspolitiska 

hänsyn bör dock kunna tas. Skulle t. ex. ett självinträde från jordägarens 

sida innebära att arrendestället förs samman med ett eller flera utvecklade 

eller utvecklingsbarajordbruksföretag synes således arrendatorn i allmän

het böra få tillstånd att överlåta arrendet (jfr 4 § första stycket 4 jordför

värvslagen). 
För att arrendenämnden skall få underlag för att bedöma bl. a. om 

arrendestället är ett utvecklat eller utvecklingsbart lantbruksföretag bör 

nämnden vara skyldig att i de ifrågavarande ärendena inhämta yttrande 
från lantbruksnämnden. Jag föreslår därför att en särskild föreskrift härom 

tas in i lagen om arrendenämnder och hyrcsnämnder. 

2.8 Arrendeavräkning vid ändrat penningvärde Uordhruksarrende) 

Mitt förslag: Någon ändring i gällande regler görs inte. Förslaget bygger 

på uppfattningen att förändringar i penningvärdet redan enligt gällande 

regler skall beaktas, när avräkning sker med hjälp av bl. a. synebristbe

lopp vid tillträde och avträde av arrendet. 

Kommittens förslag: Överensstämmer med mitt förslag (se betänkandets. 

137-140). En reservant anser att rättsläget bör lagfästas genom en regel av 

innebörd att tillträdets bristbelopp vid avräkningen skall justeras med 

hänsyn till den ändring i det allmänna prisläget som har inträffat sedan 

tillträdessynen ägde rum (se betänkandets. 237-238). 
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Remissinstanserna: Flertalet instanser anser att det är oklart om enligt 

gällande regler förändringar i penningvärdet skall beaktas, när avräkning 

sker. Många instanser förordar en lagstiftning enligt reservantens förslag. 

(Se remissammanställningen avsnitt 8.) 

Skäl för mitt förslag: Arrendatorn skall under arrendetiden vårda och 

underhålla arrendestället. Försämras det genom att arrendatorn eftersätter 

vad som åligger honom har jordiigaren rätt till ersättning (9 kap. 15 § JB). 

Arrendatorn är dock inte skyldig att avhjälpa en brist som föreligger redan 

vid tillträdet. Avhjälper han en ;;ådan brist. har han rätt till ersättning av 

jordägaren (9 kap. 16 § JB). Ers;ittningsfrågorna skall i allmänhet avgöras 

vid avräkning enligt 9 kap. 23 § JB. Avräkning skall ske när arrendatorn 

avträder arrendestället. A vräkning skall också ske i samband med förläng

ning av ett arrendeavtal, om mer än nio år har förtlutit från tillträdet eller 

närmast föregående avräkning. Om inte annat har avtalats skall avräkning

en grundas på syn vid avräkningsperiodens början och slut. Vid synen 

skall enligt 9 kap. 26 § JB undersökas allt som hör till arrendestället. Om 

brist föreligger, skall anteckning göras om bristens beskaffenhet, de åtgär

der som behövs för dess avhjälpande samt kostnaden för detta. 

Syn och avräkning går normalt till på följande sätt. Vid tillträdessynen 

antecknas bristerna. För varje brist antecknas vad det kostar att avhjälpa 

den. Bristbeloppen bildar tillsammans tillträdets bristsumma. Vid avriik

ningsperiodens slut gör man pil. samma sätt och får då fram avträdets 

bristsumma. Därefter sker en jämförelse mellan bristsummorna vid tillträ

de och <1vträde. Är avträdets bristsumma större än tillträdets, skall arren

datorn betala skillnaden. Är förhållandet det motsatta. skall jordägaren 

betala skillnaden till arrendatorn. 

Mellan tiden för tillträde och <..vträde har i allmänhet förändringar skett i 

penningvärdet. Om hänsyn inte tas till sådana förändringar kan resultatet 

bli att en arrendator som har hållit arrendestället i oförändrat skick - de 

faktiska bristerna har inte ökat - ändå blir skyldig att betala ersättning. 

Kostnaderna för att avhjälpa avträdesbristerna anges i dagens penning

värde medan kostnaderna för tillträdesbristerna har angetts i det penning

värde som råddr då. 

Kommittens uppfattning att giillande riitt innebär att hänsyn till penning

värdets förändring skall tas vid den ifrågavarande jämförelsen har satts i 

fråga av flertalet remissinstanser. Många av dessa har hävdat att rättsläget 

iir oklart. 

Den aktuella frågan har numera prövats av Svea hovrätt i en dom den 10 

mars 1983 (nr 14: DT 7). Domen har överklagats till högsta domstolen. I 

domen anför hovrätten bl. a. att en rättvisande jämförelse mellan arrende

ställets skick vid tillträdet och vid avträdet endast kan ske om bristbelop

pen uttrycks i samma penningviirde. Har en ändring i det allmänna prislä

get skett mellan tillträdet och avträdet måste detta, enligt hovrätten. följ

aktligen beaktas vid avräkningen. 
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Jag delar kommittens uppfattning att det inte är påkallat med lagstiftning 

i denna fråga. Vilka metoder som bör användas för att justera bristbeloppet 

vid tillträdet med hänsyn till förändringarna i penningvärdet får, som 

kommitten har föreslagit. överlämnas åt rättstillämpningen. 

2.9 Fideikommissarrendatorers rättsställning (jordbruksarrende) 

Mitt förslag: Någon ändring av gällande regler görs inte. 

Kommittens förslag: Överensstämmer med mitt förslag (se betänkandet 

s. 141-148). 

Remissinstanserna: Kommittens bedömning att lagstiftningsåtgärder inte är 

påkallade när det gäller fideikommissarrendatorernas rättsställning godtas 

eller lämnas utan erinran av så gott som samtliga remissinstanser. Sveriges 

jordbruksarrendatorers förbund anser dock att lagen (1963: 583) om av

veckling av fideikommiss bör ändras så att ett arrendeavtal avseende 

huvudgården till ett fideikommiss blir gällande även mot fideikommissari

ens efterträdare. Fideikommissariernas intresseorganisation anser att ar

rendeavtal avseende en huvudgård bör bli gällande mot fideikommissari

ens efterträdare om arrendatorn är efterträdare eller annan arvinge till 

fideikommissarien. (Se remissammanställningen avsnitt 9. l 

Skäl för mitt förslag: Fideikommissen är numera under avveckling. Enligt 

lagen om avveckling av fideikommiss gäller som huvudregel att fideikom

miss skall upphöra när den som vid lagens ikraftträdande den I januari 

1964 var innehavare av fideikommisset avlider. Enligt fideikommissnämn
dcn förekommer ett femtontal arrenden avseende huvudgård vid det 50-tal 

jordbruksfideikommiss som alltjiimt består. Därvid har bortsetts från det 
tiotal fall där huvudgårdar är utarrenderade till driftsbolag, helägda av 

fideikommissarien och hans familj, eller till efterträdaren. Avvecklingsfal

len förutses enligt fideikommissnärrinden öka successivt under de när

m<tste åren. 
För egen del ansluter jag mig till uppfattningen att tillräckliga skäl att 

ändra lagen om avveckling av fideikommiss inte föreligger. Dels skulle en 

ändring av huvudgårdsarrendatorernas rättsställning beröra endast ett fåtal 

arrendatorer. Dels är det svårt att bedöma konsekvenserna på fidcikom

missavvecklingsfrågorna av en sådan ändring utan särskild utredning. Att i 

detta skede företa en sådan utredning kan enligt min mening inte komma i 

fråga. 
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2.10 Förverkande av jordbruksar:rende på grund av vanvård 

Mitt förslag: Bestämmelsen i 9 kap. 15 § JB om arrendatorns vårdnads

plikt anpassas till lagen ( 1979: 4::5) om skötsel av jordbruksmark. Enligt 

· förslaget skall am:ndatorn bruka jordbruksmarken i enlighet med vad 

som sägs i 3 § nämnda lag. Förslaget får betydelse även när det gäller 

frågan om förverkande av arrenderätten på grund av bristande skötsel 

av jordbruksmarken (se 8 kap. 23 § JB). När det gäller byggnader och 

andra anläggningar görs inga ändringar av gällande regler. 

Kommittens förslag: Kommitten föreslår inga ändringar av gällande regler 

(se betänkandets. 155-158). 

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser godtar eller lämnar utan erin

ran kommittens förslag att gällande regler när det giiller vanvård av arren

destället inte ändras. Några remissinstanser. bl. a. Uppsala universitet och 

domänverket, anser dock att vanvårdsbegreppet bör förtydligas. <Se re

missammanställningen avsnitt 11.) 

Skäl för mitt förslag: Enligt 9 kap. 15 § JB skall en jordbruksarrendator 

vårda och underhålla arrendestället. Om arrendestället försämras genom 

att arrendatorn eftersätter vad som åligger honom, har jordägaren rätt till 

ersättning vid avräkning enligt 9 kap. 23 § JB. Om arrendatorn vanvårdar 

arrendestället. är enligt 8 kap. 23 § JB arrenderätten förverkad och jord

ägaren alltså berättigad att säga upp avtalet. 

Genom JB upphävdes arrendatorns skyldighet enligt 1907 års lag om 

nyttjanderätt till fast egendom att väl hävda jorden. Ändringen hängde 

samman med den liberalisering av vanhävdslagstiftningen som den numera 

upphävda jordhävdslagen ( 1969: 698) innebar. Enligt JB är en arrendator 

inte skyldig att försätta i hävd en jord som jordägaren eller en förutvarande 

arrendator har försummat att hävda (prop. 1970: 20 s. B 830, 875. 960 och 

962). 

Arrendatorns vårdnads- och underhållningsskyldighet omfattar inte bara 

jorden utan även byggnader och andra anläggningar. Denna vårdnads- och 

underhållsskyldighet kan närmast beskrivas som en reparationsskyldighet. 

Arrendatorn är skyldig att reparera en anläggning. om.den enligt ett nor

malt och praktiskt betraktelsesätt har förslitits så mycket att en reparation 

är påkallad (prop. 1970: 20 s. B 989). För en förslitning som inte har gått så 

långt att en reparation är påkallad ansvarar arrendatorn således inte. Detta 

innebär att den s. k. slitningsprincipen inte får användas vid avräkningar 

enligt JB. Arrendatorns vårdnads- och underhållsplikt när det gäller bygg

nader och andra anläggningar begränsas också av att jordägarens bygg

nadsskyldighet inträder. om en anläggning är i det skicket att reparation 

inte vidare är ekonomiskt försvalig (prop. 1970: 20 s. B 990). 
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Lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark, som ersätter 1969 års 

jordhävdslag, trädde i kraft den I juli 1979. Enligt 3 § lagen om skötsel av 

jordbruksmark skall jordbruksmark, som med hänsyn till läge, beskaffen

het och övriga omständigheter är lämplig för jordbruksproduktion, brukas 

så att markens produktionsförmåga tas till vara på t:tt ändamålst:nligt sätt. 

Lantbruksnämnden utövar tillsyn över dterlcvnadt:n av lagen och kan 

ingripa bl. a. med vitesförelägganden. Genom ett sådant föreläggandt: kan 

en innehavare av jordbruksmark åläggas att åter ta mark i jordbrukspro

duktion (9 §). 

Kommitten diskuterar i betänkandet dds i vad mån en arrenderätt kan 

förverkas vid vanvård, dels vilken inverkan som lagen om skötsel av 

jordbruksmark har på vanvårdsbegreppt:t. 

För egen del kan jag, liksom flertalet remissinstanser, ansluta mig till 

kommittens uppfattning att praxis när det gäller förverkande på grund av 

vanvård inte ger anledning till några invändningar. Det föreliggande mate

rialet visar sålunda inte, som har hävdats från några håll, att domstolar och 

arrendenämnder skulle anse arrenderättt:n förverkad först sedan vanvår

den har gått så långt att den är att anse som grov. Jag föreslår därför inte 

någon lagändring på denna punkt. Jag vill dock erinra om att det för 

jordägaren numera torde vara av större betydelse än tidigare att i tid kunna 

hejda en begynnande vanvård av ett arrendeställt:. Bl. a. representerar ju 

byggnader och andra anläggningar på ett arrendeställe i dag mycket stora 

värden. Även kostnaderna för reparationer har ökat betydligt undt:r senare 

år. Mot bakgrund härav linns det enligt min mening anledning att i fortsätt

ningen noga följa rättstillämpningen. 

Jag delar vidare kommittens uppfattning att man har anledning att räkna 

med att de centrala värderingar rörande jordbruksmarkens skötsel som har 

kommit till uttryck i lagen om skötsel av jordbruksmark påverkar tolkning
en av begreppet vanvård i JB. Jag anser också att det är en naturlig 

utgångspunkt att arreridatorn skall sköta jorden i t:nlight:t med vad som 

sägs i nämnda lag. 
I vart fall på en punkt gt:r emdlertid JB:s reglt:r ett otillfredsställande 

resultat. Som jag tidigare har framhållit innebär JB att arrendatorn inte är 
skyldig att förbättra arrendt:stället. Detta gäller även hävden av jorden och 

innebär t. ex. att arrendatorn enligt J B inte är förpliktad gentemot jordäga

ren att sätta i stånd jordbruksmark som var vanhävdad redan när arrenda

torn tillträdde arrendestället. Härav följer attjordägaren i ett sådant arren

deförhållande inte kan få till stånd ett förverkande av arrenderätten även 

om arrendatorn underlåter att efterkomma ett föreläggande enligt lagt:n om 

skötsel av jordbruksmark att sätta den vanhävdade marken i stånd. 

Mot bakgrund av det anförda finns det enligt min mening skäl att bättre 

anpassa JB:s regler om arrendatorns skötsel av jordbruksmarken till lagen 

om skötsel av jordbruksmark. En sådan anpassning är också naturlig mot 

bakgrund av att, som nämnts, JB:s regler ursprungligen anpassades till 

5 Riksdui:t?n 1983184. I sam/. Nr 136 
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1969 ilrs junlhiivdslag. Jag för.:sl;ir J:irför all det i 9 kap. 15 ~ JB föreskrivs 

alt arrendatorn skall bruka jordhruksmarken i enlighet med vad som siigs i 

3 * lagen om skötsel av jordbruksmark. 

2.11 Maximitiden för upphitclsc av jordbruksa_rrcndc 

Mitt förslag: Maximitiden fö1· uppliit.:lse av jlll·Jbruksar'renJ.: utom 

stadsplan siinks friin 50 till :5 <ir l7 kap. 5 * JB). Vidare avskaffas 

möjlighelen all uppliita jordbruksarrenJe för niigons livstid (9 kap. 2 * 
JBJ. Den siirskilda unJanlags:·egdn som giiller betriiffande nyltjande

riiltsupplittdser som görs av staten föresliis giilla iiven betriiffanJe Je 

nya reglerna. 

Kommittens förslag: Överenssti'.mmer med milt förslag utom s:1tillviJa all 

maximitiden föresliis siinkt till 20 iir (se betiinkande! s. 159-162). 

Remissinstanscrna: Flertalet remissinstanser tillstyrker eller liimnar kom

mitt~ns försl<1g utan erinran. End<tst en instans (Kristianstads tingsr:iu I 

avstyrker helt. Några remissinstanser ifriigasiilter om inte maximitiden blir 

siiltas till 25 är medan andra för.:slilr att d.:n siilb till 10 jr. Sveriges 

jorJägareförbund anser att en hegriinsning av maximitiden inte bör giilla 

upplåtelser till niirstilemle. !Se remissammanstiillningen avsnitt 12). 

Skäl för milt förslag: Avtal OllljOrJbruksarrenJe skall cnligL 9 kap. 2 ~ Jl3 

triiffas för viss tid eller för arr·~nJatorns livstid. Avser uppl:ltelsen jord, 

varöver uppliicaren inte kan förfoga utöva sin egen besi1tningstid, fftr avtal 

triiffas iiven för si.tdan tid (se om siidana avtal avsnitt 2.'Jl:Ar arrendetiden 

inte bestiimd enligt vad som har sagts nu, giiller avtalet för fem iir. För 

arrende som omfattar bostad iit arrendatorn iir minimitiden i princip frill"<ir 

(jfr avsnill 2.5 ). För övriga jordbruksarrenJen finns ingen minimitid tjfr 

avsnitt 2.3). 

Enligt 7 k:.tp. 5 * J B iir avtal (lm uppl{l!ebe av arrende inte bindande 

liingre iin 50 år frän Jet avtalet slöts. U ppliitelse av fast egendom i1ll)m 

stads plan är dock inte binJandt liingre iin 25 iir. U pphltelse av arrende för 

någons livstid giilkr utan begriinsning till viss tid. De niimnda reglerna 

giiller iiven för uppliltdser av övriga nyttjanderiitter utom tomtriitt och 

skogsavverkningsriitt. Reglerna giiller inte uppl:ltdser friin staten. Statliga 

uppliitelser iir allts:l bindande iiven om uppl{1telsen avser liingre tid iin 

maximitiden. 

Avtal för längre tid iin maximitiden är inte ogiltiga och avtalet förfaller 

inte vid maximitidens utgimg. För att avtalet skall upphöra m{tste endera 

parten säga upp det till maximitidens utgiing. Är det jorJiigaren som gör 

uppsiigningcn, kan arrendatorn begiira förliingning av avtalet enligt regler-
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na om besittningsskydd (prop. 1970: 20 s. 982). Sker uppsägning och blir 

avtalet inte förlängt, upphör det att gälla pä den fanlag som inträffar 

närmast t:fter sex månader frän uppsägningen (se 8 kap. 4 §andra stycket 

JB). 

Maximitiden för upplåtelse av jordbruksarrende bestämdes till 50 år 

redan år 1800. Skälet till all en maximitid infördes var att man från 

statsmakternas sida fann det olämpligt att enjordägare skulle binda sig i ett 

arrendeavtal under alltför lång tid. Det ansågs ligga i utvecklingens intresse 

att jordägaren inte satte sig ur stfand att vidta behövliga ändringar av en 

fastighets användningssätt. Att maximitiden iindå iir så förhållandevis lång 

beror på att en längre tid i vissa fall ansågs erforderlig för att nyttjande

rättshavaren skulle kunna dra nytta av nedlagt arbete och kapital. 

För att jordbniksföretagen i dag skall kunna drivas rationellt krävs det 

att brukningsenheterna fOrtlöpande anpassas till nya förhållanden. Lång

variga arrendeupplåtelser kan komma all motverka en ur samhiillets syn

punkt lämplig utveckling. Inte heller jordbruksarrendatorn synes med nu

varande arrendclagstiftning ha niigot påtagligt behov av att kunna teckna 

extremt långvariga arrendeavtal. En jordbruksarrendator har ju enligt JB i 

princip rätt till förlängning av arrendeavtalet om arrendetiden överstiger 

ett är. 

Kommitten har inhämtat uppgifter om arrendeperiodernas liingd. Såvitt 

framgår av dessa uppgifter är avtal om jordbruksarrende med en längre 

arrendetid än tio år sällsynta. I det insamlade materialet avsåg endast 

mindre iin en procent av avtalen s<ldana upplåtelser. 

Mot bakgrund av det anförda delar jag kommittens uppfattning att det ur 

jordbruksniiringens och samhällets synpunkt inte finns några skäl att främ

ja mycket långvariga avtal om jordbruksarrende. 

Ytterligare ett skiil som talar för att maximitiden för upplf1tclsc av 

siidana arrenden bör siittas ned är att den kan utnyttjas för att kringgå 

jordförvärvslagstiftningen. En av lantbruksstyrelscn företagen undersök

ning visar säledes att 49-åriga upplåtelser har skett i detta syfte. En 

sänkning av maximitiden-för upplatelse av jordbruksarrende kan bidra till 

att minska antalet sådana kringgåenden. 

Jag finner mot bakgrund av det sagda all maximitiden för upplåtelse av 

jordbruksarrende bör siinkas. Som kommitten har funnit torde det däremot 

inte finnas skäl all ändra reglerna betriiffande övriga arrendeformer. 

Kommitten har föreslagit att maximitiden sänks till 20 år. Flertalet 

n:missinstanser tillstyrker förslaget eller lämnar det utan erinran. 

För egen del har jag kommit till den uppfattningen att maximitiden bör 

vara 25 år. Denna maximitid gäller redan nu beträffande upplåtelser inom 

stadsplan. Att samma tid används även i nu ifrågavarande fall gör regclsy

stemet enklare och överskådligare. Den nu föreslagna maximitiden bör 

gälla utan undantag fört. ex. upplätelser till anhöriga. 

Kommitten har vidare föreslagit att möjligheten att upplåtajordbruksar-
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rem.le för arrendatorns livstid ;.vskaffas. Förslaget. som niirmast iir en 

konsekvt:ns av förslaget om cn siinkning av maximitidcn, har tillstyrkts 

t:lkr lämnats utan erinran av rt:missinstanscrna. Ävt:n jag anslutcr mig till 

kommittens uppfattning pil denna punkt. 

Som kommitten har funnit bör statens möjligheter att uppliita jordbruks

arrendt: för liingrc tid iin maximitiden stil kvar. 

2.12 Arbetsavtal i samband med jordbruksarrcnde 

Mitt förslag: Reglerna i 9 kap. 36-39 §§ JB llm arbetsavtal i samband 

mt:d jordbruksarrcnde upphii•1s. Detta inncbiir att i princip samma 

regler som för arbctsavtal i alh1iinhct kommer att giilla för arbetsavtal 

rricllanjordägare och arrcndatorcr. Vidare upphävs regeln i 8 kap. 23 § 

första styckct 2 J B om att arrcnderiitten iir förverkad för det fall att 

arrendatorn undandrar sig att utföra arbete som illiggcr honom cnligt 

arrendeavtalet. 

Kommittens förslag: Överenssti'.rnmer med mitt förslag (se s. 163-167 

betänkandct). 

Remissinstanscrna: Remissinstanserna har tillstyrkt eller liimnat utan erin

ran kommittens förslag (se remi:;sammanstiillningen avsnitt IJ). 

Skäl för mitt förslag: Tvingande r..:gler om arbetsavtal i samband med 

jordbruksarrende infördes i lagstiftningen genom 1907 års lag om ny11jan

dt:rii1t till fast cgendom. Reglcma i 9 kap. 36-39 §§JU om arbetsavtal i 

samband med jordbruksarre.nde motsvarar i huvudsak rcgkrna i 1907 ~irs 

lag efter 1943 års arrendereforn. Dessa regler iir tvingande till arrenda

torns förmån men gällt:r intc om arrendatorns iiliggande iir av ringa bety

delse. 

Reglerna innebär i huvudsak följandc. En arbetsskyldighet, som har 

föreskrivits i ett arrendeavtal, skall vara till sitt mföt bestämd och utkrävas 

under iakttagandc av en viss ·Xdning. Bl. a. får arbetet i princip intc 

utkrävas så att arrendatorn hindras att behörigen sköta sitt jordbruk. I ett 

arrendeavtal får inte tas in ett förbud för arrendatorn att utföra arbete ät 

någon annan än jordägaren. Är arrendatorn enligt arrendeavtalet eller ett 

annat avtal med jordägaren skyldig att utföra arbete, skall ersättning till 

arrendatorn utgå efter ortens i:ris vid tidi::n för arbetet. Tillhandahållcr 

jordägaren inte arbt:tt: som arrendatorn t:nligt arrcndeavtalet eller annat 

avtal mt:djordiigaren iir skyldig att utföra eller annat lika förm<'mligt arbete, 

·har arrendatorn i princip rätt att siiga upp arrendeavtalet. Arrendatorn har 

också viss riitt till skadestånd. 

.-~·-~, ..... 
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1\rrenderiitten och arbetsrrestationen skall urrskattas var för sig och till 

sitt verkliga viirde. Detta giiller dock.inte om arrendatorns f1ligganJe iir av 

ringa betydelse. t. ex. om det giiller vedhuggning. Det iir s[1ledes inte 

tilliltet enligt JA att bestiimma att vederlaget för ett arrende skall utg;I i 

dagsverken eller annat arhete (se 9 kap. 29 * JBl. 

Undandrar sig arrendatorn en arbetsskyldighet som iir föreskriven i 

arrendeavtalet iir arrenderiitten förverkad. Detta giiller dock inte om det 

som ligger arrendatorn till last iir av ringa betydelse (8 kap. 23 * första 

stycket 2 och andra stycket J B ). 

För egen del vill jag till en början erinra om att reglerna om arhetsavtal i 

samband medjonlbruksarrende tillkom under en tid med helt andra sociala 

och ekonomi~ka förhf1llanden iin de nuvarande. Redan i förarbetena till JB 

framhöll derartementschefen att hestiimmelserna hade ffttt vida mindre 

hetydelse iin tidigare. En siirskild reglering ans[1gs dock alltjiimt behövlig. 

eftersom det kunde antas att det iiven i framtiden i enstaka fall skulle 

komma att finnas kombinerade arrende- och arbetsavtal !prop. 1970: 20 s. 

B I 010). Av betydelse i sammanhanget iir ocksf1 att de s. k. skogsarbetarar

rendena och diirmed jiimförliga arrenden i och med JB överfördes till 

hyreslagens tilliimpningsomrt1de (se 12 kar. I *andra stycket JR och prop. 

1970: 20 s. R I 017). Efter J B:s ikrafttriidandc inneh<'1ller hyreslagstiftningen 

inga siirskilda regler om arbetsavtal i samhand med hyra (se pror. 1970: 20 

s. B 1018 och s. A 380 och 408). 

Efter det att JB triiddc i kraft har de ifr{1gavarande reglerna kommit att 

framstf1 som iin mer otidsenliga. Enligt vad organisationerna pt1 jordiigar

resp. arrendatorssidan har uppgett för kommitten utgör de f<ltaliga arhets

avtal som fortfarande kan förekomma inget hiirande skiil att behf1lla regler

na om arhetsavtal i samhand med arrende. Uppfattningen att reglerna iir 

otidsenliga har godtagits eller liimnats utan erinran av remissinstanserna. 

för ett uprhiivandc av reglerna tal;ir. som kommitten pårekar. iiven andra 

skiil. Bl. a. kan forverkanderegeln i vissa fall vara direkt ogynnsam för 

arrendatorn. Ett upphiivande innebiir ocks[1 att man slipper den gränsdrag

ning mellan ringa och icke ringa arhete som skall göras enligt gällande 

regler. 

Mot hakgrund av det anförda finner jag att reglerna i 9 kap. 36-39 *~ JB 

om arbetsavtal i samband med jordbruksarrende hör upphävas. Till följd 

hiirnv bör även förverkanderegeln i 8 kap·. 23 * första stycket 2 JR upphä

vas samt regeln om arrendeavgiften i 9 kap. 29 ~ JB ändras. 

9 kap. 29 * JB bör i fortsättningen ha det innehållet att om i arrendeavta

let intas ett villkor om skyldighet för arrendatorn att utföra arbete. så skall 

- oberoende av om arbetet iir av ringa betydelse eller ej - avtalet ange det 

belopp som skall tillkomma arrendatorn i ersiittning för arbetet. Arbetet får 

alltså inte utgöra vederlag för arrendet. Har avtal träffats i strid hiiremot'

skall arrendavgiften utgå med belopp som iir skäligt med hiinsyn friimst till 

parternas avsikter och övriga förhållanden niir avtalet triiffades. Arrenda-
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torn iir i sf1dana fall inte skyldig att utföra arbetet. Uppenbart är också att 

ett avtal om skyldighet för arrendatorn att utföra arbete bör bli ogiltigt, om 

ersättningen för arbetet satts så lfigt att den reella innebörden av avtalet är 

att arbetet utgör vederlag för arrendet. 

2.13 Ränta på retroaktiv arrendea,•gift vid jordbruks- och bostadsarrende 

Mitt förslag: Siirskilda riinterqder införs för det fall att arrendavgiften 

slutligt faststiills av arrendeniimnd eller domstol först efter det att 

arrendetiden har gått ut för det avtal som förltingningstvisten giiller. 

Såväl jordägaren som arrendatorn blir skyldiga att utge riinta. De nya 

reglerna utform<is efter mönster av 12 kap. 53 §andra stycket JB. 

Kommittens förslag: Överensstiimmer med mitt förslag (se betiinkandet s. 

169-173). 

Rcmissinstanscrna: Kommittens förslag godtas eller liimnas utan erinran 

(se remissammanstiillningcn avsnitt 141. 

Skäl för mitt förslag: Är en forliingnings- eller villkorstvist iinnu inte 

avgjord niir arrendetiden gfir ut. har arrendatorn rätt att sitta kvar pf1 

arrendestiillet till dess frt1gan är slutligt avgjord. I avbidan pf1 det slutliga 

avgiirandet gäller provisoriskt den gamla arrendavgiften (se 9 kap. 11 *och 

10 kap. 6 a § JB). Höjer arrcndeniimndcn eller domstolen arrcndavgiftcn 

för den nya arrendeperioden blir arrendatorn. niir avgörandet vinner laga 

kraft. skyldig att för den tid som har gått av den nya arrendeperioden 

betala skillnaden mellan den gamla och den nya avgiften. Arrcndclagstift

ningen saknar föreskrift om att riinta skall utgå pf1 en sftdan retroaktiv 

arrendeavgift. 
Sänker å andra sidan arrendenämnden arrendeavgiften. skall givetvis 

jordägaren betala tillbaka vad hm har uppburit för mycket. Inte heller för 

detta fall innehf1ller arrendelagstiftningen nf1gon föreskrift om skyldighet 

att betala riinta. 

Om hyresnämnden eller bostadsdomstolen i en förliingnings- eller vill

korstvist faststiiller en högre hyra för förfluten del av den nya hyresperio

den än den som har utgått frirut. skall hyresgiisten enligt 12 kap. 53 §andra 

stycket JB betala ränta på det överskjutande beloppet. Ränta skall utgf1 

som om beloppet har förfallit till betalning samtidigt med den förut ut

gående hyran. Räntan skall beräknas enligt 5 § riintelagen ( 1975: 635). s. k. 

avkastningsriinta, för tiden innan beslutet har vunnit laga kraft och enligt 

6 ~ riintelagen. s. k. dröjsmålsriinta. för tiden diirefter. I 12 kap. J R finns 

det diiremot ingen bcstiimmelse om att hyrcsviirden skall betala rtinta om 

hyran siinks (se dock SOU 1981: 71 s. 373 och 22 §tredje stycket hyresfiir

handlingslagcn. 1978: 304). 
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Jag delar kommittens uppfattning att inte n;
0

1gon av parterna hör kunna 

dra ekonomisk nytta av att avgiftsfrf1gan avgiirs först efter utg{ingen av den 

gamla arrendeperioden. Hiirav följer att arrendatorn hör heta la riinta p{1 en 

retro;iktiv arrendehiijning och att jordiigaren hör hetala riinta p;°1 det av

giftshekipp som han skall hctala tillhaka. niir den nya avgiften hlir liigre iin. 

den gamla. 

Under hiinvisning till det sagda fiiresl;°1r jag att siirskilda riinteregler 

införs för det fall att arrendeavgiften slutligt faststiills av arrendeniimnd 

eller domstol först efter det att en ny arrendeperiod har intriitt. Reglerna 

hiir utformas efter mönster av 12 kap. 53 ~andra stycket JB och hiir. som 

kommitten har föreslagit. giilla vid jordbruks- och bostadsarrende. 

2.1..J Dispcnsrt>glcrna 

Mitt förslag: En framstiillning till arrendeniimnden om godkiinnande av 

ett avtalsvillkor. som inte iir giltigt om det inte har godkiints av arren

deniimnden. f;'lr inte göras senare iin en mf111ad. efter det att avtalet har 

ingf1tts (se 8 kap. 2 ~andra stycket JB). Giirs ansiikan om godkiinnande 

fiir sent giiller inte avtalsvillkoret. I stiillet giiller den lagbesUimmelse 

frf111 vilken dispens skulle ha sökts. 

Kommittens förslag: (h·ercnsstiimmer med mitt förslag (se hetiinkandet s. 

175-178). 

Rcmissinstanscrna: Samtliga remissinstanser tillstyrker eller liimnar utan 

erinran att det införs en regel om att godkiinnande skall siikas inom viss 

tid. N{igra instanser anser att den föreslagna tidsfristen om en mi'1nad iir for 

kort. men flertalet godtar denna tidsfrist. (Se remissammansUllningen 

avsnitt 15.) 

Skiil för mitt förslag: Enligt 8 kap. 2 ~ första stycket .IB iir arrendereglerna 

tvingande till arrendatorns fi.irmi'111. om inte annat anges. Vissa hestiimmel

ser. exempelvis reglerna i 9 kap. 2 ~ JR om arrendetid. är tvingande mot 

h{1da parter (prop. 1970: 20 s. l3 935 och 972-973). Arrendeniimnden kan 

ge dispens fr;'111 vissa av de tvingande reglerna och godkänna ett avtalsvill

kor som strider mot en regel. P{1 så siitt tillgodoses behovet av smidiga 

lösningar anpassade efter de enskilda förhtdlandena vid olika. arrenden. 

Dispens kan ges bl. a. frf111 bestiirnmelserna om arrendetid. f1tertagande av 

arrendestiillet under arrendeperioden. uppsiigningskravet och uppsiig

ningstidens längd. Kommer parterna överens om en avvikelse fri'111 en 

tvingande regel skall de i avtalet särskilt ange att dispens fftr sökas. Saknas 

detta förhehftll. kan arrendeniimnden inte medge dispens. varför de tving

ande reglerna kommer att giilla. 
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Om förhehåll har gjorts och arrendeniimndcn avslår en ansökan om 

dispens, förfaller avtalet. om parterna inte har kommit överens om något 

annat (8 kap. 2 § andra stycket JB). En kontraktsbestämmelse som är 

beroende av dispens har inte någon giltighet. förrän dispens har meddelats. 

Gällande rätt innehåller inte någon regel om att dispens skall sökas inom 

viss tid. Detta innebär att frågan om dispens kan aktualiseras iiven lång tid 

efter det att arrendatorn har tillträtt arrendestiillet. En sådan ordning ifr 

enligt min mening otillfredsställande ur flera synpunkter. Dels är det all

mänt sett olyckligt att osäkerhet råder om ett arrendeavtals giltighet sedan 

tillträde har skett. Dels föreligger, som kommitten framhåller. en risk för 

attstötande konsekvenser kan uppstå i vissa fall. Arrendatorn kan t. ex. 

tvingas att lämna ett arrendeställe som han har l~_gt ned kostnader pf1, 

därför att arrendeavtalet blir ogiltigt till följd av att arrendcniimnden vägrar 

dispens i anledning av en ansökan som jordiigaren har gjort först flera år 

efter det att arrendatorn har tillträtt arrendestället. 

Mot bakgrund av det anförd::1 föreslår jag att det införs en regel enligt 

vilken en ansökan om dispens skall ges in inom viss tid efter det att 

arrendeavtalet har ingåtts. Om ansökan görs för sent bör arrendeupplf1tel

sen bestå. I så fall bör den lagbcstiimmclse giilla fr{m vilken dispens krävs 

och inte det av parterna överem.komna avtalsvillkoret. 

Flertalet remissinstanser har godtagit eller liimnat utan erinran den av 

kommitten föreslagna tidsfristen om en mrmad inom vilken en ansökan om 

dispens skall göras. Även jag anser att denna tidsfrist innebiir en liimplig 

avvägning mellan å ena sidan det principiella kravet att ett giltigt avtal bör 

föreligga vid tiden för arrendatorns tilltriide och f1 andra sidan parternas 

behov av skälig tid för rent praktiska <'ltgiirdcr. 
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2.15 Förfarandet vid förlängnings- och Yillkorstvister 

2 .15. I Jordhruksarrende och hostadsarrende 

Mitt förslag: I fråga om jordhruksarrende och bostadsarrende skall 

uppsägning till arrendeperiodens slut endast ske niir jordägaren eller 

arrendatorn vill att arrendeförhållandet skall upphöra. Uppsägning be

hövs irite om parterna endast vill att villkoren skall ändras för den nya 

arrendeperioden. Det räcker då med att den part som påkallar villkors

ändringen underrättar motparten om sin begäran. Det s. k. avnyttnings

meddelandet slopas och den part som vill ha till stånd en ändring hlir 

skyldig att själv hänskjuta en eventuell tvist till arrendenämnden. 

Jordägaren skall hänskjuta en förlängningstvist till arrendenämnden 

senast två månader från den dag då uppsägning senast kunde ske. Den 

som har begärt villkorsändring skall hänskjuta en villkorstvist senast 

två månader före den nya arrendeperiodens början. 

Ansökan till arrendenämnden skall i förlängningstvister innehålla 

uppgift om varför jordiigaren motsiitter sig att avtalet förlängs. Ansökan 

i villkorstvister skall innehålla uppgift om den ändring av villkoren som 

begärs. 

Om en arrendeniimnd eller domstol fastställt villkor för en ny arren

deperiod. får arrendatorn säga upp avtalet senast två mfmader efter den 

dag då avgörandet vann laga kraft. 

Kommittens förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt förslag. Vill

korstvister skall dock hänskjutas senast sex månader från den dag då 

uppsägning (och begäran om villkorsändring) senast kunde ske. Vidare 

skall jordägaren i uppsägningshandlingen ange skälen till att han motsiittcr 
sig förlängning. (Se betänkandets. 179-195). 

Rcmissinstanse_rna: Flertalet remissinstanser godtar eller lämnar utan erin

ran kommitteförslagets allmänna konstruktion. Flera stiftsnämnder anser 

dock att arrendatorns skyldighet att hänskjuta en förlängnings- eller vill

korstvist till arrendenämnden skall bestå. Kravet att jordiigaren skall ange 

skälet till att han motsiitter sig förlängning kritiseras också av n<°1gra re

missinstanser. 

Några remissinstanser. bl. a. Uppsala universitet. framhftller att den av 

kommitten föreslagna tidsgränsen för hiinskjutande av villkorstvistcr iir 

olämplig i den praktiska tillämpningen och föreslår därför att tidsgränsen 

förskjuts till arrendeperiodens slut. Andra instanser förordar att en tvf1-

månadersfrist skall gälla för hänskjutande av sfiväl förliingnings- som vill

korstvister. 

Ni\gra remissinstanser anser att även motparten till den som har begärt 

villkorsändring skall kunna hänskjuta en villkorst.vist. (Se remissamman

ställningen avsnitt 16.) 
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Skäl för mitt förslag: Arrendeavtal för viss tid upphör i princip att giilla vid 

arrendetidens utgäng. Avtal om jordhruksarrende som har en arrendetid 

om minst ett ftr och avtal om hostadsarrende m{1ste dock i princip sägas 

upp för att upphöra vid arrendetidens utgfmg (9 kap. 3 *och 10 kap. 3 * 
JB). Sker inte uppsägning. blir avtalet automatiskt förlängt. vid jordbruks

arrendc för en tid som motsvarar arrendetiden. dock högst fem ftr. och vid 

bostadsarrende för fem år. Vid ~n sådan förlängning kommer de gamla 

villkoren att giilla iiven för den nya arrendeperioden. Uppsiigning skall 

göras senast ett år före arrendetidens utg;°tng. Vid avtal om jordbruksar

rende med en arrendetid som iir kortare än fem fa iir dock uppsiigningsti

dcn åtta månader. 

För jordhruksarrende och hostadsarrende finns regler om besittnings

skydd för arrendatorn. dvs. en rätt för denne att vid uppsiigning fri avtalet 

förlängt. eventuellt pf1 ändrade villkor. Besittningsskydd föreligger i prin

cip vid alla jordbruksarrenden som omfattar hostad för arrendatorn. s. k. 

gårdsarrcnden. eller som har en arrendetid som iir Wngre iin ett :1r. För att 

besittningsskydd skall föreligga vid hostadsarrende kriivs att det p;'i arren

destiillet finns ett hus som har ;I satts taxcringsviirde. 

För arrenden med _besittningsskydd miiste uppsiif!ning till arrendeperio

dens slut ske inte endast di't en part vill att arrendeforhCtllandet skall 

upphöra utan ocksft dft parten vill att arrendet skall fortsiitta men med 

andra villkor. 

En uppsiigning skall vara skriftlig. om inte skriftligt erbnnande av 

uppsägningen liirnnas (8 kap. 8 * JB). Niir arrcndat~1rn siiger upp avtalet för 

villkorsiindring m:°1ste dock uppsiigningen alltid vara skriftlig. En skriftlig 

uppsiigning skall delges motparten. Jordiigaren hehövcr inte ange om upp

siigningen avser avflyttning eller endast iindring av villkoren för en ny 

arrendeperiod. Han hehövcr inte heller ange skiilen till att han motsiitter 

sif! l'örliingning och inte heller de villkor som han uppstiiller för att g:1 med 

pft en förliingning. Arrendatorn rniistc i uppsägningen ange att han begiir 

förliingning p:°1 iindradc villkor. Siiger han upp avtalet hlankt. giiller upp

siigningen för avflyttning. 

En uppsiigning-av ett arrendeavtal gilller alltid avtalets upphiirande. 

Även om .arrendatorn har sagt upp avtalet för att arrendevillkoren skall 

iindras. kan han bli tvungen att liimna arrendestiillet vid avtalstidens ut

gfing. omjordiigaren viigrar förliingning. Sedan uppsiigning har skett. skall 

parterna förhandla om fortsatt al'rende och om de nya arrendevillkoren. 

Kommer parterna inte överens. skall .ionliigarcn skriftligen meddela arren

datorn att denne. om han inte vill !lytta. har att hiinskjuta tvisten till 

arrendeniimnden inom två milnader fri'in det att han delgivits meddelandet 

19 kap. 10 * t)ch 10 kap. 6 a ~ JBL N:'tgnn frist för Himnandc av avflytt

ningsmeddelandet är inte föreskriven. 

Arrendatorns riitt till förliingning av avtalet förfaller. om han inte hiin

sk,iuter tvisten till arrcndcniimnden i riitt tid sedan han har delgivits avflytt-
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ningsmcddclandct. Han blir då skyldig i:itt avträda arrendet vid arrendepe

riodens slt1t. 

Om en tvist mellan jordiigarcn och arrendatorn inte har avgjorts före 

arrendetidens utgång. har arrendatorn rätt att sitta kvar· på arrendestället 

tills fr{1gan är slutligt avgjord. De gamla villkoren skall gälla tills slutliga 

villkor för samma tid blir bestämda. Bifalls arrendatorns talan om förliing

ning. <;kall villkoren för den nya arrendeperioden fastställas enligt 9 kap. 

9 *eller 10 kap. 6 * JB. Bifalls inte denna talan. är arrendatorn skyldig att 

avträda arrendet. I sådant fall kan på begäran av jordiigarcn eller arrenda

torn skäligt uppskov med avtriidct medges. 

De nuvarande uppsägningsreglcrna har utsatts för [1tskillig kritik (jfr 

prop. 1978/79: 183 s. 28- 30). En inviindning är att de försvagar arrenda

torns fi\rhandlingsposition. Arrcndator.n kan niimligcn få full visshet om 

jordiigarcns avsikt med en uppsägning först sedan arrendatorn har hän

skjutit tvisten till arrendenämnden. En annan olägenhet med det nuvaran

de systemet är att håde frågan om fortsatt arrende och frågan om nya 

arrendevillkor kan hftllas svävande under läng tid. Detta beror på att det 

står jordägarcn fritt att lämna avtlyttningsmcddclande niir han själv vill och 

att arrendatorn inte giirna- hänskjuter en tvist innan han har erhftllit ett 

avtlyttningsmeddelande. Enligt den nuvarande ordningen tvingas vidare 

jordiigaren att begära arrendatorns avflyttning för att få hänskjutandefris

tcn att bör:ia löpa liven för det fall att jordiigarcn endast vill att villkoren för 

det fortsatta arrendet skall prövas av arrcndeniimnden. Detta skapar i 

m:'\nga fall en onödig irritation mellan parterna. 

Mot bakgrund av den kritik som har riktats mot det nuvarande uppsiig

ningsförfarandet har kommitten funnit att följande principer hör vara viig

ledande vid utformningen av nya uppsiigningsrcg\cr. Syftet med uppsäg

ningen bör så tidigt som möjligt stå klart för motparten. Det bör [1vila den 

. part som önskar en ändring av det bestående arrendeförhfillandct att ta 

initiativ till att en tvist förs till arrendcniimnden. Tvistefrågorna bör nor

malt vara avgjorda före den löpande arrendeperiodens utg:lng. 

De angivna principerna har i allt viiscntligt godtagits av remissinstanser

na. Avcn jag anser att det nya uppsiigningsförfarandct hör vila p[t dessa 

principer. 

Jag ansluter mig alltsft till kommittens förslag att den part som vill ha till 

stfrnd en lindring i ett arrcndeförhftllandc ocks:°t skall vara skyldig att 

hänskjuta en förliingnings- dler villkorstvist till arrcndeniimndcn. En s[1-

dan ordning iir niirmast en konsekvens av principen om parternas jiim

stiilldhet i avtalsförhållandet. Den giil!ande ordningen. som innehiir att 

enhart arrendatorn iir skyldig att hiinskjuta en tvist till arrcndeniimndcn. ~ir 

enligt min mening mindre tilltalande. 

Nftgra remissinstanser. bl. a. Göta hovriilt. har pekat p:°t att en skyldighet 

för jordiigaren att agera kan komma att leda till att antalet miil vid arren

dcniimndcrna ökar. Jag anser inte att risken för en sådan ökad måltill-
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strömning är så stor att det finm. skäl att avstå från att genomföra kommit

teförslaget. För att förhindra att den nya ordningen blir mer kostnadskrii

vande än den gamla kommer jag dock att forcslft en ändring i förhållande 

till kommittfförslagct. niir det gäller den tidsfrist inom vilken en villkors

tvist skall hänskjutas till arrendenämnden. 

Jag delar vidare kommittens uppfattning att parterna inte skall behöva 

säga upp avtalsförhållandet för att kunna få till stånd en ändring av arren

devillkoren för en ny arrendeperiod. I stället för en uppsiigning biir det hiir 

räcka med en begäran om villkorsändring. 

Däremot kan jag inte ansluta mig till kommittens förslag att jonhigaren 

alliid skall vara skyldig att rcda;1 i uppsiigningshandlingen ange skiilen till 

att han motsätter sig att arrendet förliings vid arrendetidens slut. Enligt 

min mening iir det tillräckligt att grunden härför preciseras niir jordiigaren 

hänskjuter en förliingningstvist till arrendeniimnden. En st1dan tvist skall 

enligt vad jag kommer att föres I ~L hiinskjutas si\ Hing tid före arrendeperio

dens slut att det inte kan anses vara av nf1got större värde för arrendatorn 

att redan uppsägningshandlingen innehåller uppgift om skälen till att jord

iigaren bestrider förliingning. Ett sådant krav på uppsägningshandlingen 

skulle också tynga förfarandet. Med hiinsyn till min ståndpunkt i denna 

fråga är jag inte heller beredd att biträda kommittens förslag att en uppsäg

ning alltid skall vara skriftlig. Enligt min mening finns det inte tillriickliga 

skäl alt ta bort den möjlighet som nu finns att göra en muntlig uppsiigning. 

om man bibehåller de nuvarand~ kraven på en uppsägnings innehi\11 tsc 8 

kap. 8 *första stycket JB). 
Ntir det giillcr fr:°1gan om den tidsfrist inom vilken en tvist skall hänskju

tas till arrendeniimndcn efter uppsägning eller begäran om villkorsändring 

ansluter jag mig till kommittens förslag sf1vitt gäller förliingningstvister. Jag 

föreslrir alltså att jordägaren skall hänskjuta en sftdan tvist senast tv[1 

månader från den dag då uppsägning senast kunde ske. eller. om uppsiig

ningstid inte är föreskriven. från den dag då uppsägning har skett. 

Vad beträffar hänskjutandcfristen vid tvister om villkoren för en ny 

arrendeperiod anser jag att parterna inte bör r1Iäggas ittt hänskjuta de 

ifrågavarande tvisterna förrän de har haft praktiska möjligheter att i lugn 

och ro träffa en frivillig överenskommelse. Detta fftr dock givetvis inte leda 

till att tvistefrftgorna avgörs för~t lång tid efter den löpande arrendetidens 

utgång. Sfttlana sena avgöranden iir besvärande för parterna. 

Jag finner vid övervägande av det anförda att en villkorstvist lämpligen 

bör hänskjutas till arrendenämnden senast två månader före den nya 

arrendeperiodens hö1jan. Jordiigaren bör. som kommitten har föreslagit. 

ha riitt att hiinsl.;.juta en tvist om villkoren för en ny arrendeperiod inte bara 

för det fall att han har begiirt vill korsändring utan iiven för det fall att han 

har sagt upp avtalet i rätt tid. 

Som framgår av vad jag tidigare har anfört anser jag att jordiigarcn i en 

ansökan till arrendcniimnden i 1:n förliingningstvist bör ange varför han 
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motsiitter sig att avtalet förlängs. I likhet med kommitten <tnscr jag också 

att en ansökan om villkorsändring bör innehälla uppgift om den ändring 

som yrkas. Jag förordar följaktligen att det uppställs sådana krav pä de 

ifdgavarande ansökningarna till arrendenämnden. 

Kommitten har ocksii varit inne på dels att begränsajordägarens möjlig

heter att åberopa nya omständigheter i en förlängningstvist, dels att be

griinsa parternas möjligheter att begära annan ändring av arrendevillkoren 

iin som angivits i ansökan till arrendenämnden. Förslagen förutsätter enligt 

min mening att förfarandet vid arrendenämnderna blir mer domstolslikt. 

Jag har tidigare förklarat all jag i vart fall f. n. inte är beredd att föreslå 

någon sadan förii_ndring av am.:ndenämndernas stiillning (se avsnitt 2.1 ). 
Mot bakgrund hiirav Higgcr jag inte fram förslag till några sådana förfaran

dercgler. 

Arrendatorn bör, som kommitten har föreslagit, ha rätt att siiga upp 

arrendeavtalet senast tvii mfanader dter det att ett avgörande om villkoren 

för fortsatt arrende har vunnit laga kraft. Därvid bör arrendenämnden få 
möjlighet att besluta om skiiligt uppskov med avträdet. 

Det av mig förslagna förfarandet innebiir, som nämnts. att det är den 

part som vill ha till stf1nd en iindring som är skyldig att hänskjuta en 

förliingnings- eller villkorstvist till arrendeniimnden. Några remissinstan

ser <111Ser att även motparten bör ha en sådan hiinskjutanderätt. Som skäl 

hiirför ;111förs att en sådan riitt kan befria honom från den ovisshet som han 

ki111 sviiva i under fristen fram till sista dagen för hän skjutande. 

För egen del vill jag peka pii att en sådan hiinskjutande riitt inte i och for 

sig innebiir ni!gon förändring av de frister m. m. som giiller för den som är 

skyldig att hänskjuta en tvist. Hiirför kriivs siirskilda regler som iiliigger 

denne att agera snabbare för den hiindelse att motparten vänder sig till 

arrendcniimmkn. Genom s:idana regler skulle regelsystemet ytterligare 

kompliceras. Som kommitten framh;iller kan vidare en ordning som ger 

motparten rätt att hiinskjuta en tvist till am.:ndeniimnderi dra kostnader för 

det allmiinna genom onödiga processer. Mot bakgrund av d..:t sagda anser 

jag. liksom kommitten, att endast den som har gjort en uppsägning eller 

hegiirt villkorsändring skall ha riitt att hiinskjuta en tvist till arrendeniimn

den. Jag iir inte heller beredd att, Sllll1 föreslagits av några remissinstanser, 

införa en riitt för motparten till den som har hänskjutit en_ villkorstvist att 

anslutningsvis begära villkl)rsiindring. 

Enligt kommitlt!ns förslag skall uppsägningstiden vara densamma som i 

dag och tilliimpas iiven betriiffande begäran om villkorsiindring. Vidare 

skall en uppsiigningshandling och skriftlig begäran om \'illkorsiindring 

delges motparten enligt samma regler som nu giillcr för delgivning av 

uppsägning. Jag ansluter mig till kommittens förslag. 

Vissa av de föreslugna förfaranderegferna bör tas in i lagen ( 1973: 188) 

om arrendenämnder och hyresnämnder. Enligt den lagen har hyresnämn

derna men inte arrendenämnderna möjlighet att uppta bevisning och att 
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meddela s. k. mdlanbeslut. Jag anser att arrendenämnderna bör likställas 

med hyresnämnderna i dessa hänseenden. Jag återkommer till dessa frågor 

i specialmotiveringen. 

2. / 5 .2 A11/iigg11i11g.1·t11Tt!1Uit.' 

Mitt förslag: I fråga om anläggningsarrende föreslås att medlingsförfa

randet görs effektivare efter mönster av vad som nu gäller i fråga om 

lokalhyra. Detta innebär bl. a. all arrendeniimnden vid medlingen pä 

begäran av part skall yttra sig ·Jm skälig arrendeavgift och att ett sådant 

yttrande får presumtionsverkhn i en senare ersättningsprocess. 

Kommittens förslag: Frågorna, :;om har aktualiserats bl. a. genom en skri

velse den 10 mars 1981 från Stockholms handelskammare (se bilaga 4). har 

inte behandlats av kommillen. 

Rcmissinstanserna: Frågorna behandlas inte av remissinstanserna. 

Skäl för mitt förslag: Anläggningsarrende föreligger enligt 11 kap. I § J B 

när jord uppli\ts på arrende för annat ändamt1l än jordbruk samt arrenda

torn enligt upplätelsen har räl! att för förvärvsverksamhet pil arrendestället 

uppföra eller behålla byggnad som ej är av endast ringa betydelse för 

verksamhl!lens bedrivande. Har· upplåtelsen sket! för arrendatorns livstid 

eller för viss tid som understige- el! år. föreligger dock inte anläggningsar

n:nde. 

Som tidigare har pt1pekats har arrendatorn vid jordbruks- och bostadsar

remk besittningsskydd, dvs. en riitt till förliingning av arrendeavtalet pf1 

skäliga villkor (se avsnitt 2.15.1.r. Reglerna hiirom iir i princip tvingande till 

arrendatorns form<in. Även bustadshyresgiisterna har ett siidant besitt

ningsskydd. 

När det gäller anl:iggningsmrende har arrendatorn ell s. k. indirekt be

sillningsskydd. dvs. en rätt till skadestftnd av jordiigaren om förbngning av 

arrendeavtalet inte kommer till stiind därför att jordägarcn kriiver en 

am:ndeavgift som inte är skiili.~ eller uppställer nägot annat villkor som 

strider mot god sed i arrendefö·hållanden eller eljest är obilligt. Arrenda

torn har dock inte räl! till ersätt'ling. om jordägaren har befogad anledning 

att upplösa arrendeförhi1llandet (se _11 kap. 5 § JB). Även lokalhyresgäs

terna har el! s~1dant indirekt besittningsskydd (se 12 kap. 56-60 §§ JBJ. 
Tvist om ersällning med anledning av en obefogad uppsiigning prövas av 

fastighetsdomstol. lnnan.arrencatorn får viicka talan om ersä1tning mt1ste 

medling alltid ske hos arrendeniimnden. Nämnden kan - i motsats till vad 

som giiller i frttga om jordbruks- m:h bostadsarrende - inte fastställa 

arrendeavgift eller andra villkor för ett fortsatt arrende. Om ·uppgörelse 

inte n[1s med jord~igaren får anliiggningsarrendatorn flytta m:h h{1lla sig till 

sin ersättningsriitt. 
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Det indirekta besillningsskyddet vid anläggningsarn:nde gäller endast 

för det fall att inte något annat har avtalats (se 11 kap. 4 * JB). Vid 

lokalhyra kan däremot besittningsskyddet avtalas bort i samband med all 

hyresavtalct ingt1s endast om hyresniimnden lämnar tillstånd till det (se 12 

kap. 56 §andra stycket JHJ. 

Stockholms handdskammare har i skrivelsen den 10 mars 1981 (se 

bilaga 4) hemstiillt att regeringen överväger sådana iindringar i bestiimmel

serna rörande besillningsskydd. vid anliiggningsarrcnde. att dessa kommer 

i buttre överensstiimmclse med vad som gäller för övriga nyttjanderälls

former. Handelskammaren ifrilgasäller inte principen om avtalsfrihet vid · 

nyuppliitclser me_n anser att arrendatorns förhandlingsposition iir alltför 

svag vid en förlängning. 

För egen del anser jag i likhet med handelskammaren att det inte finns 

skiil all frilngii principen om avtalsfrihet vid nyupplfttelser. Jag anser inte 

hcller att det finns anledning att nu införa regler om ett direkt besittnings

skydd vid anläggningsarrende. D:iremot anser jag det bdogat att förbiittra 

dcssa arrendatorers stiillning i förfangningsfalkn gcnom att medlingsförfa

randet effektiviseras. Lagregler om ett effektivare medlingsförfarande in

fördes {ir 1979 betrMfande lokalhyra (Se prop. 1978179: 89. CU 32. rskr 308. 

SFS 1979: 252-253). 
Enligt min mcning bör mcdlingsförfarandet göras effektivare p{t följamk 

siitt. 

· Libom nu bör arrendeniimnden vid medlingen klarliigga tvistcfr;igorna 

och söka förlika parterna \Se I 2 * första styckct lagen om arremleniimnder 

och hyresniimnder). !\lis~lyckas medlingen skall arrendeniimnden p[1 begii

ran av jonbgaren dler arrendatorn yttra sig om den arrendeavgift som 

arrendestiillet vid arrendetidens utgilr1g kan antas betinga pit öppna mark

naden. Diirvid sk;tll dock hlirtses fr{in arrendeanbud eller arrendcavral som 

inte iir rimliga med himsyn till det allmiinna prisliiget i orten för jiirnfiirliga 

arrendestiillen. Vidare f[tr den 1:ikning av arrendestiillets viirde som en 

arrendatllr har {1stadkllmmit beaktas endast om siirskilda ~kiil föreligger (jfr 

12 kap. 57 a §första stycket JB). 

Genom den för.:: slagna ordningen t ving;tr man fram biinr.:: utredning iin 

f. n. om arrendestiillets marknadsviirde och ger parterna ledning vid deras 

bedömning av vilka medgivanden som bör göras för all fo arrendeförhfd

landet förliingt. 

Arrendeniimndcns friimsta uppgift vid medlingen bör. som niimnts, fort

farande vara att Slika förlika parterna. Niimnden bör allh<t först undcrsöka 

om Jet föreligger förutsiittningar för förlikning. Om någon av parterna har 

begiirt att niimnden skall yllra sig om arrendestiillets viirde p{t öppna 

marknaden. bör niin'rndi:n dock inte driva sina förlikningsförsök sfi 1;rngt att 

n~imnden enligt 12 ~ andra ~tycket lag.::n om arrendeniimndcr och hyres

niimnder liigger fram ell eget förslag till förlikning. Niimndens yttrande bör 

Jil i stiillet utgöra grund for parternas försök all 11{1 en övcrenskommel"se. · 
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När det gäller att i medlingsärendet utreda arrendeställets värde pil. 
öppna marknaden får man naturligtvis ta till utgångspunkt de skäl som 

ligger bakom en parts krav på hcgre eller lägre arrendeavgift. Ett yrkande 

om en höjning av arrendeavgiften uttrycker jordägarens uppfattning om att 

en förändring har inträffat i fråge. om arrendeställets marknadsvärde, dvs. 

den arrendeavgift som arrendestillet betingar på öppna marknaden. Jord

ägaren måste rimligen kunna ang,~ på vad han grundar sitt påstående om en 

förändring av detta marknadsvärde. 

Det är naturligtvis en mängd faktorer som påverkar ett arrendeställes 

marknadsvärde. I princip bör till grund för bedömningen läggas antingen 

ett av tredje man lämnat arrendeanbud eller de arrendeavgifter som utgår 

för andra jämförbara arrendestäl.len i orten. Kan jordägaren inte åberopa 

anbud från tredje man som skäl för en höjning av arrendeavgiften får alltså 

en bedömning av arrendestället~; marknadsvärde grundas på en ortspris

jämförclse. Sannolikt är det emellertid i många fall svårt att finna jämför

liga arrendeställen. Marknadsvärdet synes då kunna beräknas som pro

dukten av det arrenderade markområdets värde och en skälig ränta. När 

det gäller beräkningen av markområdets värde och räntan kan rättspraxis 

såvitt gäller beräkning av avgäldsunderlag och avgäldsränta vid tomträtt 

för annat ändamål än egnahemsbebyggelse ge en viss ledning. Med tanke 

pä att en arrendator har en bet:,'dligt osäkrare rättsställning än en tomt

rättshavarc bör dock räntefoten sättas lägre än vid tomträtt. 

För att parterna skall fä ett incitament att träffa uppgörelse om arren

deavgiften på den nivå som arrendenämnden har angett i sitt yttrande, bör 

yttrandet tillerkiinnas presumtionsverkan i en senare ersättningsprocess. 

Nämndens yllrande bör alltså fö frångås i en sådan process endast om det 

där visas eller eljest är uppenbart att arrendeställets värde på öppna 

marknaden varit pillagligt högre eller lägre Lin niimnden angett (jfr 12 kap. 

57 a § andra stycket J 13). Har jordiigaren vid tiden för arrendenämndens 

yttrande fått anbud eller träffat arrendeavtal beträffande arrendestället 
utan all han under medlingen har lämnat uppgift om det. bör anbudet eller 

avtalet fä beaktas vid prövningen i ersättningsprocessen endast om synner

liga skäl föreligger (jfr 12 kap. 5i' a §tredje stycket JBJ. 

Jordägaren bör under medlingen vara bunden av de villkor han har 

angett i uppsägningen. Innan medlingen har avslutats bör jordägaren för 

förlängning av arrendeförhållandet inte kunna kräva högre arrendeavgift 

elkr annat för arrendatorn oförmånligare villkor än han har uppgivit i 

uppsägningen. Gör jordägaren det och kommer förlängning inte till stånd, 

bör arrendatorn alltid ha rätt till ·~rsättning enligt 11 kap. 5 § JB (jfr 12 kap. 

58 §fjärde styckl.!l JBJ. 
Arrendatorn har vid anläggningsarrende räll all med bibehållet indirekt 

besittningsskydd säga upp avtalet för ändring av arrendevillkoren (se 11 

kap. 6 a § ). I likhet med vad som gäller för en lokalhyresgäst bör arrenda

torn tillerkännas en rätt att förta verkan av en sådan uppsägning genom att 
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före arrendetidens utgång återkalla sin ansökan om medling (jfr 12 kap. 58 

a *andra stycket JBJ. Jag föreslår alltså en regel härom. 
Vid såväl jordbruks- som bostadsarrende kan arrendenämnden medge 

skäligt uppskov med avträdet. om förlängning av arrendeförhållandet inte 

kommer till stånd. Hyresnämnden har motsvarande möjlighet att medge 

uppskov med avflyttningen vid såväl bostads- som lokalhyra. Enligt min 

mening bör det även vid anläggningsarrende föreligga en möjlighet att 

me'dge uppskov med avträdet. Jag föreslår alltså att arrendenämnden får 

möjlighet att meddela sådant uppskov. 

2. 16 Förutsättningarna för besittningsskydd vid bostadsarrende 

Mitt förslag: Någon ändring i gällande regler görs inte. Detta innebär 

bl. a. att arrendatorn har besittningsskydd endast om det på arrende

stället finns ett bostadshus som har åsatts taxeringsvärde lse IO kap. 4 * 
JB). 

Kommittens förslag: Överensstämmer med mitt förslag (se betänkandet s. 
207-213). 

Remissinstanserna: Kommittens uppfattning att lagändring inte behövs 

godtas eller lämnas utan erinran av så gott som samtliga remissinstanser. 

Sveriges villaägareförbund föreslår dock viss lagstiftning. (Se remissam

manställningen avsnitt 18). 

Skäl för mitt förslag: Som tidigare nämnts föreligger bostadsarrende enligt 

10 kap. 1 § JB när jord upplåts på arrende för annat ändamål än jordbruk 
samt arrendatorn enligt arrendeupplåtelsen har rätt att på arrendestället 

uppföra eller bibehålla ett bostadshus och det ej är uppenbart att upplåtel

sens huvudsakliga syfte är att tillgodose något annat ändamål än att bereda 

bostad åt arrendatorn och honom närstående. Bostadsarrende torde alltså 
inte kunna upplåtas åt en juridisk person. Avtal om bostadsarrende skall 

träffas för viss tid eller för arrendatorns livstid. 

Som också tidigare nämnts har bostadsarrendatorn i princip besitt

ningsskydd (se avsnitt 2. 15. I). En förutsättning för att besittningsskydd 

skall föreligga är att det då arrendeavtalet senast kan sägas upp från 

jordägarens sida på arrendestället finns ett bostadshus som har åsatts 

taxeringsvärde (se 10 kap. 4 § första stycket I JBJ. Denna schablonregel 

syftar till att hindra att undermålig och ej önskvärd arrendebebyggelse 

bevaras genom ett vidsträckt besittningsskydd (se prop. 1968: 19 s. 161-
162.jfr LU 1975: 18). 

Före år 1981 gällde enligt kommunalskattelagen ( 1928: 370) att taxerings

värde inte skulle åsättas en byggnad på annans mark om byggnadens värde 

6 RiksdaRen 1983184. l sam/. Nr 136 
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understeg 5 000 kr. Enligt den nya fastighetstaxeringslagcn <1979: I I 52) 
gäller en gräns på'IOOOO kr. 

Kommitten har funnit att det saknas skäl att ändra taxeringsvärderegcln 

och har därför inte föreslagit någon lagändring. 

Kommittens förslag har godtagits eller lämnats utan erinran av remissin

stanserna. Sveriges villaägareförbund framhåller dock att det finns hus 

som rätteligen borde ha åsatts ta~eringsvärde vid den allmänna fastighets

taxeringen eller som därefter förbättrats i sådan utsträckning att värde

gränsen 10000 kr. överskridits utan att för den skull de nuvarande reglerna 

om särskild fastighetstaxering föranleder taxering. I sådana fall borde det 

helst finnas en möjlighet för arrendatorn att få taxeringsvärde åsatt bygg

naden. 
För egen del ansluter jag mig t:.11 uppfattningen att det inte finns skäl att 

ändra taxeringsvärderegeln. Enligt min mening bör inte regelsystemet 

kompliceras på sätt som villaägareförbundet har föreslagit. 

Svenska förbundet för koloniträdgårdar och fritidsbyar har i sitt remiss

yttrande hemställt att reglerna om bostadsarrende ändras så att koloniträd

gårdsinnehavarnas rättsställning stärks (se även motion 1982/83: 1219). 
Den av förbundet väckta frågan har anknytning till kommittens förslag när 

det gäller underarrendatorcrnas rättställning. Som jag inledningsvis har 

påpekat (se avsnitt 2. I) kommer jag att ta ställning till den frågan senare. 

Jag avser att i det sammanhanget behandla även den av förbundet väckta 

frågan. 

2.17 Följdändringar i fråga om fiskearrenden 

Kommitten har föreslagit att förslagen såvitt gäller arbetsavtal i sam

band med jordbruksarrende (avsnitt 2. 12). ränta på retroaktiv arrendeav

gift (avsnitt 2. I 3 J, dispensreglerna (avsnitt 2. \4) samt förfarandet vid för

längnings- och villkorstvister vid jordbruksarrende och bostadsarrende 

(avsnitt 2.15. I I skall gälla även vid fiskearrende. 

Kommittens förslag har, med e·:t undantag, godtagits eller lämnats utan 

erinran av remissinstanserna. Fiskeristyrelsen har anfört att det är relativt 

vanligt att arrendatorerna åtar sig att svara för fisketillsynen på de arrende

rade vattnen. Sådana åtaganden påverkar i sin tur den. överenskomna 

arrendeavgiften. Styrelsen anser det visserligen principiellt riktigt att ar

betsåtaganden inte längre skall kunna utgöra en del av arrendeavtalet. Med 

hänsyn till effekterna på fisketilbynen är dock styrelsen inte beredd att 

tillstyrka kommittens förslag såvitt gäller arbetsavtal i samband med fis

kcarrende. 
För egen del delar jag kommitfrns uppfattning att de berörda förslagen 

med hänsyn till sin karaktär och önskemålet om så långt möjligt enhetliga 

regler för olika arrendeformer bör 1~älla även beträffande fiskearrende. Har 

arrendatorn åtagit sig att svara för fisketillsynen på de arrenderade vattnen 



Prop. 1983/84: 136 83 

torde detta enligt min mening i normalfallet inte böra ses som ett arbetsåta

gancle utan behandlas på samma <;ätt som den vårdnadsplikt som åvilar en 

jordbruksarrendator (se avsnitt 2.10). Jag anser med hänsyn härtill att det 

inte föreligger någon nämnvärd risk för att negativa effekter skulle upp

komma på fisketillsynen, om reglerna om arbetsavtal i samband med 

arrende upphävs även såvitt gäller"fiskearrende. 

Under hänvisning till det sagda föreslår jag att de berörda förslagen 

arbetas in i lagen om fiskearrenden. 

2.18 Ikraftträdande m. m. 

Den nya lagstiftningen bör träda i kraft den I januari 1985. Äldre regler 

bör dock alltjämt gälla i vissa fall. 
De äldre reglerna såvitt gäller investeringar i nytäckdikning (avsnitt 2.2). 

upplåtelsetiden vid kommunala jordbruksarrenden (avsnitt 2.5). arrenda

torns överlåtelserätt (avsnitt 2. 7), arrendatorns vårdnadsplikt när det gäller 

jordbruksmarken (avsnitt 2.10). maximitiden för upplåtelse av jordbruks

arrende (avsnitt 2.11) samt arbetsavtal i samband med jordbruksarrende 

(avsnitt 2.12) bör enligt min mening gälla i fråga om arrendeavtal som har 

ingåtts före ikraftträdandet fram till den tidpunkt till vilken jordägaren 

tidigast kan säga upp avtalet genom uppsägning efter ikraftträdandet. En 

så utformad övergångsregel synes ligga väl i linje med lagstiftningspraxis 

på arrendeområdet. Av sociala skäl bör dock de nya reglerna om arrenda

torns överlåtelserätt gälla även dessförinnan beträffande äldre avtal. om 

antingen arrendatorn ensam eller arrendatorn och före honom hans make 

eller någon av hans föräldrar när tillstånd söks har brukat arrendestället 

under sammanlagt minst tio år. Vidare anser jag att de nya reglerna om 

miljöinvcsteringar (avsnitt 2.2) bör bli omedelbart tillämpliga på äldre 

avtal. 
Det nya kravet att en ansökan om dispens måste göras inom en månad 

från det att avtalet ingicks (se härom avsnitt 2.14) kan givetvis inte göras 

direkt tillämpligt på arrendeavtal som har ingåtts före ikraftträdandet. Jag 

förordar att tiden för ansökan om dispens i dessa fall skall räknas från den 

I januari 1985. dvs. att en sådan ansökan alltid skall få göras före den I 

februari 1985. 
Har ett arrendeavtal sagts upp före ikraftträdandet bör givetvis de äldre 

bestämmelserna om uppsägning och hänskjutande till arrendenämnd allt

jämt gälla. Jag förordar följaktligen att de nya reglerna om förfarandet vid 

förlängnings- och villkorstvister (avsnitt 2.15) inte skall gälla om uppsäg

ningen har skett före ikraftträdandet. 

En arrendetvist som har anhängiggjorts vid domstol eller arrendenämnd 

före ikraftträdandet bör prövas enligt äldre bestämmelser. Detta innebär 

bl. a. att de nya reglerna om ränta på retroaktiv arrendeavgift (avsnitt 2.13) 

inte blir tillämpliga i mål som har anhängiggjorts före ikraftträdandet.· 
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Vad slutligen gäller den nya lagen om arrendatorers rätt att förvärva 

arrendestället (avsnitt 2.6) bör den få tillämpas även beträffande arren

deavtal som har ingåtts före ikraftträdandet. Denna ordning. som är påkal

lad bl. a. av sociala skäl. motsva~ar kommittens förslag. 

De förslag som jag har lagt fram innebär nya arbetsuppgifter för bl. a. 

inskrivningsmyndigheterna och arrendenämnderna. Dessa uppgifter kan. 

enligt min mening, klaras av inom ramen för tillgängliga resurser. 

3 Upprättade lagförslag 

I enlighet med det anförda har inom justitiedepartementet upprättats 

förslag till 

I. lag om ändring i jordabalken, 

2. lag om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället. 

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

nämnder, 

4. lag om ändring i lagen ( 1957: :.90) om fiskearrenden. 

Förslaget under 4 har upprättats i samråd med chefen för jordbruksde

partementet. 

Förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 5. 

4 Specialmotivering 

4.1 Förslaget till lag om ändring i jordabalken 

4 kap. I * 
Ändringen i andra stycket innf:bär att det formkrav för fastighetsöverlå

telser som föreskrivs i första styc:ket inte kommer att gälla vid överlåtelser 

enligt den nya lagen om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället (se 

11 *nämnda lag samt prop. 1981'82: 169 s. 99 och 104). 

7 kap. 5 § 

Ändringarna i första stycket har behandlats i den allmänna motiveringen 

(se avsnitt 2.11). De innebär dels att maximitiden för upplåtelse av jord

bruksarrende utom stadsplan sänks från 50 till 25 år, dels att möjligheten 

att upplåta jordbruksarrende för någons livstid avskaffas. För upplåtelser 

inom stadsplan gäller redan nu e1 maximitid av 25 år. De nya bestämmel

serna blir inte omedelbart tillärr.pliga på upplåtelser som har gjorts före 

ikraftträdandet (se vidare punkten 4 i övergångsbestämmelserna). 

Om någon efter ikraftträdandei: gör en livstidsupplåtelse av jordbruksar

rendc koinmer avtalet att gälla för fem år (se 9 kap. 2 §första stycket). 

Av tredje stycket i förevarande paragraf framgår att första stycket inte 

gäller upplåtelser som görs av staten (se även 9 kap. 2 § första stycket). 
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8 kap. 2 § 

Ändringarna i andra stycket har behandlats i den allmänna motiveringen 

(se avsnitt 2. 14) och innebär att en ansökan om dispens inte får göras 

senare än en månad efter det att avtalet ingicks. Görs en ansökan för sent 

skall ansökningen avvisas. Upplåtelsen kommer då att bestå men de av

talsvillkor som kräver dispens kommer inte att gälla. I stället för ett sådant 

villkor kommer att gälla vad som föreskrivs i den bestämmelse från vilken· 

dispens krävs. Om en dispensansökan däremot prövas i sak och avslås. 

gäller fortfarande att avtalet förfaller, om inte något annat har överens

kommits (se prop. 1970: 20 s. B 935). 

I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller enligt en 

särskild övergångsregel att ansökan om dispens skall göras inom en månad 

från ikraftträdandet (se punkten 5 i övergångsbestämmelserna). 

8 kap. 8 § 

I första stycket behålls möjligheten att göra en muntlig uppsägning, om 

skriftligt erkännande lämnas av uppsägningen (se härom avsnitt 2.15. l i 

den allmänna motiveringen). Skriftlig uppsägning blir i fortsättningen obli

gatorisk endast vid anläggningsarrende (se prop 1973: 23 s. I 52). Att kravet 

på skriftlig uppsägning i övrigt tas bort hänger samman med att en arrenda

tor enligt de nya reglerna inte behöver säga upp ett avtal om jordbruks

eller bostadsarrende för att få till stånd en villkorsändring. 

I femte stycket har ordet ''vräkning" bytts ut mot "avhysning" Ufr 16 

kap. I § utsökningsbalken). 

8 kap. 23 § 

Frågan om arbetsavtal i samband medjordbruksarrende har behandlats i 

den allmänna motiveringen (se avsnitt 2.12). Reglerna i 9 kap. 36-39 §§ 

om sådana avtal upphävs. Som en följd härav upphävs även den särskilda 

förverkandegrunden i första stycket 2 i förevarande paragraf. Dettå har i 

sin tur lett till att punkterna 3-6 har fått nya nummer, 2-5. 

Lagändringarna innebär inte ett förbud mot att ta in ett arbetsavtal som 

en del av ett arrendeavtal. Ett sådant villkor torde kunna få hetydelse vid 

tillämpning av förverkanderegeln i första stycket 5 förevarande paragraf. 

Jag vill även hänvisa till vad jag i den allmänna motiveringen (se avsnitt 

2.10) har anfört om förverkande av jordbruksarrende på grund av vanvård 

(se första stycket 2 förevarande paragraf samt 9 kap. I 5 § ). 

8 kap. 24 § 

Utöver språkliga justeringar har en följdändring gjorts i hänvisningen till 

8 kap. 23 §. 

8 kap. 27 § 

I bestämmelsen,·som är ny, erinras om den nya lagen om arrendatorers 

rätt att förvärva arrendestället (se vidare avsnitt 4.2). 
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8kap.31§ 

Genom ändringar i första stycket har parterna tillagts rätt att vid fastig

hetsdomstolen klandra arrendenämndens beslut enligt vissa nu införda 

eller ändrade bestämmelser. Klanderrätt föreligger beträffande nämndens 

beslut i fråga om dels uppskov med avträde enligt 9 kap. 12 b §och 11 kap. 

6 b §. delsjordägarens byggnadsskyldighet m. m.-enligt 9 kap. 17 a §.dels 

överlåtelserätt enligt 9 kap. 31 § i dess nya lydelse. dels fastställande av 

arrendevillkor enligt 11 kap. 6 b ~~. 

8 kap. 33 § 

I paragrafen regleras möjligheten att överklaga fastighetsdomstolens 

dom i sådana frågor som fastighetsdomstolen har prövat med stöd av 8 

kap. 31 §. 

I likhet med vad som i övrigt gäller beträffande frågor om fastställande 

av arrendevillkor får fastighetsdomstolens dom inte överklagas när det är 

fråga om fastställande av arrende-.1illkor enligt 11 kap. 6 b §. Inte heller får 

talan föras mot fastighetsdomswlens dom i fråga om jordägarens bygg

nadsskyldighet m. m. enligt 9 kap. 17 a §. En motsvarande ordning gäller 

redan nu beträffande fastighetsdomstolens avgörande av frågor om jord

ägarens byggnadsskyldighet enligt 9 kap. 18 §. 

Slutligen föreskrivs att överklagande inte får ske av hovrättens dom i 

fråga om överlåtelse av arrendea·•tal enligt 9 kap. 31 § i dess nya lydelse 

och om uppskov med avträde enli,5t 9 kap. 12 b *eller 11 kap. 6 b §.Redan 

nu gäller ett sådant fullföljdsförbud i fråga om uppskov med avträde enligt 

9 kap. 13 §eller 10 kap. 6 a §. 

9 kap. 2 § 

Genom ändringarna i första stycket klargörs att möjligheten att upplåta 

jordbruksarrende för någons livstid har avskaffats utom för det fall att 

staten är upplåtare {se härom avsnitt 2. l l i den allmänna motiveringen 

samt vad som anförts vid 7 kap. 5 *J. 
Ändringen i andra stycket har behandlats i den allmänna motiveringen 

{avsnitt 2.5). Den generella rätten för kommunerna att upplåta gårdsarren

den med en arrendetid om ett år t<-s bort. Kommunerna blir - i likhet med 

övriga jordägare - skyldiga att ~;öka dispens hos arrendenämnden, om 

man vill att arrendetiden skal understiga fem år. 

De nya reglerna i första och andra styckena skall inte omedelbart tilläm

pas på avtal som har ingåtts fört: ikraftträdandet (se vidare punkten 4 i 

övergångsbestämmelserna). 

9 kap. 3 § 

De nya reglerna om förfarandet vid förlängnings- och villkorstvister vid 

jordbruksarrende har behandlats i den allmänna motiveringen {se avsnitt 

2.15.1). 
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Enligt första stycket skall uppsägning användas om jordägaren eller 

arrendatorn vill att avtalet skall upphöra att gälla vid arrendetidens utgång. 

Vill jordägaren eller arrendatorn att avtalet skall bestå men på ändrade 

villkor behöver uppsägning inte ske. Den part som vill ha till stånd en 

ändring skall i stället meddela motparten detta i den ordning som enligt 8 

kap. 8 * gäller för uppsägning. En begäran om villkorsändring skall således 

vara skriftlig, om inte skriftligt erkännande lämnas om att begäran har 

gjorts. En skriftlig begäran om villkorsändring skall delges på motsvarande 

sätt som en uppsägning. Den som är behörig att ta emot arrendeavgift på 

jordägarens vägnar är också behörig att ta emot en begäran om villkors

ändring. 
Uppsägningstiden är, liksom enligt nu gällande regler, ett år om arren

deavtalet är minst femårigt och åtta månader om avtalstiden är kortare. 

Motsvarande tidsfrister gäller för en begäran om villkorsändring. 

Enligt andra stycket förlängs avtalet på i princip oförändrade villkor, om 

inte uppsägning sker och inte heller villkorsändring begärs. En motsvaran

de förlängning kommer till stånd om en tvist i anledning av en uppsägning 

eller en begäran om villkorsändring inte hänskjuts till arrendenämnden i 

rätt tid av den part som har gjort en uppsägning eller begärt villkorsändring 

(se 9 kap. 10 § tredje stycket). Har begäran om villkorsändring gjorts, 

förlängs avtalet på den tid och de villkor i övrigt som bestäms enligt 9 kap. 

9 *· 
9 kap. 7 § 

Enligt första stycket 2 i nu gällande lydelse kan frågan om förlängning av 

ett arrendeavtal inte aktualiseras om jordägaren har sagt upp avtalet på den 

grunden att arrenderätten är förverkad eller att pant eller borgen som 

arrendatorn har ställt har försämrats och jordägarcn därför enligt 8 kap. 
14 § har rätt att säga upp avtalet. I sådana fall är uppsägningen antingen 

befogad, och då är arrendatorn skyldig att flytta, eller obefogad. och då 

består <m-endcförhållandet som om uppsägning inte hade skett. Vägrar 
arrendatorn att flytta. kan jordägaren få frågan prövad av fastighetsdom

stol eller, i mål enligt handräckningslagen (1981: 847), av tingsrätt. 

Arrendenämnden kan inte pröva en uppsägning som har skett på någon nu 

nämnd grund. Däremot kan nämnden i en förlängningstvist pröva om en 

sådan grund föreligger, för det fall att grunden inte har åberopats i uppsäg

ningen (se 9 kap. 8 §första stycket 1 ). 

Kommitten har framhållit (betänkandet s. 194) att det kan bero på 

tillfälliga omständigheter om jordägaren i uppsägningen åberopar att för

verkande föreligger eller om han inte gör det. Däremot finns det skäl att 

fästa avseende vid om jordägaren vill att avtalet upphör omedelbart, utan 

att man avvaktar arrendeperiodens utgång. Med hänsyn härtill har kom

mitten föreslagit att arrendenämnderna skall få behandla samtliga uppsäg

ningar till arrendeperiodens utgång, alltså även sådana där t. ex. förver-
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kandc har åberopats som besittningsbrytande grund i uppsägningen (jfr i 

fråga om hyra SOU 1981: 77 s. 239 och 358). 

Vad kommitten anfört har godagits av remissinstanserna och aven jag 

ansluter mig till kommittens förslag. Den aktuella regeln har ändrats så att 

arrendenämnden skall pröva en uppsägning på grund av förverkande. om 

det i uppsägningen uttryckligen l:lnges att uppsägningen sker till arrendeti

dens utgårig (se vidare 9 kap. 8 §första stycket I). Efter en sådan uppsäg

ning blir jordägaren alltså skyldig att hänskjuta en ·förlängningstvist till 

arrendenämnden, om inte arrendatorn går med på att avträda arrendet (se 

9 kap. 10 §första stycket). 

Den nya regeln innebär att en uppsägning liksom hittills inte kan leda tili 

en förlängningstvist, om i uppsägningen anges att den sker med anledning 

av att arrenderiittcn är förverkc.t men inget sägs om till vilken tid som 

uppsägningen sker. I sådant fall upphör avtalet enligt 8 kap. 4 § JB i princip 

på den fardag som inträffar närmast ·efter uppsägningen. om arrenderätten 

verkligen är förverkad. 

9 kap. 8 § 

Ändringen i inledningen av fönta stycket hänger samman med att arren

datorn inte längre behöver säga upp avtalet, om han vill ha till stånd en 

villkorsändring (se 9 kap. 3 § första stycket). 

När det gäller motiven till ändringen i första stycket I hänvisas till vad 

som har anförts vid 9 kap. 7 §. 

9 kap. JO§ 

Paragrafen, som har behandlats i den allmänna motiveringen (se avsnitt 

2.15.1 ). innehåller bestämmelser om hur förlängnings- och villkorstvister 

. skall hänskjutas till arrendenämnden. De nya bestämmelserna innebär 

bl. a. att det s. k. avtlyttningsmecldelandet försvinner. 

I första stycket lagfästs den nya principen att jordägaren - och inte som 

f. n. arrendatorn - skall hänskjuta sådana förlängnings- eller villkorstvis

tcr till arrendenämnden som har uppkommit i anledning av att jordägaren 

har sagt upp arrendeavtalet. Hän:>kjutande av en sådan tvist skall ske inom 

två månader från den dag då uppsägning senast kunde ske eller, om 

uppsägningstid inte är föreskriven (t. ex. vid uppsägning enligt 9 kap. 30 § ), 

från den dag då uppsägning har skett. Jordägaren får dock alltid hänskjuta 

en villkorstvist efter uppsägning ·~nligt 9 kap. 3 § inom den frist som gäller 

när villkorsändring liar begärts, dvs. senast två månader före den nya 

arrendeperiodens början. Denna förlängda tidsfrist för hänskjutande gäller 

endast uppsägningar enligt nämnda lagrum och således inte för det fall att 

uppsägning har skett enligt t. ex. 9 kap. 30 eller 33 §§. 

De berörda reglerna gäller endast uppsägningar från jordägarens sida. 

Om arrendatorn säger upp avtakt blir någon förlängnings- eller villkors

tvist inte aktuell. Arrendatorn har då att flytta vid arrendetidens slut. Den 
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nuvarande möjligheten för arrendatorn att säga upp avtalet m:h i uppsäg

ningen begära förlängning av avtalet på ändrade villkor har ersatts med en 

rätt för arrendatorn att begära villkorsändring. 

Något hänskjutande av en förlängningstvist behövs givetvis inte om 

överenskommelse har träffats om att arrendatorn skall avflytta, t. ex. 

genom att arrendatorn meddelar jordägaren att han godtar uppsägningen. I 

sådant fall föreligger ju ingen tvist. Ur jordägarens synpunkt torde det 

många gånger vara lämpligt att ett åtagande från arrendatorns sida att 

avflytta vid arrendeperiodens slut dokumenteras skriftligen. 

Enligt andra stycket skall den som har begärt .villkorsändring hänskjuta 

en villkorst.vist senast två månader före den nya arrendeperiodens början. 

Enligt treltie stycket är en uppsägning eller en begäran om villkorsänd

ring utan verkan, om de tidsfrister som har föreskrivits i första eller andra 

stycket inte iakttas. Avtalet förlängs då på i princip oförändrade villkor (se 

9 kap. 3 ~). 

Av 8 § lagen om arrendenämnder och hyresnämnder (se avsnitt 4.3) 

framgår att tvister som avses i förevarande paragraf skall hänskjutas till 

arrendenämnden genom en skriftlig ansökan. Av nämnda paragraf följer 

också att sådana ansökningar skall innehålla uppgift om de skäl som 

åberopas mot förlängning resp. uppgift om den ändring av villkoren som 

begärs. 

9 kap. 11 § 

Andra stycket. som är nytt, innebär inte någon ändring i sak utan är en 

följd av uppdelningen i förlängnings- och villkorstvister. 

9kap. 12 § 

Ändringarna i paragrafen är en följd av de nya reglerna om förfarandet 

vid förlängnings- och villkorstvister (se 9 kap. 3 ~). Paragrafen har dis

ponerats så att den s. k. preklusionsregeln i andra stycket andra meningen 

endast gäller i förlängningstvister (se prop. 1973: 23 s. 126-129, 153 och 

177 samt i fråga om motsvarande bestämmelse vid hyra även SOU 198 l: 77 

s. 368 och 371). 

9 kap. 12 a § 

Paragrafen är ny (jfr 9 kap. 14 c § i kommittens förslag) och har behand

lats i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.13). De nya bestämmelserna 

innehär att arendatorn blir skyldig att betala ränta på en retroaktiv arrende

höjning och att jordägaren skall betala ränta om avgiften sänks. 

Av övergångsbestämmelserna (se punkt 2) följer att de nya räntebestäm

melserna inte skall tillämpas om tvisten har anhängiggorts före ikraftträ

dandet (se även avsnitt 2.18 i den allmänna motiveringen). 
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9 kap. 12 b * 
Paragrafen är ny (jfr 9 kap. 14 d och e ** i kommittens förslag) och har 

behandlats i den allmänna motive;·ingen (avsnitt 2.15.1 ). 

Enligt.farsta stycket får arrendatorn en rätt att i förtid säga upp arrendet. 

om han finner att han inte kan acceptera de villkor som har fastställts i en 

förlängnings- eller villkorstvist. Av 8 kap. 4 ~ andra stycket följer att 

avtalet efter en sådan uppsägning upphör att gälla på den fardag ( 14 mars) 

som inträffar närmast efter sex månader från uppsägningen. De nya vill

koren gäller till dess avtalet upphör. 

Enligt andra stycket fär arrendenämnden på begäran av jordägaren eller 

arrendatorn medge skäligt uppsbv med avträdet. Ansökan om uppskov 

får inte göras senare än två månader efter uppsägningen. 

Arrendatorn har inte rätt att säga upp avtalet enligt denna paragraf. om 

villkoren har fastställts enligt 12 §i dess äldre lydelse. 

9 kap. 13 § 

Ändringen i första stycket är en följd av att partsställningen i förläng

ningstvister enligt det nya förfarandet är omvänd mot f. n. 

9 kap. 15 § 

Paragrafen innehåller bestämmdscr om arrendatorns vårdnadsplikt och 

har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.10). Ändringen. som 

innebär att jordbruksmarken skal.I brukas enligt 3 * lagen om skötsel av 

jordbruksmark, får betydelse även när det gäller frågan om förverkande av 

arremlt:rätten vid bristandi: skötst:I av jordbruksmarki:n (se 8 kap. 23 * 
första stycket 2J. Ändringen offfattar även avtal som har ingåtts före 

ikraftträdandet men först från den tidpunkt till vilken jordägaren tidigast 

kan säga upp avtalet genom uppsägning efter ikraftträdandet (se punkt 4 i 

övergtmgsbestämmelserna). 

9 kap. 17 ~ 

Andringen i första stycket bero;~ på att hälsovårdsstadgan ( 1958:663) har 

ersatts av hälsoskyddslagen ( 1982: 1080). 

9 kap. 17 a ~ 

Paragrafen, som är ny, har h~handlats i den allmänna motiveringen 

(avsnitt 2.2). Jordägaren åläggs en principiell skyldighet att låta utföra 

investeringar som påfordras av en myndighet. Bestämmelserna har utfor

mats efter mönster av vad som nu gäller beträffande jordägarens bygg

nadsskyldighct enligt 9 kap. 18 § (angående den närmare innebörden av 

den paragrafen se prop. 1970: 20 s. B 875-878 och 990-991 samt s. A 

368-372 och 407-408). 
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En första förutsättning för att de nya bestämmelserna skall bli tillämpliga 

är att en myndighets beslut innebär att en investering måste göras på 

arrendestället för att arrendatorn skall få fortsätta sin verksamhet. Para

grafen blir alltså inte tillämplig, om myndigheten meddelar ett totalt förbud 

för en viss verksamhet. Verkan av ett sådant förbud på rättsförhällandet 

mellan jordägaren och arrendatorn får liksom hittills lösas mot bakgrund 

av allmänna avtalsrättsliga grundsatser. 

För att paragrafen skall bli tillämplig måste vidare myndighetens beslut 

innebära att hinder uppstår eller kan uppstå för arrendatorn att använda 

den arrenderade egendomen helt eller delvis för det avsedda iindamålet. 

Om t. ex. myndigheten kräver en investering för att arrendatorn skall få 
fortsätta att ha djur på gården. blir paragrafen inte tilliimplig för det fall att 

arrendeavtalet stadgar förbud mot djurhf1llning. 

Paragrafen blir inte heller tillämplig om investeringen ingår i arrenda

torns underhållsskyldighet enligt 9 kap. 15 §. Frågan om en viss åtgärd 

skall hänföras till det löpande underhållet eller utgöra en ny- eller ombygg

nad berörs bl. a. i motiven till 9 kap. 18 ~(se prop. 1970: 20 s. B 876-877). 

Vad som där sägs kan tjäna till ledning även när det gäller den nu ifrågava

rande regeln. Liksom hittills får den närmare avgränsningen mellan under

hålls- och byggnadsskyldighet överlämnas till rättstillämpningen. 

Jordägaren har enligt 9 kap. 18 § fjärde stycket ingen byggnadsskyl

dighet när det gäller anläggningar som har undantagits från arrendatorns 

underhållsskyldighet. I förevarande paragraf har gjorts ett motsvarande 

undantag. Om exempelvis ladugården på ett arrendeställe har undantagits 

från arrendatorns underhållsskyldighet, kan jordägaren inte åläggas att 

förbättra ladugården eller gödselvårdsanläggningen i anledning av ett myn

dighetsingripande mot arrendatorns djurhållning. Leder ingripandet till att 

arrendatorns verksamhet måste förändras. har han emellertid rätt till skälig 

nedsättning av arrendeavgiften. Han har även rätt att säga upp avtalet. om 

inte arbetet är av ringa betydelse. Det sagda gäller dock endast för det fall 

att något annat inte har avtalats. 

Jordägarens investeringsskyldighet inträder endast om investeringen be

hövs med hänsyn till en ändamålsenlig planläggning av jordbruket på 

arrendestället (jfr 9 kap. 18 *första stycket andra meningen). I denna fråga 

bör lantbruksnämndernas sakkunskap utnyttjas. Arrendenämnden skall 

därför inhämta yttrande från lantbruksnämnden (se 17 § andra stycket 

lagen om arrendenämnder och hyresnämnder samt avsnitt 4.3). 

Om jordägaren inte fullgör ett arbete som åligger honom enligt föreva

rande paragraf. får arrendatorn utföra det på jordägarens bekostnad. Ar

rendenämnden skall dock dessförinnan, om arrendatorn begär det, fast

ställa en beräknad kostnad för arbetet. Sedan arbetet har fullbordats är 

arrendatorn berättigad till ersättning av jordägaren med det fastställda 

beloppet (jfr 9 kap. 18 § andra stycket). 

Jordägarcns investeringsskyldighet kan aktualiseras när som helst under 
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en arrendeperiod. Jordägaren h::tr därför fått en möjlighet att under den 

löpande arrendeperioden få till stånd en skälig höjning av arrendeavgiften. 

om arrenderättens värde har ökat genom ny- eller ombyggnaden (se 9 kap. 

22 *l· 
De nya bestämmelserna blir omedelbart tillämpliga även på avtal som 

har ingåtts fö;·e ikraftträdandet (~;e avsnitt 2.18 i den allmänna motivering

en). 

9 kap. 20 § 

Genom ändringen i första stycket förhindras att arrendatorn får dubbel 

ersättning för en investering som iir ersättningsgill enligt 9 kap. 17 a §. 

9kap.21§ 

Ändringen i första stycket har behandlats i den allmänna motiveringen 

(avsnitt 2.2) och innebär att den nu dispositiva regeln om arrendatorns rätt 

till ersättning för ny täckdikning görs tvingande. Ändringen omfattar även 

avtal som har ingåtts före ikraftträdandet men först från den tidpunkt till 

vilken jordägaren tidigast kan säga upp avtalet genom uppsägning efter 

ikraftträdandet (se punkt 4 i övergångsbestämmelserna). 

9 kap. 22 § 

Ändringen i förevarande paragraf hänger samman med de nya bestäm

melserna om jordägarens investfringsskyldighet. Jag hänvisar till vad som 

anförts vid 9 kap. 17 a §. 

9 kap. 24 § 

Ändringen i tredje stycket har tillkommit i anledning av en skrivelse den 
5 maj 1983 från lantbruksstyrelscn. vari anförs bl. a. följande. 

När en jordbruksarrendator tdträder eller avträder skall syn hållas. om 
inte annat avtalats (9 kap. 23 §). Synen får påbörjas tidigast sex månader 
före tillträde/avträde och skall vara avslutad inom fyra månader från till
trädes-/avträdesdagen. "om ej rätten på begäran av synemännen medger 
att synen får avslutas senare" (9 kap. 24 § tredje stycket). För de flesta 
jordbruksarrendena är den 14 mars tillträdes- och avträdesdag (jfr 8 kap. 
4 §).Det betyder att synen då skall vara avslutad senast den 14 juli. 

När det gäller förekomsten av tlyghavre. kan i större delen av Sverige 
utbredningen och omfattningen inte klarläggas förrän efter den 14 juli. 
Flyghavre har blivit ett problem som drabbar allt fler gårdar. Synen. som 
skall omfatta även förekomst av svårare ogräs. kan därför på många håll 
inte slutföras inom den tid lagen anger. Synemännen är då hänvisade till att 
begära dispens. Sådan lämnas regelmässigt men föranleder kostnader i 
form av ansökningsavgift och medför dessutom ett inte obetydligt admini
strativt arbete för både fastighetsdomstolen och synemännen. 
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Jag delar lantbruksstyrelsens uppfattning att syn som behövs för att 

undersöka förekomsten av ogräs bör kunna få äga rum_ utan medgivande av 

rätten, om synen avslutas senast inom två månader efter utgången av den 

fyramånadersfrist som nu gäller. Bestämmelsen har formulerats så att en 

sådan förlängd tidsfrist gäller. 

9 kap. 29 § 

Paragrafen har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.12) 

och jag hänvisar till vad jag har anfört där. 

9kap.31§ 

Paragrafen. som har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 

2.7) innehåller bestämmelser om arrendatorns rätt att överlåta arrenderät

ten. 

F. n. får en jordbruksarrendator överlåta arrenderätt utan jordägarens 

samtycke endast om arrendeavtalet är slutet för viss tid som inte under

stiger tio år. Regeln är dispositiv. Arrendatorns överlåtelserätt utvidgas nu 

så att en arrendator - oberoende av arrendetidens längd - får en tvingan

de rätt att överlåta arrenderätten till sin make eller avkomling. 

De nya bestämmelserna gäller även i fråga om avtal som har ingåtts före 

ikraftträdandet men först från den tidpunkt till vilken jordägaren tidigast 

kan säga upp avtalet genom uppsägning efter ikraftträdandet. I vissa fall 

får dock de nya bestämmelserna tillämpas redan dessförinnan (se punklen 

4 i övergångsbestämmelserna). 

Ändringen i första stycket är redaktionell. 

A11dru stycket är oförändrat i förhållande till gällande rätt. 

Tredje stycket är nytt och innehåller bestämmelser om den utvidgade 

överlåtelserätten. En förutsättning för denna är att arrendestället är en 

lämplig brukningsenhet. dvs. är ett utvecklat eller utvecklingsbart lant

bruksföretag (se 4 och 7 §§ jordförvärvslagen samt prop. 1978/79: 85 s. 23 ). 

Denna fråga skall arrendenämnden avgöra med ledning av det yttrande 

som lantbruksnämnden har avgivit i ärendet (se 17 * lagen om arrende-

11ämnder och hyresnämnder samt avsnitt 4.3). Arrendenämnden skall'läm

na tillstånd till överlåtelsen, om inte jordägaren har befogad anledning att 

motsätta sig den. Jag hänvisar till vad som anförts i den allmänna motive

ringen (avsnitt 2.7) om den intresseavvägning som här skall ske. Även vid 

denna bedömning kan lantbruksnämndens yttrande bli av betydelse. t. ex. 

om där görs uttalanden om den tilltänkte arrendatorns yrkeskunskaper. 

Arrendenämndens beslut kan överklagas till fastighetsdomstolen (se 8 

kap. 31 * l. 
Fjärde stycket motsvarar det nuvarande tredje stycket med tillägg av en 

ny tredje mening. Enligt den nya meningen har arrendatorns dödsbo sam

ma rätt till överlåtelse enligt tredje stycket som arrendatorn. Arrendatorns . 
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dödsbo har alltså rätt att under de förutsättningar som anges i tredje 

stycket överlåta arrenderätten till arrendatorns make eller avkomling. 

Femte stycket motsvarar det nuvarande fjärde stycket. Bestämmelsen 

har dock formulerats om så att den täcker även de fall som avses i tredje 

stycket. Det innebär att arrenderätten till ett utvecklat eller utvecklings

bart lantbruksföretag får övergå till arrendatorns make eller avkomling 

genom t. ex. arv under de förutsättningar som anges i tredje stycket. 

9 kap. 36-39 §§ 

Frågan om arbetsavtal i samband medjordbruksarrende har behandlats i 

den allmänna motiveringen (avsnitt 2.12). Reglerna i förevarande paragra

fer om sådana avtal upphävs (se även 8 kap. 23 §och 9 kap. 29 §). 

10 kap. 3 § 

De nya reglerna om förfarandet vid förlängnings- och villkorstvister vid 

bostadsarrende har behandlats i den allmänna motiveringen (se avsnitt 

2.15. l ). Ändringarna i paragrafen motsvarar de ändringar som i fråga om 

jordbruksarrende har gjorts i 9 kap. 3 § och jag hänvisar till vad som 

anförts vid den paragrafen. 

JO kap. 4 § 

Ändringen i första stycket 2 motsvarar den ändring som i fråga om 

jordbruksarrende gjorts i 9 kap. 7 § och jag hänvisar till vad som anförts 

vid den paragrafen. 

10 kap. 5 § 

Ändringarna i första stycket motsvarar de ändringar som i fråga om 

jordbruksarrende har gjorts i 9 kap. 8 § och jag hänvisar till vad som 

anförts vid den paragrafen. 

10 kap. 6 a § 

Paragrafen innehåller en hiinvi~ming till bestämmelserna om jordbruksar

rende i 9 kap. 9 a-13 §§. Hänvisningen behöver inte ändras men får ett 

nytt innehåll genom de ändringar och tillägg som görs i de angivna paragra

ferna. Hänvisningen kommer oc:kså att omfatta de nya 9 kap. 12 a och 

12 b **· 
11 kap. 5 a § 

Paragrafen är ny och har behandlats i den allmänna motiveringen (av

snitt 2.15.2). De nya bestämmel~erna, som skall göra medlingsförfarandet 

vid anläggningsarrende effektivare. har utformats efter mönster av vad 

som gäller vid lokalhyra enligt 1:. kap. 57 a §(se prop. 1978/79: 89. CU 32. 

rskr 308. SFS 1979: 252). 

Enligt 11 kap. 5 § första stycket blir jordägaren - om inte något annat 
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har avtalats (se 11 kap. 4 § J - ersättningsskyldig, om han för förlängning 
kräver en arrendeavgift som inte är skälig. Första stycket i förevarande 

paragraf innehåller bestämmelser om vad som närmare skall förstås med 
uttrycket arrendeavgift som inte är skälig (jfr i fråga om lokalhyra 12 kap. 

57 a §första stycket samt prop. 1979/80: 89 s. 14 och 23). De nya bestäm

melserna ansluter till de principer som redan nu får anses gälla (se bl. a. 

prop. 1968: 19 s. 98). 
Enligt 12 a § lagen om arrendenämnder och hyresnämnder i gällande 

lydelse skall hyresnämnden i medlingsärendet yttra sig om marknadsvär

det på en lokal. om hyresvärden eller hyresgästen begär det. Nämnda 

paragraf kompletteras nu med en motsvarande bestämmelse för anlägg

ningsarrenden (se avsnitt 4.3). Enligt andra stycket i förevarande paragraf 

har ett sådant yttrande presumtionsverkan i en senare ersättningsprocess 

(jfr i fråga om lokalhyra 12 kap. 57 a §andra stycket samt CU 1978/79: 32 

s. 3J. Avsikten med bestämmelsen är att ge ·parterna incitament att.träffa 

en uppgörelse på den avgiftsnivå som arrendenämnden har angett i sitt 

yttrande. 

För att arrendenämndens yttrande om skälig arrendeavgift skall bli så 

riktigt som möjligt är det viktigt att niimnden får tillgång till den informa

tion som jordägaren förfogar över. I tredje stycket i förevarande paragraf 

har därlor tagits in en bestämmelse om att jordägaren i en ersättningspro

cess endast undantagsvis får åberopa anbud eller avtal som han förtigit vid 

medlingen (jfr i fråga om lokalhyra 12 kap. 57 a §tredje stycket samt prop. 

1978/79: 89 s. 13 och 24). Undantagsmöjligheten skall tillämpas restriktivt. 

Jordägaren måste kunna åberopa skäl som gör hans underlåtenhet vid 

medlingen klart ursäktlig. Förevarande bestämmelse hindrar inte jordäga

ren från att i ersättningsprocessen åberopa anbud som har gjorts efter 

medlingen eller avtal som gmndar sig på ett sådant anbud. 
De nya bestämmelserna i förevarande paragraf gäller inte om arrendeav

talet har sagts upp före ikraftträdandet (se punkt 3 i övergångsbestämmel

serna). 

11 kap. 6 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vad som gäller när jordiigaren 

vill säga upp ett avtal om anläggningsarrende (jfr i fråga om lokalhyra 12 

kap. 58 §). 

Fjiirde stycket är nytt och har behandlats i den allmänna motiveringen 

(avsnitt 2.15.2). De nya bestämmelserna har utformats efter mönster av 12 

kap. 58 §fjärde stycket (se prop. 1978/79: 89 s. 15 och 24-26). Jordägaren 

blir under medlingen bunden av de villkor han har angett i uppsägningen. 

Skärper jordägaren sina krav har arrendatorn rätt till ersättning även om de 

nya kraven inte i och för sig skulle anses ersättningsgrundande enligt 11 
kap. 5 §. 

De nya bestämmelserna gäller inte om avtalet har sagts upp före ikraft

trädandet (se punkt 3 i övergångsbestiimmclserna). 
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11 kap. 6 a § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vad som gäller när arrendatorn 

vill säga upp ett avtal om anläggningsarrende för ändring av villkoren (jfr i 

fråga om lokalhyra 12 bp. 58 a §).Arrendatorn har sedan år 1973 (se prop. 

1973: 23 s. 154) rätt att med bibehållet indirekt besittningsskydd säga upp 

avtalet för ändring av arrendevillkoren. Även en sådan uppsägning kan 

dock leda till att arrendatorn blir skyldig att flytta, om parterna inte 

kommer överens om förlängning av avtalet. Arrendatorn får då nöja sig 

med en möjlighet att få ersättning. 

Ändringen i andra stycket har behandlats i den allmänna motiveringen 

(se avsnitt 2.15.2) och motsvarar den ändring som tidigare har gjorts i 12 
kap. 58 a § andra stycket (se prop. 1978/79: 89 s. 16 och 26). Arrendatorn 

ges en rätt att förta verkan av en uppsägning för villkorsändring genom att 

före arrendetidens utgång återkalla sin ansökan om medling. 

Paragrafen i dess nya lydelse gäller inte om avtalet har sagts upp före 

ikraftträdandet (se punkt 3 i övergångsbestämmelserna). 

11 kap. 6 b § 

Paragrafen är ny och har ber.andlats i den allmänna motiveringen (se 

avsnitt 2.15.2). Arrendenämnden har f. n. möjlighet att medge uppskov 

med avträde vid jordbruks- och bostadsarrende (se 9 kap. 13 §och 10 kap. 

6 a §). flyresnämnden har en motsvarande möjlighet vid hyra (se 12 kap. 

52 och 59 §§). Vid anläggningsarrende har arrendenämnden hittills inte 

haft någon möjlighet att medge uppskov (se prop. 1973: 23 s. 154). Denna 
brist avhjälps genom de nya bcs1:ämmelserna i förevarande paragraf. Upp

skov enligt paragrafen kan inte medges för det fall att det indirekta besitt

ningsskyddet enligt 11 kap. 5-6 a §§har avtalats bort med stöd av 11 kap. 
4 §. 

De nya bestämmelserna får tillämpas i ärenden som har anhängiggjorts 

vid arrendenämnden efter ikrafcträdandet även om avtalet har sagts upp 

före ikraftträdandet. 

Ö\·ergångsbestämmelserna 

Övergångsbestämmelserna har behandlats i den allmänna motiveringen 

(avsnitt 2.18). 
De nya bestämmelserna. som föreslås träda i kraft den I januari 1985. 

gäller även beträffande arrendeavtal som har ingåtts före ikraftträdandet 

om inte något annat anges i punkterna 2-5. Dessa punkter innehåller flera 

undantag som gör att äldre regler blir tillämpliga även efter ikraftträdandet. 

Bl. a. de nya reglerna i 9 kap. 17 a § om miljöinvesteringar blir dock 

omedelbart tillämpliga på avtal wm har ingåtts före ikraftträdandet. 

I punkten 2 föreskrivs att en arrendetvist. som har anhängiggjorts vid 

domstol eller arrendenämnd före ikraftträdandet. skall prövas enligt äldre 

bestämmelser. Bl. a. den nya rc:geln i 9 kap. 12 a § om ränta på retroaktiv 
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arrendeavgift blir alltså inte tillämplig i tvister som har anhiingiggjorts före 

ikraftträdandet. 

Enligt punkten 3 skall de äldre bestämmelserna om uppsägning och 

hänskjutande av tvist till arrendenämnd alltjämt tillämpas om avtalet har 

sagts upp före ikraftträdandet. I sådant fall gäller inte hl. a. de nya reglerna 

om arrendenämndens yttrande om den arrendeavgift som arrenderätten 

betingar på den öppna marknaden. 

Enligt punkten 4 gäller de äldre reglerna om maximitiden för upplåtelse 

av jordbruksarrende (se 7 kap. 5 §och 9 kap. 2 §första stycket), upplåtel

setiden vid kommunala jordbruksarrenden (se 9 kap. 2 § andra stycket). 

arrendatorns vårdnadsplikt beträffande jordbr:iksmarken (se 9 kap. 15 §). 

investeringar i nytäckdikning (se 9 kap. 21 §).arbetsavtal i samband med 

jordbruksarrende (se 8 kap. 23 §. 9 kap. 29 §samt 36-39 ~§)och arrenda

torns överlåtelserätt (se 9 kap. 31 §) fram till den tidpunkt till vilken 

jordägaren tidigast kan säga upp avtalet genom uppsägning efter ikraftträ

dandet. om avtalet har ingåtts före ikraftträdandet. Den utvidgade överlå

telserätten enligt 9 kap. 31 § tillämpas dock före den angivna tidpunkten, 

om antingen arrendatorn ensam eller arrendatorn och före honom hans 

make eller någon av hans föräldrar när tillstånd söks har brukat arrende

stället under sammanlagt minst tio år. Sistnämnda bestämmelse har utfor

mats efter mönster av 41 §första stycket lagen ( 1970: 995) om införande av 

jordabalken (jfr punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lägen. 1979: 371. 

om ändring i jordabalken. samt LU 1978/79: 23 s. 27-29). Avgörande för 

om de nya överlåtelsereglerna skall tillämpas på avtal som har ingåtts före 

ikraftträdandet är alltså hur lång tid som arrendatorn eller hans anhöriga 

har bn1kat arrendestället före det att arrendatorn sökte tillstånd till överlå

telsen. 

Enligt punkten 5 måste ansökan om arrendenämndens godkännande av 

ett förbehåll eller ett annat' avtals villkor soin strider mot vissa tvingande 

bestämmelser i 9-11 kap. och som har tagits in i ett arrendeavtal som har 

ingåtts före ikraftträdandet göras före utgången av januari 1985. Görs 

ansökan senare skall den avvisas av arrendenämnden. 1 så fall gi:illcr inte 

avtalsvillkoret utan i stället den tvingande bestämmelse från vilken dispens 

krävs. 

4.2 Förslaget till lag om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället 

Den nya lagen om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället har 

behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 2;6). Som där påpekas har 

lagen utformats efter mönster av lagen ( 1982: 352) om rätt till fastighetsför

värv för ombildning till bostadsrätt (prop. 1981/82: 169, CU 41, rskr 364). 

Lagen har indelats i olika avsnitt som skiljs åt genom underruhrikcr. 

Under rubriken Inledande bestämmelse anges lagens tillämpningsområde 

(I § ). Följande avsnitt innehåller bestämmelser om intresseanmälan (2-

7 Riksdai:C'n /1}83184. I sam/. Nr 136 
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4 §*).hembud (5-9 **L antagande av hembu9 (10-12 §§J och ogiltighet 

( 13 § ). Lagen avslutas med särskilda bestämmelser i vissa processuella 

frågor04 §J. 

Inledande hestämme/se 

I § Arrendatorer har enligt denna lag.rätt att förvärva arrendestället, om 
avtalet giiller ett jordbruksarrendc som omfattar bostad åt arrendatorn 
eller ett bostadsarrendc. 

Paragrafen anger lagens tillämpn,ingsomrade. Företrädesrätt till förvärv 

av arrendestiillet föreligger om avtalet gäller eti gårdsarrcnde. dvs. ett 

jordbruksarrende som omfattar bostad åt arrendatorn. eller ett bostadsar

rcnde. 
Frågan huruvida gårdsarrcnde föreligger är att bedöma på motsvarande 

säll som enligt 9 kap. 2 § andra ~;tycket J8 ise härom prop. 1970: 20 s. B 

972-:--973. jfr s. 980). Avgörande iir vad parterna har kommit överens om. 

Gårdsarrcnde föreligger alltså om parterna har kommit överens om att 

arrendet skall omfatta bostad för arrendatorn. Däremot är det i princip 

utan betydelse om arrendatorn VtTkligen har bosatt sig på arrendestället. 

Bostadsarrende föreligger enligt 10 kap. I § J8 när jord uppläts på 

arrende för annat ändamål än jordbruk samt arrendatorn enligt arrende

upplåtelsen har rätt att på arrendestället uppföra eller bibehålla bostadshus 

och det ej är uppenbart att upplåtelsens huvudsakliga syfte är att tillgodose 

annat ändamål än att bereda bostad åt arrendatorn och honom närstående. 

Även niir det gäller bostadsarrende grundas alltså begreppsbestämningen 

på innehållet i upplätelseavtalet (se prop. 1968: 19 s. 110). 
Avtal om såväl gårds- som bostadsarrcnde skall upprättas skriftligen. I 

handlingen skall samtliga avtalsvi:lkor anges. Ändring eller tillägg som inte 

avfattas skriftligen är utan verkan (8 kap. 3 * JB). Av den skriftliga hand
lingen framgår alltsä inte bara om a~talet gäller ett gårds- eller bostadsar

rende utan också vad som ingår i arrendestället, dvs. vad företrädesrätten 

omfattar. 

En förutsättning för att bestäm:nelserna om rätt till hembud m. m. skall 

bli tillämpliga är att gårds- eller bostadsarrendatorn har gjort en intressean

mälan enligt 2 §. Intresseanmälan är personlig och gäller endast till förmån 

för den arrendator som har gjort den (se också vad som anförs vid 5 ~). 

I ni re sseanmii/a n 

2 § Om en arrendator har intre~;sc av att utöva sin rätt till fastighetsför
värv. får han anmäla detta till ir, skrivningsmyndigheten för anteckning i 
fastighctsboken. 

Till anmälan skall fogas arrendeavtalet i original eller bestyrkt kopia. 

Paragrafen har behandlats i den allmänna motiveringen (se avsnitt 

2.6.2). 
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Av första stycket sammanställt" med I ~ framgår att det endast är gårds

och bostadsarrendatorer som får göra intresseanmälan. Intresseanmälan 

skall avse arrendestället. Det är inte säkert att arrendestiillet omfattar en 

registerfastighet. Om arrendestället utgör flera registerfastigheter skall 

givetvis anteckning i fastighetsboken göras för samtliga fastigheter. Omfat

tar arrendestället å andra sidan endast del av fastighet, bör det givetvis 

genom hänvisning till arrendeavtalet eller på annat sätt i fastighctsboken 

kl<trgöras vilket område av fastigheten som anteckningen gäller. 

Har arrenderätten upplåtits gemensamt åt flera mäste arrendatorerna 

också gemensamt göra intresseanmälan. En intresseanmälan som görs av 

endast en av arrendatorerna skall alltså avvisas av inskrivningsmyndighe

ten (jfr vad som sägs om antagande av hembud vid 10 ~). 

Jnskrivningsmyndighetens anteckning bör göras i lagfartsspaltens an

märkningskolumn. Jag kommer all senare anmäla frågan om ändring av 

12 ~ fastighetsbokskungörelsen (1971:708). 

lnskrivningsmyndighetens granskning av intresseanmälan är av formell 

natur. För att inskrivningsmyndigheten skall kunna avgöra om ett gårds

eller bostadsarrende föreligger har i andra stycket i förevarande paragraf 

föreskrivits att arrendeavtalet i original eller bestyrkt kopia skall fogas till 

intresseanmälan. Finner inskrivningsmyndigheten att det till en intressean

mälan fogade avtalet är ett gårds- eller bostadsarrende skall anteckning 

ske. För inskrivningsmyndighetens prövning saknar det betydelse om av

talet är förenat med rätt till förlängning eller ej. Detta har dock betydelse 

för frågan om hembudsskyldighet enligt 6 ~. Vissa äldre avtal om hostads

arrende har ingåtts muntligen. Jag återkommer till dessa avtal. när jag 

kommenterar ikraftträdandebestämmelsen. 

Intresseanmälan kan givetvis också göras av_den som har förvärvat en 

arrenderätt genom t. ex. överlåtelse. bodelning eller arv: Även en g.'mls

ellcr bostadsarrendators dödsbo kan göra intresseanmälan. l nu ifrågava

rande fall måste den nye arrendatorn förebringa utredning inför inskriv

ningsmyndigheten som utvisar att han är rätt innehavare av arrenderätten. 

Görs intresseanmälan av ett dödsbo bör i första hand bouppteckningen 

efter arrendatorn företes. När det gäller övriga förvärv får en intressean

mälan av den nye arrendatorn antecknas i fastighetsboken endast om det 

framgår att denne kan göra gällande förvärvet mot jordägaren. I princip 

krävs härför attjordägaren har samtyckt till förvärvet. men vissa särregler 

finns (se härom 9 kap. 31 § och 10 kap. 7 § JBJ. I tveksamma fall kan 

inskrivningsärendet uppskjutas och yttrande inhämtas från jordägaren (se 

19 kap. IO OB). 
För bevis om anteckning om intresseanmälan enligt lagen om rätt till 

fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt utgår enligt expeditions

kungörelsen ( 1964: 618) en expeditionsavgift som f. n. är 220 kr. För intres

seanmälan enligt förevarande lag bör enligt min mening tas ut en motsva

rande avgift. Jag kommer att senare anmäla frågan om ändring i expedi

tionskungörelsen. 
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3 § Jordägaren och arrendatorn skall av inskrivningsmyndigheten under
rättas om att en intresseanmälan har antecknats i fastighetsboken. 

Paragrafen motsvarar 4 ~ lagm om rätt till fastighetsförvärv för ombild

ning till bostadsrätt. 

Jordägaren kommer i allmänhet inte att beredas tillfälle att yttra sig i 

inskrivningsärendet. Däremot smil han enligt förevarande paragraf under

rättas om att en intresseanmälan har antecknats i fastighetsboken. Under

rättelsen har betydelse hl. a. för hans besvärsriitt (se 19 kap. 14 * JB och 

58 a * lagen om införande av ny:i jordabalken). 

Fastighetsägaren kan senare väcka talan vid domstol om att en intres

seanmälan skall vara utan verkan. t. ex. därför att avtalet inte är sådant att 

det är förenat med företrädesrätt enligt I ~. Frågan om en intresseanmä

lans giltighet kan också komma upp i ett lagfartsärende. om arrendestället 

har sålts till någon annan än <irrendatorn och köparen .gör gällande att 

intresseanmälningen skulle vara utan verkan. 

4 § Sedan anteckning har skett gäller en intresseanmälan fram till den 
inskrivningsdag som inträffar n~irmast efter fem år från den inskrivnings
dag då anteckningen gjordes. Om hembud som avses i 5 * sker under 
denna tid. gäller anmälningen dock alltid fram till den inskrivningsdag som 
inträffar närmast efter två år friin den dag då hembudet skedde. Vad som 
nu har sagts gäller även i förhållande till ny ägare av fastigheten. 

En ny intresseanmälan får antecknas tidigast på den inskrivningsdag då 
den tidigares giltighet har upphört. 

Paragrafen motsvarar 5 * lagen om rätt till fastighetsförviirv för ombild

ning till bostadsrätt utom såtillvida att en intresseanmälan enligt förevaran

de lag gäller under en period av frm i stället får två år. Skälen härtill har 

redovisats i den allmänna motiveringen (se avsnitt 2.6.2). 

Av .första stycket framgår att .;:n anteckning giiller omedelbart. dvs. utan 

hinder av att jordägarens hesvärstid inte har gått ut. Enligt 20 kap. 6 * 5 J B 

skall en lagfartsansökan avslås. om överlåtelsen står i strid med en mot 

överlåtaren gällande inskränkning i hans rätt att förfoga över egendomen 

och, när överlåtelsen skedde, ärende om anteckning i fastighctsboken om 

inskränkningen var upptaget på inskrivningsdag. Om en överlåtelse har 

skett före den inskrivningsdag då anteckningen gjordes. kommer anmäl

ningen att få rättsverkan endast mol förvärvaren och alltså inte mot den 

gamle fastighetsägaren. Detta gäller även om förvärvaren inte har s.ökt 

lagfart när anteckningen görs. 

Enligt 9 § tredje stycket skall arrendenämnden för anteckning i fastig" 

hetsboken underrätta inskrivningsmyndigheten om att ett hembud har 

skett och om dagen för detta. Återstår en kortare tid än två år av femårspe

rioden förlängs enligt andra meningen av förevarande bestämmelse den tid 

under vilken intresseanmälan gäller. En intresseanmälan fortsätter att gälla 
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även om ett hembud inte antas (se vidare vid 12 § ). En intresseanmälan 

kan vidare få betydelse även om ett hembud antas för det fall att förviirvet 

blir ogiltigt (se vidare vid 7 §). 

Avsikten med bestämmelsen i andra stycket är att hindra att en ny 

intresseanmälan medför rätt till hembud innan den tidigares giltighet har 

upphört (se 5, 7 och 12 §~). Bestämmelsen hindrar emellertid inte att en 

arrendator som har efterträtt en tidigare arrendator gör en intresseanmälan 

även om den tidigare arrendatorns intresseanmälan formellt fortfarande 

gäller. En sådan intresseanmälan är ju en förutsättning för att jordägaren 

skall vara skyldig att hembjuda arrendestället till den nye arrendatorn (jfr 

vad som sägs vid I och 2 §§). Om en ny intresseanmälan antecknas bör 

givetvis den gamla avföras ur fastighetsboken. 

Hemhud 
5 § Fast egendom. för vilken en intresseanmälan gäller, får inte överlåtas 
helt eller delvis genom köp eller byte utan att den arrendator som har gjort 
intresseanmälan har erbjudits att förvärva egendomen. Ett sådant erbju
dande kallas hembud. 

En överlåtelse får ske utan hembud, 
I. om arrendatorn godkänner överlåtelsen. 
2. om staten genom lantbruksstyrelsen eller en lantbruksnämnd är över

låtare. 
3. om staten genom en annan myndighet än statens affärsdrivande verk -

är förvärvare, 
4. om en ~ommun är förvärvare. 
5. om förvärvaren är gift med överlåtaren eller om förvärvaren eller. niir 

makar förvärvar gemensamt, någon av dt:m är överlåtarens avkomling, 
6. om förvärvet sker genom inrop på t:xåutiv auktion eller offrntlig 

auktion enligt lagen (1904: 48 s. I) om samäganderätt. 

F<>r.1·ta stycket har behandlats i den allmänna motiveringen (se avsnitt 

2.6.3) och motsvarar 6 §första stycket lagen om rätt till fastighetsförvärv 

för ombildning till bostadsrätt. Vid försäljning av en fastighetsdel som inte 

till någon del ingår i det arrendeställe beträffande vilket en intresseanmälan 

gäller behöver givetvis hembud inte ske. Det är endast genom köp eller 

byte som jordägaren inte får överlåta sin fastighet utan ht:mbud. Associa

tionsrättsliga fång. såsom tillskott, utdelning eller fusion, får alltså ske utan 

hembud. Detsamma gäller förvärv genom gåva, bodelning, arv eller testa

mente. 

Enligt bestämmelsen behöver hembud endast ske till den arrendator som 

har gjort intresseanmälan. Har arrendeförhallandet upphört. t. ex. vid ar

rendetidens utgång, behövs all!så inte något hembud. Inte heller behövs 

hembud, om arrendestället innehas av någon annan än den arrendator som 

har gjort intresseanmälan. Detta gäller även om arrenderätten innehas av 

dennes dödsbo eller av någon som har förvärvat arrenderätten från honom 

genom t. ex. överlåtelse, bodelning eller arv. Frågan om hembudsskyl

dighet föreligger med hänsyn till vad som har sagts nu torde normalt 
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komma att utredas i ett lagfartsärende i· anledning av att arrendestället har 

överlåtits till någon annan än den arrendator som har gjort intresseanmä

lan. Saken kan också prövas vid domstol (jfr vad som anförts vid 3 * ). 
Också andra stycket har behandlats i den allmänna motiveringen (se . 

avsnitt 2.6.4). Dessa undantag är av den karaktären att de kan kontrolleras 

av inskrivningsmyndigheten när lagfart söks för förvärvet. 

Undantaget i punkt I motsvarar 6 § andra stycket I lagen om rätt till 

fastighetsförviirv för ombildning till bostadsrätt (jfr 9 * i kommittens för

slag till lag om arrendators förköpsrätt). 

Enligt punkt 2 behövs hembud int_e om staten genom lantbruksstyrelsen 

eller en lantbruksnämnd är överl:l.tare. Undantaget har efter en lagändring 

detta år en viss motsvarighet i 2 * första stycket lagen om rätt till fastig

hetsförvärv för ombildning till bostadsrätt (SFS 1983: 441; jfr också kom

mitteförslaget 2 § 2l. 

Undantaget i punkt 3 har en m:.itsvarighet i kommittcförslaget (se 2 § 2. 

jfr ocksf1 6 § andra stycket 2 lagen om rätt till fastighetsförvärv för om

bildning till bostadsrätt). 

Undantaget i punkt 4 har en viss motsvarighet i kommittcförslaget (se 

2 * 2). I en inomjustitie- och bostadsdepartementen utarbetad promemoria 

ms Ju 1983: 11 J Förbättrade möjligheter till kommunala förköp föreslås att 

lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt ändras sil 

att hembud enligt lagen inte behövs vid ett kommunalt förvärv. Promemo

rian har remissbehandlats och övervägs f. n. inom regeringskansliet. 

Undantagen i punkt 5 och p1111{1 6 motsvarar 6 § andra stycket 3 och 4 

lagen om rätt till fastighetsförvLrv för ombildning till bostadsrätt. Som 

exekutiv auktion är att anse även auktion enligt vissa förvärvslagar (se 17 § 

jordförvärvslagen, 1979: 230. och 3 kap. 3 § lagen, 1982: 618, om utländska 

förvärv av fast egendom m. m.). 

Undantagen i andra stycket gäller också vid förnyade hembud enligt 7 § 

samt vid den villkorsprövning som kan ske enligt 12 §. 

6 § Hembud behövs inte heller, 
I. om arrendet inte är förenat med rätt till förlängning. 
2. om ett förvärv av arrendatorn skulle vara oskäligt med hänsyn till 

förhållandet mellan överlåtaren och en annan förvärvare än arrendatorn 
elkr villkoren för eller omständigheterna vid en sådan försäljning, 

3. om det är uppenbart att arrendatorn skulle vägras förvärvstillstånd 
enligt jordförvärvslagen ( 1979: 230) eller att erforderlig fastighetsbildning 
inte kan komma till stfmd. ' 

Frågan om hembud behövs enligt första stycket prövas av arr_endenämn
den på begäran av jordägaren. 

Första stycket I har behandlat!; i den allmänna motiveringen (se avsnitt 

2.6.4). 

Avtal om gårds- eller bostadsarrende är i princip förenade med rätt till 

förlängning. Ett förbehilll om att arrenderätten inte skall vara förenad med 
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en sådan rätt gäller dock om det har godkänts av arrendenämnden. Rätt till 

förlängning föreligger inte heller om arrenderätten har förverkats eller om 

arrenderätten har upphört enligt 8 kap. 14 §jämförd med 8 kap. 4 §andra 

stycket JB. Jag hänvisar till reglerna i 9 kap. 7 § resp. 10 kap. 4 § JB (se 

avsnitt 4.1 ) .. 

Att arrenderätten är förverkad bör normalt styrkas med ett domstolsav

görande som har vunnit laga kraft. Ett sådant avgörande synes dock inte 

vara erforderligt, om det framgår att arrendatorn kan avhysas med stöd av 

reglerna i handräckningslagen ( 1981: 847). 

Beträffande bostadsarrende gäller utöver vad som nu har sagts att besitt

ningsskydd endast föreligger om det på arrendestället, senast då avtalet 

kan sägas upp från jordägarens sida, finns ett bostadshus som har åsatts 

taxeringsvärde. Denna regel har behandlats i den allmänna motiveringen 

(se avsnitt 2.16). 

Hembud behövs givetvis inte om det vid arrendenämndens prövning · 

skulle visa sig att avtalet inte avser ett gårds- eller bostadsarrcnde. 

Fiir.1·1a stycket 2 har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 

2.6.4) och motsvarar 6 § tredje stycket första meningen lagen om rätt till 

fastighetsförvärv för ombildning till bostadsr.ätt. 

Regeln har tillkommit med tanke på sådana fall där kravet på hembud är 

oskäligt men där generella undantag av olika skäl inte är lämpliga. Oskä

lighetsbedömningen måste givetvis alltid ha som utgångspunkt att en ar

rendator som har gjort en intresseanmiilan också har ett mycket starkt 

intresse av att förvärva arrendestiillet. En restriktiv bedömning till förmån 

för arrendatorn är alltså påkallad. Detta gäller särskilt om arrendatorn och 

hans släkt har brukat arrendestället under lång tid. 

Enligt oskälighetsregeln skall hänsyn tas till förhållandet mellan överlå

taren och en annan förvärvare än arrendatorn. Det kan då vara fråga om 
släktskap eller personlig gemenskap. men även ett förhållande mellan 

juridiska personer. t. ex. ett koncernförhållande. Om överlåtaren och för

värvaren sammanbor med varandra under äktenskapliknande förhållanden 

bör detta kunna jämställas med det uttryckliga undantaget för överlåtelse 

till make enligt 5 § andra stycket 5. I övrigt hör släktskap eller personlig 

gemenskap i och för sig inte vara tillräckligt för att oskälighet skall anses 

föreligga. Det krävs alltså någonting mer. Främst bör härvid beaktas att 

jordägaren redan i sin livstid kan vilja fördela sin egendom bland dem som 

kan komma i fråga för arv eller testamente. Aven jordägarens intresse av 

att en gård som under generationer brukats av en viss släkt stannar i 

släkten bör kunna beaktas. 

Däremot bör enbart den omständigheten att jordägaren särskilt vill gyn

na någon närstående med ett förmånligt pris inte medföra att kravet på 

hembud efterges. Jordägaren har ju möjlighet att hembjuda arrendestället 

till arrendatorn till ett marknadspris och arrendatorn för i dessa fall anses 

ha det starkaste intresset av ett förvärv (jfr dock vad som anförs vid 12 §). 
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En jordägare kan i vissa fall av f:konomiska skäl ha behov av att sälja ett 

arrendeställe utan hembud. Han kan t. ex. ha förhandlat en längre tid med 

arrendatorn utan att avtal har kunnat träffas och vara i den situationen att 

han av tvingande ekonomiska skäl måste sälja arrendestället för att undgå 

en exekutiv auktion. Om arrendatorn då inte är beredd att träffa en snabb 

uppgörelse. bör jordägaren kunna medges att sälja arrendestället till en 

annan intressent. 
En jordägare kan '.'.idare av t. e~ .. affärsmässiga· skäl vilja sälja inte bara 

sådan fast egendom beträffande vilken intresseanmälan gäller utan även 

annan fast egendom. En arrenderad tomt kan t. ex. höra till ett större 

egendomskomplex. Även i en sådan situation bör enligt min mening arren

datorns företrädesrätt till arrende:;tället vika endast i undantagsfall. Nor

malt torde ju jordägaren ha möjlighet att sälja egendomskomplexet med 

undantag av den arrenderade tomten. Hänsyn måste dock givetvis tas till 

att en sådan överlåtelse är beroende av att erforderlig fastighetsbildning 

sker och att följaktligen en viss tidsutdräkt uppkommer innan en definitiv 

försäljning kan komma till stånd. Denna tidsutdräkt kan vara menlig för 

jordägaren t. ex. om denne behöver få till stånd en snabb och definitiv 

uppgörelse av tvingande ekonomi5ka skäl. Under sådana förhållanden kan 

det i vissa fall vara befogat att tillämpa oskälighetsregeln. Detta synes 

särskilt gälla för det fall att det framstår som ovisst om erforderlig fastig

hetsbildning kan ske. utan att för den skull undantag från hembudsskyldig

heten kan göras enligt punkten 3. 

Oskälighetsregeln kan också pL motsvarande sätt bli tillämplig vid en 

försäljning av ett egendomskomple x som berörs av ett gårdsarrende beträf

fande vilket en intresseanmälan gtiller. En förutsättning härför torde dock 
normalt vara att jord- eller skogsbrukspolitiska skäl talar för att egendoms

komplexet hålls ihop. 
Hembudsskyldighet avseende hela den fasta egendom som omfattas av 

· en intresseanmälan föreligger även om jordägaren endast har för avsikt att 

sälja en andel däri. Oskälighetsprövningen bör i den situationen i första 

hand inriktas på frågan om syftet med andelsöverlåtelsen är att kringgå 

lagstiftningen. Ett sådant syfte torde i och för sig vara mera sannolikt om 

en uppdelning sker av äganderätten till en fastighet i andelar än om säljaren 

redan innehar en andel i fastigheten som han vill sälja. Är fast egendom 

uppdelad på andelar och kan delägarna inte enas om att hembjuda egendo

men kan en delägare alltid begära att egendomen försäljs enligt samägan

derättslagen ( 1904: 48 s. I). Hembudsskyldighet föreligger inte vid förvärv 

som sker genom offentlig auktion enligt nämnda lag (se 5 ~ andra stycket 

6). 

Omjordägaren endast vill sälja ett område av ett arrendeställe beträffan

de vilket en intresseanmälan gäller föreligger i princip också skyldighet att 

hembjuda hela arrendestället. Ä vrn i dessa fall kan emellertid omständig

heterna vara sådana att det kan vara oskäligt med hembud. 
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F<>rsta stycket 3 har behandlats i den allmänna motiveringen (se avsnitt 

2.6.4). Innan arrendenämnden avgör ett ärende enligt denna bestämmelse. 

skall nämnden inhämta yttrande från lantbruksnämnden (se 17 *lagen om 

arrendenämnder och hyresnämnder och avsnitt 4.3). Undantagsregcln 

skall tillämpas endast i uppenbara fall. Det räcker inte med att det klarläggs 

att själva arrendestället inte kan avstyckas. Det måste ocksii klarläggas att 

jordägaren inte har möjlighet att medverka till en överlåtelse som är giltig 

enligt 4 kap. 7 § JB, t. ex. genom att erbjuda arrendatorn att förvärva även 

mark som inte ingår i själva arrendestället (se vidare vid 7 * första stycket 

andra meningen). 

Undantagen i första stycket gäller också förnyade hembud enligt 7 § 

samt vid den villkorsprövning som kan ske enligt 12 §. 

Enligt andra stycket skall frågan om hembud behövs enligt första stycket 

prövas av arrendenämnden på begäran av jordägaren (jfr 6 *tredje stycket 

andra meningen lagen om rätt till fastighctsförvärv för ombildning till 

bostadsrätt). 

AITendenämndens prövning bör ske innan jordägaren överlåter arren

destiillet eller en del av detta. Omjordägaren redan har tecknat ett köpeav- · 

tal utgör dock detta inte någ0t hinder för arrendenämndens prövning. 

7 § Gäller en intresseanmiilan. är jordägaren skyldig att göra ct.t nytt 
hembud om ett tidigare hembud visserligen har antagits men förvärvet har 
blivit ogiltigt till följd av vad som föreskrivs i 4 kap. 7 §jordabalken eller 
till följd av att förvärvstillstånd har vägrats enligt 4 § första stycket I. 
jordförvärvslagen ( 1979: 230) eller enligt I kap. 8 § lagen ( 1982: 618) om 
utländska förvärv av fast egendom m. m. jämförd med sist nämnda bestäm
melse. Förnyat hembud behövs dock i det först näinnda fallet endast om 
det med hänsyn till jordägarens möjligheter att göra en överlåtelse som är 
giltig enligt 4 kap. 7 § jordabalken är oskäligt mot arrendatorn att hem
budsskyldigheten upphör. 

Frågan om nytt hembud behövs enligt första stycket prövas av arrende
nämnden på begäran av jordägaren. 

Bestämmelsen, som saknar motsvarighet i lagen om rätt till fastighets

förvärv för ombildning till bostadsrätt, har behandlats i den allmänna 

motiveringen (se avsnitt 2.6.5). 

I paragrafen regleras vad som skall gälla om jordägarens hembudsskyl

dighet för det fall att ett hembud har antagits och ett förvärv därmed har 

kommit till stånd enligt 11 § men förvärvet har blivit ogiltigt till följd av 

vissa lagbestämmelser. 

Ett förvärv av ett arrendeställe kan bli ogiltigt om förvärvstillstånd 

vägras enligt jordförvärvslagen ( 1979: 230). En sådan ogiltighet kan givet

vis drabba även ett förvärv som har skett genom att en gårdsarrendator 

efter en intresseanmälan har antagit ett hembud. Av förstil stycket första 

meningen följer att förnyat hembud i princip inte behövs efter en sådan 

ogiltighet, trots att intresseanmälan alltjämt gäller. Som ett undantag från 



Prop. 1983/84: 136 106 

denna huvudregel anges dock att förnyat hembud mf\ste ske om ogiltighe

ten har föranletts av att förviirvstillstånd vägrats på grund av priskontroll

rcgcln i 4 * första stycket I jordförvärvslagen. Har förvärvstillstånd väg

rats på grund av någon annan bestämmelse i jordförvärvslagen. t. ex. 

dätför att egendomen behövs för jordbrukets rationalisering, behöver allt

så förnyat hembud inte ske. För att hembudsskyldighetcn i det läget skall 

aktualiseras på nytt krävs att en ny intresseanmälan antecknas i fastighets

bokcn (se 4 ~). Om inskrivningsmyndigheten konstaterar att hcmbudsskyl

dighetcn har upphört på grund av den berörda regeln. är myndigheten 

alltså oförhindrad att bevilja en annan köpare än arrendatorn lagfart på 

arrendestället eller en del av detta. 

Priskontrollregeln i jordförvärvslagen kan tillämpas även vid en pröv

ning enligt lagen om utländska förvärv av fast egendom m. m. Om tillstånd 

enligt sistnämdna lag vägras under åberopande av priskontrollrcgeln gäller 

vad som nyss sagts om jordförvärvslagcn. 

Ett förvärv av ett arrendestiilk kan också bli ogiltigt enligt 4 kap. 7 ~ JB 

dä1for att fastighetsbildning i överensstämmelse med köpet inte sker. 

Regeln i ji'irsta stycket andra meningen har tillkommit med tanke pä dessa 

fall. Avsikten med regeln är att pä ett indirekt siitt främja överenskom

melser om sådana justeringar som iir nödvändiga av bl. a. fastighctsbild

ningsskiil för att arrendestället skall kunna överlåtas. Genom den ifrågava

rande oskälighetsrcgcln läggs ett krav på jordägaren att .medverka till 

sådana överenskommelser. Den närmare avgränsningen av detta krav 

måste överlämnas åt rättstillämpningen. 
Regeln innebär att det åligger jordägaren att på ett positivt sätt medverka 

till att fastighetsbildningsskäl in'e hindrar arrendatorn från att förvärva 
arrendestället. Jordägaren är dock givetvis inte skyldig all efterge sina 

intressen. Om t. ex. ett arrendcstiille behöver kompletteras med ett mindre 
markområde för att fastighetsbilc.ning skall kunna ske. har jNdägaren rätt 
att kräva en skälig ersättning för markområdet. Kommer ett förvärv inte 

till stånd därför att arrendatorn inte accepterar att förvärva tillskottsmar

kcn för ett skäligt pris. kan det naturligtvis inte anses oskäligt mot arrenda

torn attjordägaren siiljer arrende,tället åt någon annan. Inte heller kan det 

normalt krävas att jordägarcn erbjuder arrendatorn att förvärva några 

mera betydande markarealer. I vissa fall kan det dock vara rimligt t. ex. att 

jordägaren erbjuder arrendatorn oå ett arrcndest~ille som endast består av 

en fastighets jordbruksmark att förvärva även fastighetens skogsmark. En 

förutsättning härför är givetvis att ett sådant erbjudande ligger i linje med 

de jord- och skogsbrukspolitiska riktlinjerna. Om det behövs bör arrende

nämnden inhämta yttrande från lantbruksnämnden i den frågan. 

Som har påpekats i den allmänna motiveringen (se avsnitt 2.6.4) kan det 

i vissa fall vara så att inte hela arrendestället kan avstyckas. I den situa

tionen kan oskälighetsregeln i prnktiken leda till att jordägaren blir skyldig 

att erbjuda arrendatorn endast en del av arrendestället. Den formella 

hembudsskyldigheten omfattar dock hela arrendestället. 
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Frågan om nytt hembud behövs skall enligt andra stycket prövas av 

arrendenämnden på begäran av jordägaren. Det är givetvis inget som 

hindrar att jordägaren i ett sådant ärende även åb_eropar något av undanta

gen i 6 * första stycket. Föreligger inte något beslut av arrendenämnden. 

skall inskrivningsmyndighetcn vid sin handläggning utgå ifrim att hem

budsskyldigheten består i de fall som regleras i första stycket. 

8 § Hembud sker hos arrendenämnden genom skriftlig anmälan av jord
ägaren. Jordägaren skall härvid ge in ett av honom undertecknat skriftligt 
förslag till köpeavtal som skall innehålla uppgift om köpeskillingen för den 
hembjudna egendomen och övriga villkor för förvärvet. 

Om det för en överlåtelse behövs makes samtycke enligt 6 kap. 4 ~ 
giftermålsbalken. skall makens samtycke ges till avtalsförslaget. 

Paragrafen. som har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 

2.6.3). motsvarar 7 §Jagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till 

bostadsrätt. 

Den dag då hembud sker bildar utgångspunkt för den tremånadersfrist 

som gäller för att anta hembudet (se 10 ~ första stycket). Arrendenämn

dens granskning av hembudet och förslaget till köpeavtal är endast formell. 

Enligt 20 kap. 7 § l JB skall en lagfartsansökan förklaras vilande. om 

överlåtarens underskrift på fångeshandlingen inte är styrkt av två vittnen 

(se även 20 kap. 8 § JB). Jordägarens underskrift på förslaget till köpeavtal 

bör därför vara bevittnat. Något krav på bevittning i förevarande paragraf 

uppställs dock inte (jfr 4 kap. l § JB). 
Makes samtycke kan tecknas på förslaget till köpeavtal eller på en 

särskilt upprättad handling. Underskriften skall bevittnas (se 6 kap. 4 § 

giftermålsbal ken). 

9 § Förslaget till köpeavtal skall genom arrendenämndens försorg delges 
arrendatorn. Sedan delgivning skett får inte hembudet eller samtycket till 
avtalsförslaget återkallas eller förslaget ändras. 

Sedan hembud skett. är jordägarcn skyldig att bereda arrendatorn tillfäl
le att besikta den hembjudna egendomen. 

Arrendenämnden skall för anteckning i fastighetsboken underrätta in
skrivningsmyndigheten om hembudet och om dagen då hembudet skedde. 

Paragrafen har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt· 2.6.3) 

och motsvarar 8 § lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till 

bostadsrätt. I samband med delgivningen bör arrendenämnden upplysa 

arrendatorn om när hembudet har skett. 

Förbudet att ändra hembudet innebär givetvis inte att jordägaren är 

förhindrad att lämna ett nytt hembud efter det att ett tidigare hembud har 

upphört att gälla (jfr 12 § första .stycket andra meningen). Ett förnyat 

hembud förlänger intresseanmälans giltighetstid (se 4 §första stycket). 
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Antagande av hembud 
IO § Hembudet antas genom att arrendatorn inom tre månader från den 
dag då hembudet skedde skriftligen anmäler till arrendenämnden att han 
har beslutat att förvärva den hembjudna egendomen på de villkor som 
anges i jordägarens förslag till köpeavtal. Jordägaren skall av arrende
nämnden underrättas om att hembudet har antagits. 

Hembudet upphör att gälla, om det inte antas inom föreskriven tid och 
på föreskrivet sätt. 

Paragrafen har behandlats i den allmiinna motiveringen (avsnitt 2.6.5 ). 

Första stycket motsvarar 10 § första stycket lagen om rätt till fas_tighets

förvärv för ombildning till bostad!;rätt. Ett hembud skall antas hos arren

denämnden. Denna skall kontroll,~ra att hembudet har antagits i rätt tid. 

Ett antagande .kan endast innebära att arrendatorn godtar de villkor som 

finns i förslaget till köpeavtal. El"' antagande som är förenat med tillägg, 

inskränkningar eller förbehåll är inte giltigt och skall allts[t avvisas av 

arrendenämnden. 

Tillkommer arrenderätten flera, måste dessa anta hembudet gemensamt. 

Antas hembudet av endast en av arrendatorerna skall antagandet alltså 

avvisas av arrendenämnden (jfr vad som anförts om intresseanmälan vid 

2 § ). Det är endast den arrendator som har gjort intresseanmälan som kan 

anta ett hembud. Antas hembudet av t. ex. den som har förvärvat dennes 

arrenderätt skall alltså antagande·, också avvisas av arrendenämnden (jfr 

vad som anförts vid I och 5 §§). 

Andra stycket motsvarar 10 §tredje stycket lagen om rätt till fastighets

förvärv för ombildning till bost<Ldsrätr.. Arrendenämnden behöver inte 

särskilt bevaka tidsfristens utgång utan det fär ankomma på jordiigaren att 

kontrollera att hembudet inte har antagits. 

11 § Om hembudet har antagits. skall det anses som om jordägaren och 
arrendatorn har slutit ett avtal om köp av den hembjudna egendomen på de 
villkor som anges i förslaget till köpeavtal. I förslaget skall anses föreskri
vet att köpebrev skall upprättas. 

Paragrafen har behandlats i den allmänna motiveringen (se avsnitt 2.6.5) 

och motsvarar 11 § lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till 

bostadsrätt. Jag hänvisar också till vad som anförts i avsnitt 4.1 om 4 kap. 

I~ JB. 
Ett antagande av hembudet ersätter arrendatorns undertecknande av 

förslaget till köpeavtal. Köpet kommer till stånd den dag hembudet antas. 

Fångeshandlingarna utgörs av fö;-slaget till köpeavtal och arrendenämn

dens beslut att hembudet antagts. Lagfart kan alltså sökas på dessa 

handlingar. 

Som tidigare har påpekats (se bl. a. vid 7 §)kan ett förvärv eriligt föreva

rande paragraf vara beroende av tillstånd enligt bl. a. jordförvärvslagen 

eller av att erforderlig fastighetsbildning kommer till stånd. Kommunen 
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kan också besluta att utöva sin förköpsrätt enligt förköpslagen. Jag har 

behandlat den frågan i den allmänna motiveringen (se avsnitt 2.6.5). 

Eftersom köpet inte kommer till stånd förrän hembudet antas kan jord

ägaren i hembudet inte ta upp villkor om att arrendatorn skall fullgöra 

någon prestation - t. ex. handpenning - innan antagandet sker. Köpets 

fullbordan eller bestånd kan emellertid göras beroende av andra villkor 

under de förutsättningar som anges i 4 kap. 4 ~ JB om villkorliga köp. 

Direkt av andra· meningen i förevarande paragraf följer också att köpets 

fullbordan kommer att bli beroende av att köpebrev utfärdas och köpeskil

ling erläggs (se 4 kap. 5 * JB). Av 20 kap. 7 * 12 JB följer att en lagfartsan

sökan som enbart grundar sig på ett antaget förslag till köpeavtal jämte 

arrendenämndens beslut skall förklaras vilande i avvaktan på att köpebrev 

utfärdas som kvitto på köpeskillingen. 

Enligt paragrafen skall avtalet anses slutet på de villkor som angetts i 
förslaget till köpeavtal. Detta hindrar dock inte att viss hänsyn kan tas till 

bl. a. utfästelser och uttalanden som i andra sammanhang gjorts från par

ternas sida (se prop. 1981/82: 169 s. 99 och 104). 

12 § Även om ett hembud har upphört att gälla. får överlåtelse genom 
köp eller byte till någon annan än arrendatorn inte ske medan arrendatorns 
intresseanmälan gäller. om köpeskillingen är lägre eller villkoren för över
låtelsen sammantagna är avsevärt ogynnsammare för jordägaren än vad 
som angavs vid hembudet. Har jordägaren sedan ett hembud upphört att 
gälla gjort ett nytt hembud, enligt vilket köpeskillingen är lägre eller 
villkoren eljest ogynnsammare för jordägaren, och upphör även detta 
hembud att gälla, skall första meningen tillämpas på det nya hembudet. 

Första stycket skall äga motsvarande tillämpning, om överlåtelsen avser 
en andel av den fasta egendom för vilken intresseanmälan gäller. 

I fråga om förbudet i första stycket tillämpas 5 *andra stycket och 6 *· 
Om något undantag inte föreligger. är överlåtaren skyldig att inhämta 
arrendenämndens tillstånd till överlätelse. 

Paragrafen har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.6.5) 

och motsvarar 12 ~ lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till 

bostadsrätt. 

Upphör ett hembud att gälla. t. ex. därför att det inte har antagits, får 

enligt förevarande paragraf likväl en överlåtelse genom köp eller byte till 

någon annan än arrendatorn inte ske under den tid som intresseanmälan 

gäller, om köpeskillingen är lägre eller villkoren för överlåtelsen samman

tagna är avsevärt ogynnsammare för jordiigaren än som angivits vid hem

budet. Från det fallet att ett hembud har upphört att gälla är att skilja det 

fallet att ett förvärv enligt 11 § har blivit ogiltigt exempelvis därför att 

erforderlig fastighetsbildning inte har kommit till stånd (se härom vid 7 *>· 
Enligt 5 § andra stycket I behövs inte hembud, om arrendatorn godkän

·ner en överlåtelse till någon annan. Motsvarande undantag gäller vid 

tillämpningen av förevarande paragraf. Tillstånd av arrendenämnden be-
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hövs alltså inte om arrendatorn har godkänt överlåtelsen. Arrendatorn kan 

också i tillståndsärendet godkänna överlåtelsen och någon vidare prövning 

skall då inte ske. Det finns i och för sig inget som hindrar att arrendatorn 

godkänner en överlåtelse även om den strider mot villkorsregeln i första . 

stycket i förevarande paragraf. 

Jag har vid 6 § anfört att enbart den omständigheten att jordägaren 

särskilt vill gynna någon närstående med ett förmånligt pris inte bör medfö

ra att kravet på hembud eftergcs. Om arrendatorn inte har antagit ett 

hembud kan emellertid bedömningen av en sådan förmånlig överlåtelse bli 

annorlunda. Det kan enligt min mening alltså bedömas som oskäligt mot 

jordägaren att han i ett sådant fall skall behöva iaktta villkorsregeln i första 

stycket. Jordägaren kan också åberopa oskälighetsrcgeln om arrendestäl

let efter hembudet har förlorat i värde. t. ex. efter brand. 

Tillståndsprövningen enligt tredje stycket andra meningen skall ske se

dan en överlåtelse har ägt rum. Något hinder mot att överlåtaren i ett 

sådant tillståndsärende åberopar reglerna i 6 § första stycket föreligger 

inte. 

Ogiltighet 

13 * Överlåtelser i strid med 5-· 7 eller 12 § är ogiltiga. 
Om lagfart har meddelats i strid med 20 kap. 6 ~ 5 eller 7 * 11 jordabal

ken. gäller inte första stycket. 

Paragrafen motsvarar 13 * lag,~n om rätt till fastighetsförvärv för om

bildning till bostadsrätt. 
Första stycket har behandlats i den allmänna motiveringen (se avsnitt 

2.6.5 ). Enligt 20 kap. 6 § 5 JB skall en lagfartsansökan avslås. om överlå

telsen står i strid med hembudsskyldigheten enligt förevarande lag (se 5-

7 **). Sedan hembudet har förfallit kan en överlåtelse till någon annan än 

arrendatorn ändå vara beroende av arrendenämndens prövning enligt 12 §. 

En lagfartsansökan skall då förklaras vilande enligt 20 kap. 7 § 11 JB. 

Bestämmelsen i andra stycket ~r motiverad av riittssäkerhetsskäl och tar 

sikte på det fallet att lagfart av förbiseende meddelas i strid med bestäm

melserna i JB. 

Särskilda bestämmelser 

14 § I fråga om förfarandet vid arrendenämnden och överklagande av 
nämndens beslut enligt denna lag finns bestämmelser i lagen ( 1973: 188) om 
arrendenämnder och hyresnämncler. 

Vardera parten skall svara för sina rättegångskostnader med anledning 
av att nämndens beslut överklagas. i den mån annat inte följer av 18 kap. 
6 § rättegångshalken. 

De bestämmelser som avse~ ij("irsta stycket har tagits in i bl. a. 16 e och 

17 §§lagen om arrendenämnder och hyresnämnder (se avsnitt 4.3). 
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Några särskilda förfarandebestämmelser behövs inte när det gäller mot

tagande och delgivning av hembud enligt 8 och 9 §§ och antagande av 

hembud enligt 10 §första stycket (se prop. 1981/82: 169 s. 84). 

Andra stycket motsvarar 16 § lagen om rätt till fastighersförvärv för 

ombildning till bostadsrätt. 

Öl'ergångshestiimmelsen 

Jag hänvisar till vad som anförts i den allmänna motiveringen (avsnitt 

2.18). Den nya lagen får tillämpas även i fråga om arrendeavtal som har 

ingåtts före ikraftträdandet. 

Enligt de regler som gällde före den I juli 1968 behövde avtal som 

numera betecknas som bostadsarrende inte ingås skriftligen. För att en 

intresseanmälan enligt 2 § skall kunna antecknas i fastighetsboken måste 

ett sådant avtal upprättas skriftligen (se härom punkt 5 i övergångsbestäm

melserna till SFS 1968: 342 och 45 §lagen, 1970: 995, om införande av nya 

jordabalken). Har ett muntligt avtal förlängts av arrendenämnd eller dom

stol kan intresseanmälan dock göras med stöd av beslutet eller domen. 

4.3 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1973: 188) om ari·endenämnder och 

hyresnämnder 

I § 

Bland de uppgifter som enligt första stycket ankommer på arrendenämn

den har som en ny punkt 5 upptagits skyldigheten att pröva frågor enligt 

lagen om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället. Vidare har första 

stycket punkt 2 ändrats så att däri upptas även arrendenämndens skyldig

het att pröva frågor om uppskov med avträdet m. m. enligt 9 kap. 12 b §. 

JO kap. 6 a § och 11 kap. 6 b §. byggnadsskyldighet m. m. enligt 9 kap. 
17 a §samt tillstånd till överlåtelse enligt 9 kap. 31 §.allt JB. 

8 § 

Ändringen, som berör första stycket, har behandlats i den allmänna 

motiveringen (se avsnitt 2.15.1 ). 

Kravet att en ansökan i en förlängningstvist skall innehålla uppgift om de 

skäl som åberopas mot förlängning innebär att ansökningen skall avvisas 

om inte någon sådan uppgift lämnas. På motsvarande sätt skall en ansökan 

i en villkorstvist avvisas, om inte uppgift lämnas om den villkorsändring 

som begärs. Att ansökan avvisas kan leda till att avtalet anses förlängt på 

oförändrade villkor. 

Det berörda kravet på a~sökningens innehåll innebär inte någon formell 

begränsning av en parts möjligheter att åberopa nya omständigheter i en 

förliingningstvisr eller att begära annan ändring av arrendevillkoren än som 

har angivits i en ansökan till arrendenämnden. Den part som inte har gjort 

någon ansökan till nämnden har givetvis inte någon formell rätt att påyrka 

atr arrendevillkoren ändras. 
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12 a § 

Enligt det tillagda andra stycket skall arrendenämnden under vissa förut

sättningar yttra sig om den arre1deavgift som ett anläggningsarrende kan 

antas betinga på öppnr marknaden. Bestämmelsen har behandlats i den 

allmänna motiveringen (se avsnitt 2.15.2) och har utformats efter mönster 

av första stycket, som avser lokalhyra (se prop. 1978/79_: 89 s. 28-30). Jag 

hänvisar också till vad jag i avsr:itt 4.1 anfört om 11 kap. 5 a § JB. 

Arrendenämnden bör alltid inleda medlingsförfarandet på samma sätt 

som f. n. Nämnden bör alltså klarlägga tvistefrågorna och inrikta med

lingsarbetet på att finna en lösning som parterna kan godta. Om det 

emellertid redan i ett inledande :;kede av medlingen framställs begäran om 

yttrande om arrenderättens värde på öppna marknaden. torde detta i 

allmänhet kunna uppfattas som om förlikningsförsök i annan ordning är 

meningslösa, särskilt om en sådan begäran görs av båda parterna. Nämn

den kan då inrikta det fortsatta arbetet på att ett yttrande skall ges. 

Nämnden har emellertid alltid frihet att anpassa förfarandet till förhållan

dena i det enskilda fallet. Det centrala är att få till stånd en rimlig uppgörel

se mellan parterna. Även i ett läge där yttrande redan har begärts bör 

nämnden självfallet ta fasta på de förlikningsmöjligheter som kan yppa sig 

under medlingsarbetels gång. 

I fråga om tvister om arrendeavgiften är arrendenämndens prövning 

begränsad av de yrkanden som parterna har framställt i ärendet. Om 

nämnden finner att den arrendeavgift som jordägaren har begärt inte över

stiger arrenderättens värde på öppna marknaden, skall nämnden beg1;änsa 

sitt yttrande till ett konstaterande av att fordrad arrendeavgift får anses 

skälig. Om nämnden däremot finner att den av jordägaren fordrade arren

deavgiften överstiger arrendert1ttens värde på öppna marknaden, måste 
nämnden ange den marknadsmässiga arrendeavgiften. Denna bör anges till 

visst bestämt belopp. Nämnden får alltså inte nöja sig med att ange att den 

marknadsmässiga arrendeavgiften finns inom vissa beloppsgränser 
(högst-lägst). Den osäkerhet som nämnden eventuellt känner får nämn

den i stället redovisa i skälen för yttrandet. 

När nämnden i ett m.'!dlingsärende skall avge yttrande om den mark

nadsmässiga arrendeavgiften. skall nämnden verka för att utredningen i 

ärendet får den inriktning och omfattning som är lämplig med hänsyn till 

ärendets beskaffenhet. Det synes lämpligt att nämnden tar upp en diskus

sion med parterna om den utredning de önskar förebringa. Vid planeringen 

av medlingsförfarandet måste niimnden beakta både att förhandlingarna 

kan bedrivas med önskvärd skyndsamhet och att parterna ges tillräcklig. tid 

för de undersökningar de önskar företa. Nämnden skall såvitt möjligt se till 

att onödig utredning inte förebringas. 

Parternas utredning torde i första hand komma att omfatta ortsprisjäm

förelser avseende arrenderättens marknadsvärde eller det arrenderade 

markområdets värde. I sistnämnda fall torde arrenderättens värde kunna 
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framräknas som produkten av markområdets värde och en räntefot som 

ansetts skälig. I vissa fall torde parternas utredning också komma att 

omfatta anbud som tredje man har lämnat till jordägaren eller eventuellt 

avtal som har ingåtts med tredje man. 

Enligt 19 a §får arrendenämnden hålla förhör med vittne eller sakkunnig 

under ed och förhör med part under sanningsförsäkran. om någon part 

begär det och förhöret är erforderligt för utredningen (jfr prop. 1978/79: 89 

s. 30). Utredningar om ortspriser bör dock i allmänhet kunna redovisas 

skriftligen. 

Enligt 11 kap. 5 a § andra stycket JB får arrendenämndens yttrande 

enligt förevarande paragraf frångås i en tvist om ersättning enligt 11 kap. 

5 § JB endast om det visas eller eljest är uppenbart att den arrendeavgift 

som arrendestället kan antas betinga på öppna marknaden är påtagligt 

högre eller lägre än arrendenämnden angett. Det är bl. a. därför av bety

delse att parternas slutliga ståndpunkter vid förhandlingen inför arrende

nämnden blir ordentligt dokumenterade. Medlingen kan inte anses avslu

tad i och med att arrendenämnden har avgett ett yttrande om den mark

nadsmässiga arrendeavgiften utan först sedan parterna har uppgett sin 

inställning till nämndens yttrande. Föreskrifter härom finns i 21 a §. 

13§ 

År 1974 infördes en möjlighet för hyresnämnderna att meddela s. k. 

mellanbeslut (se härom prop. 1974: 151 s. 100-101 och 146-147). Paragra

fen ändras nu så att även arrendenämnderna får en sådan möjlighet (se 

avsnitt 2.15.1 i den allmänna motiveringen). Möjligheten att meddela mel

lanbeslut är begränsad till fall då en nämnd gemensamt handlägger en 

förlängningstvist och en tvist om de fortsatta arrendevillkoren. Hinder 

möter inte mot att arrendenämnden genom mellanbeslut prövar även en 
fråga om anstånd med avflyttningen, givetvis under förutsättning att nämn

den i samma beslut bifaller jordägarens talan att arrendeförhållandet skall 
upphöra. Ett mellanbeslut kan överklagas särskilt (se 8 kap. 31 § JB). 

16 e § 

Genom ändringen hänvisar paragrafen inte bara till lagen om rätt till 
fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt utan även till den nya 

lagen om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället. Detta har föranlett 

en ändring även av paragrafens rubrik. 

Förfarandereglerna i förevarande paragraf skall tillämpas om jordägaren 

ansökt om undantag från hcmbudsskyldighet enligt 6 eller 7 § lagen om 

arrendatorers rätt att förvärva arrendestället eller om jordägaren ansökt 

om tillstånd enligt 12 § nämnda lag till överlåtelse till någon annan än 

arrendatorn efter ett hembud som har upphört att gälla. 

Arrendatorn kan godkänna en överlåtelse inför arrendenämnden. Om 

arrendatorn uteblir från en förhandling skall villkoren ändå prövas. Arren-

8 RiksdaKen 1983184. I sam/. Nr 136 
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dcnämndens prövning torde då emellertid inte behöva bli särskilt ingående 

(jfr prop. 1981/82: 169 s. 91). 

17 § 

I andra stycket finns bestämmelser om att arrendenämnden i vissa 

ärenden skall inhämta yttrande från lantbruksnämnden. Ändringen innebär 

att sådant yttrande skall inhämta> i ärenden omjordägarens byggnadsskyl

dighet enligt den nyinförda regeln i 9 kap. 17 a § JB. i ärenden om tillstånd 

till överlåtelse av ett utvecklat eller utvecklingsbart lantbruksföretag enligt 

den nya regeln härom i 9 kap. 31 § JB samt i vissa ärenden enligt den nya 

lagen om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället. Av lantbruksnämn

dens yttrande i de sist nämnda ärendena bör framgå om nämnden anser det 

uppenbart att arrendatorn skolk vägras förvärvstillstånd enligt jordför

värvslagen liksom om nämnden anser det uppenbart att erforderlig fastig

hetsbildning inte kan komma till stånd (jfr 5 kap. 20 §och 10 kap. 3 §andra 

stycket fastighetsbildningshlgen, 1970: 988). 

19 a § 

År 1974 infördes möjligheter för hyresnämnderna att ta upp muntlig 

bevisning i alla sådana ärenden som nämnden enligt förevarande lag har att 

pröva (se prop. 1974: 151 s. 148-149). Paragrafen ändras nu så att även 

arrendenämnderna får möjlighetc:r att ta upp muntlig bevisning (se avsnitt 

2.15.1 i den allmänna motiveringen). Den nya möjligheten för arrende

nämnderna att uppta muntlig bevisning kan få betydelse bl. a. när nämn

den vid medling skall avge yttrande enligt 12 a §. 

21 a § 

I paragrafens nu gällande lydelse meddelas vissa föreskrifter om hyres

nämnds yttrande enligt 12 a §. Dessa föreskrifter har utan sakliga ändring
ar gjorts tillämpliga även på arrendenämnds yttrande enligt nämnda para

graf. När det gäller den närmare innebörden av föreskrifterna hänvisas till 

prop. 1978/79: 89 (se s. 31-32). 

22 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om rättskraft. De beslut som arren

denämnden meddelar enligt lagen om arrendatorers rätt att förvärva arren

destället bör vara utrustade med rättskraft i likhet med hyresnämndens 

beslut enligt lagen om rätt till faslighetsförvärv för ombildning till bostads

rätt. Paragrafen har därför ändrats så att detta blir fallet (jfr prop. 1981/ 

82: 169 s. 92). 

23§ 

Ändringen i andra stycket är r,~daktionell. 

Även ändringarna i tredje och tjärde styckena är redaktionella och beror 
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på att det är oegentligt att tala om särskild talan mot t. ex. ett avvisnings
beslut (se bl. a. 49 kap. 2-5 §§ rättegångsbalkcn samt lagrådets yttrande i 

prop. 1977/78: 175 s. 223-224). 

23 a § 

Bestämmelsen i andra stycket att arrendenämnds yttrande om anlägg

ningsarrende enligt 12 a § andra stycket inte får överklagas motsvarar vad 

som gäller vid lokalhyra (se 23 §andra stycket). 

I andra stycket har också föreskrivits att talan mot arrendenämndens 

beslut enligt lagen om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället förs 

genom besvär hos fastighetsdomstolen. Av 14 § nämnda lag följer att 

vardera parten i princip skall svara för sina rättegångskostnader i besvärs

målet. Av tredje stycket förevarande paragraf framgår att talan inte får 

föras mot fastighetsdomstolens avgörande i ett sådant mål. 

Ö1·ergängshestiimme/serna 

Enligt övergångsbestämmelserna gäller de nya reglerna i princip även i 

fråga oin arrendeavtal som har slutits före ikraftträdandet. Har avtalet 

sagts upp före ikraftträdandet. tillämpas dock fortfarande den äldre lydel

sen av 8, 12 a och 21 a §§ (jfr punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen 

om ändring i jordabalken). 

4.4 Förslaget till lag orn ändring i lagen (1957: 390) om flskearrenden 

Lagen har behandlats i den allmänna motiveringen (se avsnitt 2.17). 

I § 

Kravet att en dispensansökan för att kunna prövas måste göras inom en 
månad efter det att avtalet ingicks motsvarar vad som föreslås gälla enligt 8 

kap. 2 § JB (se avsnitt 2.14 och 4.1 ). Enligt övergångsbestämmelserna 

(punkt 5) får en ansökan om godkännande göras före den I februari 1985 

om arrendeavtalet har ingåtts före ikraftträdandet. 

4 § 

De nya reglerna om förfarandet vid förlängnings- och villkorstvister 

motsvarar vad som föreslagits i 9 kap. 3 § JB (se avsnitt 2.15.1 och 4.1 ). 

5 § 

Ändringen av första stycket motsvarar i princip ändringen i 9 kap. 8 § 

första stycket J 8. 

Ändringarna av andra stycket är redaktionella och har tillkommit i 

anledning av de nya förfarandereglerna (jfr förslaget till ändring av I O kap. 

6 a § JBJ. Hänvisningen till JB kommer bl. a. att omfatta de nya räntebe

stämmelserna i 9 kap. 12 a § JB. 

Tredje stycket har ändrats på motsvarande sätt som 9 kap. 7 § JB. 
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8 ~ 

Ändringen hänger samman med att reglerna i JB om arbetsavtal i sam

band med arrende föreslås bli upphävda (se avsnitt 2.12 och 4.1). Jag har i 

den allmänna motiveringen (se avsnitt 2.17) behandlat frågan om åtagan

den av arrendatorn att svara för fiskctillsyncn på de arrenderade vattnen. 

Enligt övergångsbestämmelserna (punkt 4) gäller äldre bestämmelser om 

arbetsavtal i samband med arren(e fram till den tidpunkt till vilken fastig

hetens ägare tidigast kan säga upp avtalet genom uppsägning efter ikraft

trädandet. 

16 ~ 

Genom den nya lydelsen klargörs att arrendenämnden kan bevilja upp

skov med avträde enligt 5 § andra stycket förevarande lag jämförd med 9 

kap. 12 b ~ JB, om arrendatorn säger upp avtalet efter det att arrende

nämnden har fastställt villkor för det fortsatta fiskcarrendet. 

18§ 

Förbudet mot att överklaga hovrätts dom i fråga om uppskov med 

avträde motsvarar vad som föreslås i 8 kap. 33 ~ J 8 (se avsnitt 4.1 ). 

Ö1·ergångsbestiimme/serna 

Övergångsbestämmelserna motsvarar i tillämpliga delar vad som före

slagits beträffande ändringarna i j·Jrdabalken (se avsnitt 2.18 och 4.1 ). 

5 Hemställan 

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över förslagen till 
I. lag om ändring i jordabalken, 

2. lag om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället. 

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

nämnder, 

4. lag om ändring i lagen ( 1957: 390) om fiskearrenden. 

6 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan. 
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Bilaga I 

Kommittens sammanfattning av betänkandet 

Inledning 

Arrende föreligger när någon upplåter jord till nyttjande mot vederlag. 
Upplåtelse av arrende kan ske i form av jordbruksarrende, bostadsam:nck. 
anläggningsarrendc. lägenhetsarrende eller fiske arrende. Allmänna bestiim
melser om arrende finns i 7 och 8 kap. jordabalken (JB). De särskilda 
reglerna om jordbruksarrende finns i 9 kap. JB. Bestämmelserna om 
bostadsarrende och anläggningsarrende finns i 10 och 11 kap. JB. När n~igon 
mot vederlag upplåter fiskerätt åt annan. kan det ske som fiskearrendc. 
Bestämmelser härom finns i lagen (1957:390) om fiskearrcnden. 

Investeringar på arrendestället 

Under arrendetiden skall jordbruksarrendatorn vårda och underhålla 
arrendestället. Förbättrar han arrendestället, kan han inte enligt någon 
tvingande regel få ersättning av jordägaren. Avsaknaden av sådana regler 
bedöms ha bidragit till att arrendeställena har kommit att bli eftersatta i 
tekniskt hänseende. Kommitten föreslår därför regler, som i korthet innebär 
att arrendatorn hos arrendenämnden skall kunna ansöka om tillstånd att göra 
investeringar, som medför varaktig nytta för jordbruket på arrendestället. 
Vid arrendets upphörande skall enligt dessa regler jordägaren betala 
ersättning till arrendatorn med ett belopp, som skall motsvara vad 
arrendestället genom investeringen har ökat i värde. De investeringar som 
skall ge arrendatorn rätt till ersättning har i lagen beskrivits som uppförande 
eller förbättring av ekonomibyggnad, utförande eller förbättring av mark
anläggning eller förbättring av jorden. I huvudsak är det fråga om s[1dana 
åtgärder som enligt förordningen om statligt stöd till jordbrukets rationali
sering betecknas som inre rationalisering. Sådan arrendatorn tillhörig 
egendom som tillförs arrendestället till följd av en ersättningsgill investering 
skall tillfalla jordägaren vid avträdet i den mån egendomen då finns kvar på 
arrendestället. 
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Muntliga arrendeupplåtelser samt arrendetid och 
besittningsskydd vid sidoarrende 

Af1111tliga arrendrnpplcltelscr 

118 

A\·tal om arrende skall uppriittas skriftli).!en. En muntlig uppl<'1telst• faller 
utanför tilliimpningsomr{1det för jordabalkens bestiimmelser nm jordbruks
arrende. Detta innehiir att en arrendator med muntligt anal saknar 

besittningsskydd. Aven i övrigt är hans rättsliga ställning i hög grad osiiker. 
Har arrendatorn tilltriitt arrendest:illet utan att skriftligt avtal har upprättats. 
iir han dock beriittigad till skadest/1nd a\· jordägaren. om det inte har henitt 
p{1 arrendatorn att ett skriftligt mtal inte har kommit till sti111d. 

Trots lagens krav pi1 skriftlig form för arrendeuppli1telse är antalet 
muntliga arrenden p{1tagligt hög:·e fö1 vad som kan godtas. K1immitt0n 

föresbr därför en reglering. som gör det fördelaktigt för jordägaren att 
anviinda skriftlig form för uppli1tc:scn. Regleringen har i huvudsak följande 

innehåll. Om arrendatorn har tillträtt arrendestället utan att skriftligt avtal 
har upprättats och jordägarcn inte medverkar till att sådant avtal kommer till 

ständ, skall arrendatorn ha rätt att hos arrendeniimnden ansiika om 
förklaring att arrende föreligger. s. k. arrendeförklaring. I samband diirmed 
kan arrendeniimnden bestämma skäliga villkor för arrendet. Arrendeniimn
dens beslut skall anses som ett skriftligt avtal om arrende. Nämnden skall inte 

stadfästa vad parterna en gang i tiden kan ha avtalat utan i stiillet rikta in sig 
pil vad som bör gälla för framtiden. Sedan arrendenämnden har meddelat en 
arrendeförklaring. skall. oavsett vad som tidigare kan ha gällt mellan 
jnrdiigaren och arrendatorn. samtliga villk1ir för arrendet vara bestämda 
genom arrendenämndens beslut. 

Arrendetid och besittningsskydd 1•id sidoarrende 

Sidoarrenden (arrenden som inte omfattar hostad för arrendatorn) med en 
avtalstid om ett är eller kortare tid är inte förenade med riitt till förlängning. 
!\iågon minimitid gäller inte för sidoarrende. Det iir ganska vanligt att även 
mera permanenta sidoarrenden upplats på ett ar i taget. Olägenheterna för 
en arrendator med ett sidoarrend(: utan besittningsskydd är uppenbara. Om 
kommittens förslag beträffande de muntliga arrendeuppli!tclserna genom
förs. är det tänkbart att flertalet av de muntliga avtalen ersätts med skriftliga 

ettårsavtal. Förslaget beträffande de muntliga upplåtelserna skulle mista en 

del av sin avsedda effekt. om inte reglerna rörande de ettåriga avtalen 

ändras. Enligt kommittens mening bör frågan lösas s{1 att besittningsskydd 
införs även för sidoarrende pä ett f1r och att ettårig minimitid föreskrivs för 
upplåtelse av sidoarrende. Arrendenämnden skall dock kunna lämna dispens 

från regeln om minimitid. niir jordägaren har sakliga skiil hiirför. 

Upplåtelsetiden vid kommunala jordbruksarrcndcn 

För uppli1telse av jordbruksarrende. som omfattar bostad för arrendatorn 

(gimlsarrende). giiller en minimitid om frm :'1r. Är jordiigaren en kommun. 
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är minimitiden dock dt i1r. Anledningen till att en särskild minimitid giiller 

för de kommunala arrendena iir att di:n kommunala marken snahbl kan 
hehöva tas i ansprak för kommunala ändamäl. Kommittens enk:itundersiik
ning hetriiffandc kommunernas avtalspraxis ger vid handen att ca hO procent 
av deu kortticbuppliitna gärdsarrendearcalen ligger inom omr~dcn. som inte 
enligt k1.immuncrnas planer kommer att am<indas för annat ändamitl iin 
jordbruk före itr 2()(HJ. Kommitten föreslar att kommunalt gimlsarrende. som 

helt eller delvis iir beHiget inom omrade med faststiilld detaljplan. iiwn i 
fortsiittningen skall kunna uppltltas på ett iir. Upplittelsetiden för kommu
nala gardsarrenden. som helt ligger utanför detaljplanclagt nmr{1de. hör 
dock. i likhet med vad som giillcr för g~mlsarrenden i allmiinhct. vara fem i1r. 
Arrendenämnden skall kunna ge dispens från den fcmäriga minimitiden. niir 

kommunen har saklig;.1 skiil för sin hegiiran om kortare tid. Ett sådant skiil 
kan vara att marken enligt en kommunal översiktsplan inom en nära framtid 
skall användas för annat iindamäl iin jordbruk. 

Förköps- och friköpsrätt för jorclbruksarrcndatorn 

För niirvarandc finns inga regler om förköps- eller friki\psriitt for arrenda
torn. Före jordabalkens införande hade jordbruksarrendatorn emellertid 
förköpsrätt i vissa fall enligt 1943 års lag om arrendators förköpsrätt. Enligt 
de jordhrukspolitiska riktlinjer som riksdagen antog år 1977 skall familje
jordbruket vara den dominerande företagsformen och vidare bör yrkeskun
niga förvärvare. som har för avsikt att bosätta sig pä och själva bruka en 
jordbruksfastighet. erhålla företräde vi<:! förvärv av ett jordbruk. 1979 års 
jordförvärvslag syftar bl. a. till att stärka sambandet mellan ägande och 

brukande av jordbruksfastigheter. 
Kommitten anser att en friköpsrätt. dvs. en riitt för arrendatorn att när han 

så önskar tv<'rngsförviirva den arrenderade fastigheten. innebär ett alltför 
lang:tg;lende ingrepp i jordägarens rätt att disponera över sin egendom. l 
stiillet föresliir kommitten att jordhruksarrendatorn på nytt får en förköps
rätt. dock nt1got annorlunda utformad iin den som giillck enligt l lJ·B <irs 

lag. 
Fiirklipsforfarandet föreslils få följande utseende. En jordiigarc. som har 

uppliitit sin fasta egendom pä gårdsarrcndc med förliingningsriitt och som 
avser att siilja egendomen eller nägon del av denna. mäste först erbjuda 
arrendator. som herörs av den tilltänkta försäljningen. att köpa arrende
stället med de justeringar som a\" fastighetsbildnings- och rationaliseringsskiil 

kan vara.nödvändiga. F.rhjudandet skal\ vara godkänt av lantbruksniimnden. 
Antar arrendatorn inte erbjudandet inom tre månader. står det jordägaren 
fritt att sälja egendomen till utomst<'1cnde. Försäljning till jordiigarens make. 

barn. syskon eller syskonbarn får ske utan rätt för arrendatorn att förköpa. 
Vissa andra försäljningar iir oeksfi "fria .. från förköpsrätt. Som exempel kan 

niimnas lantbruksnämndernas och lantbruksstyrelsens köp och försiiljningar 
av jordbruksfastigheter. Antar arrendatorn ett förköpserbjudande. blir den 
fortsatta gången densamma som vid en vanlig överlåtelse av jordbruksfas
tighct. Arrendatorn har således bl. a. att ansöka om förvärvstillstånd och 
lagfart sasom köpare i allmänhet. Förköpsreglcrna upprätthålls genom att 
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lantbruksnämnden skall vägra förvärvstillstånd för utomsti1ende köpare. om 
förköpslagens bestiimmelser har åsidosatts. 

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 iivcn om parterna 
vill att arrendet skall fortsätta m~n 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 
arrendeperiod. En uppsägning g:Hler alltid avtalets upphörande. Även om 
arrendatorn säger upp avtalet för ändring av villkoren. kan han bli tvungen 
att lämna arrendet vid avtalstidens utgång, om jordägaren vägrar medge 
förlängning med hänvisning till någon hesittningsbrytande grund. Om 
parterna efter uppsägning inte ka::i nå en överenskommelse, skall jordägarcn 
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 kan kritiseras pa följande 
punkter. Även om parterna är öwrens om att arrendet skall fortsätta, måste 
avtalet sägas upp, om någon av parterna önskar ändring av villkoren. 
Arrendatorn kan inte få full visshet om jordägarens avsikt med en 
uppsägning innan tvisten har hänskjutits till arrendenämnden. Frågan om 
fortsatt arrende kan hällas svävar·de lång tid efter arrendeperiodens utgång. 
Förfarandet kännetecknas vidare av en ensidig skyldighet för arrendatorn att 
hiinskjuta tvist till arrendenämnden. I syfte att undanröja dessa olägenheter 
förelår kornmitten ett nytt upps.1gningsförfarandc, som i korthet innebär 
följande. Vill jordägarcn eller arrendatorn att avtalet skall upphöra att gälla, 
skall skriftlig uppsägning göras. Vill part att arrendet skall fortsätta men på 
ändrade villkor, skall han i skriftlig anmälan till motparten ange detta. Sker 
ingen uppsägning utan endast anmälan om villkorsändring, blir avtalet 
automatiskt förlängt på tid och på villkor i övrigt som arrendenämnden 
bestämmer eller parterna kommer överens om . Uppsägningstiden skall vara 
densamma som i dag och tillämpas även beträffande anmälan om villkors- · 
ändring. Säger jordägaren upp avtalet. skall ha:1 i uppsägningshandlingen 
ange orsaken till att han vägrar medge förlängning. Underlåter jordägaren 
att göra detta, är uppsägningen utan verkan. Säger jordägaren upp avtalet. 
har han att senast två månader från den dag uppsägning senast får göras 
hänskjuta eventuell tvist till arrndenämnden. Försitter jordägarcn tvåmå
nadersfristen i händelse av tviH. får uppsägningen endast verkan som 
anmälan om villkorsändring. När part har gjort en anmälan. har han. om 
överenskommelse inte kan nås, att hänskjuta tvisten till arrendenämnden 
senast sex månader från den dag anmälan senast får göras. Försitts 
tidsfristen. förlorar anmälan sin verkan, vilket får till följd att de gamla 
villkoren skall fortsätta att gälla även för den nya arrendeperioden. 
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Övriga frågor 

Kommitten har granskat problemen i samband med arrendeai·räkning vid 
ändrat penningvärde. Kommitten har därvid funnit att de nuvarande reglerna 
om arrendatorns ansvar för arrendeställets skick medför att tillträdets 
bristbelopp vid avräkningen skall justeras med hänsyn till den ökning av 
kostnaderna för tillträdesbristernas avhjälpande, som kan ha inträffat under 
arrendetiden (avräkningsperioden). Någon lagändring har därför inte 
ansetts behövlig. 

Kommitten har också sett över frågan om fideikommissarrendatorns 
rättsställning. Kommitten har funnit att reglerna beträffande s. k. under
gårdsarrenden inte ger fideikommissarrendatorn en sämre rättsställning än 
en jordbruksarrendator i allmänhet. Vad sedan gäller arrende av ett 
fideikommiss huvudgård är läget ett annat. Avlider innehavaren av 
fideikommisset. är den nye innehavaren (efterträdaren) berättigad att 
tillträda huvudgården. oavsett vad arrendeavtalet innehåller. En ändring av 
dessa regler skulle innebära att hela fideikommissavvecklingsfrågan. som 
löstes genom lagstiftning år 1963. måste tas upp till ny prövning. Kommitten 
anser att en sådan omprövning inte hör ske endast till följd .av huvudgårds
arrendatorns i viss mån osäkra arrendetid. Kommitten avstyrker således 
lagändringar beträffande fideikommissarrendatorns rättsställning. 

Kommitten har vidare övervägt frågan om 1111derarre11datoms riittsstiill
ning. Ett underarrende föreligger, när en arrendator upplil.ter arrenderätt i 
andra hand till arrendestället eller en del av detta. Träffar jordägaren och 
huvudarrendatorn överenskommelse om ändring av det mellan dem gällande 
arrendeavtalet. kan underarrendatorns rättsställning förändras utan att han 
har deltagit i överenskommelsen eller haft möjlighet att påverka den. Som 
exempel kan nämnas att jordägaren och huvudarrendatorn träffar avtal om 
att huvudarrendet omedelbart skall upphöra. Oavsett vad huvudarrendatorn 
och underarrendatorn har kommit överens om vad gäller arrendetidens 
längd. gär underarrendatorn i ett sädan·t fall miste om sitt arrende och får i 
stället en osäker skadeståndsfordran gentemot huvudarrendatorn. Fi.ir att 
undanröja risken för missbruk föreslär kommitten att underarrendatorns 
avtal skall anses ha träffats. med jordägaren som motpart. när huvudarrendet 
upphör och huvudarrendatorn tillhör viss krets av närstående till jordägaren 
eller är en juridisk persern. över vilken jordägaren har det bestämmande 
inflytandet. 

Frän Lantbrukarnas riksförbund ( LRF) har framförts vissa synpunkter pi\ 
regeln om förverkande av arrende på grund av vanvård av arrendesrället. Det 
har ifrågasatts om inte arrendenämnder och domstolar kräver afr vanvården 
skall ha gått så långt att den är att beteckna som grov. innan en 
förverkandeförklaring meddelas. Kommitten har fÖr sin del inte funnit nagot 
belägg för att en sådan tillämpning av förverkanderegeln skulle vara allmänt 
förekommande och anser att någon lagändring inte erfordras. 

Avtal om upplåtelse av arrende av alla slag är inte bindande längre än 50 år 
från den tidpunkt avtalet ingicks. Kommitten föreslår att maximitiden för 
upplåtelse av jordhruksarrende sätts ned ti\120 {1r. 

I jordabalken finns bestämmelser om arhctsal'fal i samband med jord
brnksarrrnde. Dessa regler har tillkommit som ett skydd för arrendatorn mot 
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alltför betungande a·rbetsåtaganden. Utvecklingen under de senaste decen
nierna har inneburit att reglerna om arbetsavtal har kommit att framsti'i som 
alltmer otidsenliga. Enligt jordägare- och arrendatorsorganisationerna utgör 
de fåtaliga arbetsavtal som fortfarande kan förekomma inget bärande skäl 
för att behålla reglerna om arbetsr.vtal i samband med arrende. Kommitten 
anser att dessa regler nu bör avskaffas. För arbetsavtal mellan en jordägarc 
och en arrendator bör i fortsättning.en samma regler gälla som för arbetsavtal 

i allmänhet. 
Enligt huvudregeln far en jordbi uksarrendator inte t'il·erläta arrc11derät1en 

utan jordägarens samtycke. Fran arrendatorshall har hemställts att över
lät..-:lseriitten utvidgas bl. a. när det gäller överlåtelse inom familjen. Även 
överlittelse till annan hör enligt arrendatorerna fä ske i större utsträckning. 

Kommitten anser att en utvidgad riitt för arrendatorn att utan jordägarens 

samtycke överl;lta arrendet inte bör införas. Genom det förstärkta besitt
ningsskydd som infördes genom lagändringar den I juli 1979 samt de nu 
föreslagna bestämmelserna om riitt för arrendatorn till ersättning för 

investeringar och r;itt att förköpa arrendeställL't förbättras arrendatorernas 
riittsstiillning utan att man behöver befara de nackdelar för jordbruksnäring

en i stort som enligt kommitten kan följa med en vidgad rätt att överlåta 
arrenden. 

Niir arrcndeniimnden bestiimmer en högre arrendeavgift än den som har 

utgi1tt under den tidigare arrendeperioden. giiller den nya avgiften för tiden 
från och med periodskiftet. Meddelas avgiftsbeslutet först efter periodskif
tet. skall arrendatorn för den tid som har gti!t av den nya arrendeperioden 
betala skillnaden mellan den gamla och den nya avgiften. På denna 
retroaktiva arrendeavgift utgar ·~nligt arrendelagen inte någon riinta. 

Kommitten föreslt1r att arrendatorn blir skyldig att betala ränta på retroaktil' 
11rrc11dea1·giji. mcdan jordiigarcn hiir betala ränta pfi dct av.giftsbelopp som 
han skall betala tillbaka. när den nya arrendeavgiften blir lägre än den 
gamla. 

Frirn \·issa av arn:ndelagens tvingande regler kan arrer1denämndcn ge 
dispens. dvs. lämna godkännande till ett avtalsvillkor. som ger arrendatorn 
siirnrc rätt [in han annars skulle ha lrnft enligt lag. Kommer parterna överens 
nrn ett arrendevillkor. som för sin giltighet kräver en sådan dispens, skall de i 
avtalet siirskilt ange att dispens får sökas. A vsl<'\r arrendenämnden en 
ansökan. förfaller hela avtalet. or.1 parterna inte har kommit överens om 

annat. Det finns ingen tidsgräns. före vilken ansöirnn om dispens måste 
göras. Iktta innehär att en Llispen~;ansiikan kan göras sedan arrendeförhål
landet har \'arat flera {1r. Om dispers vägras. försätts arrendatorn i en mycket 
besvärlig situation. Kommitten föreslår därför att en regel inför's. som 
innehiir att en dispensansökan inte får göras senare iin en månad från det att 
jordägaren och arrendatorn har träffat avtal om villkor, som för sin giltighet 
kräver godkännande av arrendenämnden. 

Kommitten har sett över den s. k. 1axeri11gs1•ärdcrcgc/11 vid bostadsarrcndc. 
Denna innebär att bostadsarrendatorn saknar rätt till förlängning av avtalet, 
om det pi1 arrendestiillet vid den tidpunkt då avtalet senast kan sägas upp inte 
finns ett bostadshus som är åsatt taxeringsvärde. För byggnader på annans 
mark. vilka har ett lägre värde iin 10 noo kr .. skall enligt fastighetstaxerings-
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lagen något taxeringsvärde inte bestämmas. Kommitten har inte funnit skäl 
att föresU en iindring ;1v taxeringsvärderegeln. 

Vissa proccssfrägor 

Tvist om förlängning av avtal om jordbruks- och bostadsarrendc och om 
villkor vid förlängning prövas i första instans av arrendenämnd. Förläng
ningstvist kan föras till fastighetsdomstol och hovrätt, medan villkorstvist 
kan överklagas endast till fastighctsdomstol. Vissa arrendetvister upptas av 
fastighetsdomstol som första instans. I övrigt gäller för arrendetvister en rad 
processbestämmelser, som gör förfarandet i arrendetvister ganska kompli
cerat. Kommitten anser att den instans- och fullföljdsordning som gäller för 
hyrestvister bör tjäna som förebild för arrendetvisternas del. Bostadsdom
stokns lagfarna ledamöter kan tillsammans med intresseledamöter, föreslag
na av arrcndcmarknadens parter, bilda en arrendedomstol såsom andra och 
sista instans för arrendetvister. Kommitten förordar vidare att den hyres
proccsslag som sannolikt kommer att bli en följd av hyrcsrättsutredningens 
arbete skall gälla även för handläggningen av arrendetvister. Slutligen uttalar 
kommitten att m:ll om klander av syn, arrendeavräkning och arrendeavgifts 
bestämmande utan samband med egentlig villkorstvist samt ärende om 
dispens friln regeln om sista dag för syns avslutande bör överflyttas från 
fastighetsdomstol till arrendenämnd som första instans. 

Fö!jdändringar 

Flertalet förslag i hetiinkandct har utformats med hänsyn till förhållandena 
inom arrendejordbruket. Till följd av bl. a. önskemålet om så långt möjligt 
enhetliga regler för olika arrendeformer bör enligt kommitten förslagen 
heträffande ränta p{1 retroaktiv arrendeavgift m. m., uppsägningsförfarandet 
vid jordhrnksarrende och vissa processfrågor gälla även bostadsarrende och 
fiskearrcnde. För fiskearrende bör dessutom gälla förslaget beträffande 
arbetsavtal i samband med arrende. Av lämplighctsskäl bör vidare förslaget 
rörande muntliga arrendeupplåtelser gälla iiven bostadsarrcndc och fiskcar
rendc. Förslagen om investeringar på arrendestället, förköps-och friköpsrätt 
för jordhruksarrendatorn samt maximitiden för arrendeupplåtelse bör gälla 
cncbst jorclbruksarrende. 
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Bilaga 2 

Kommittens författningsförslag 

Förslag till 
Lag om ändring i jordabalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om jordabalken1 

dels att 9 kap. 37-39 §§ skall upphöra att gälla, 
dels att rubriken närmast före 9 kap. 36 § skall utgå, 
dels att 7 kap. 5 och 13 §§, 8 kap. 2, 3, 6, 8, 21, 22 och 23 §§, 9 kap. 2, 3, 7, 8, 

10, 12, 13, 20, 21, 22, 26, 29och 36 §§, 10 kap. 3, 4, 5 och 6 a §§skall ha nedan 
angivna lydelse, 

dels att i balken skall införas tolv nya bestämmelser, 8 kap. 3 a, 3 b, 3 c och 
19 a §§, 9 kap. 9 b, 14 a, 14 b, 14 c, 14 d, 14 e och 21 a §§samt 10 kap. 6 b §av 
nedan angivna lydelse. 

N111•ara11de lydelse Föreslagen lydelse 

7 kap. 
5§ 

Avtal om upplåtelse av annan nyttjanderätt än tomträtt är ej bindande 
längre än femtio år från det avtalet slöts. Upplåtelse av fast egendom inom 
stadsplan är dock ej bindande längre än tjugofem år. Upplåtelse av 
nyttjanderätt för någons livstid gäller utan begränsning till viss tid. 

Avser upplåtelsen jordbruk.rnrren
de, är avtalet ej bindande längre än 
tjugo år. 

Avser upplåtelsen endast eller huvudsakligen rätt att avverka skog för 
annat ändamål än husbehov, är avtalet ej bindande längre än fem år. 

Första och andra styckena gäller ej Första - tredje styckena gäller ej 
nyttjanderätt som upplåtes av sta- nyttjanderätt som upplåtes av sta-
ten. Första stycket inverkar ej på ten. Första och andra styckena inver-
nyttjandcrättshavares rätt till för- kar ej på nyttjanderättshavares rätt 
längning av avtal på grund av lag. till förlängning av avtal på grund av 

lag. 
Har arrende eller hyra upplåtits på 

längre tid än den i första stycket 
föreskrivna längsta tiden för nyttjan
derätts bestånd och vill fastighets
ägaren eller nyttjanderättshavaren 
frånträda avtalet sedan denna tid 
gått ut, skall uppsägning ske. 

Har arrende eller hyra upplåtits på 
längre tid än den i första eller andra 
stycket föreskrivna längsta tiden för 
nyttjanderätts bestånd och vill fas
tighetsägaren eller nyttjandcrättsha
varen frånträda avtalet sedan denna 
tid gått ut, skall uppsägning ske. 

I Balken omtryckt 
1971:1209. 
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Numrande lydelse 

Även om förbehåll ej skett. gäller 
upplåtelse som avser arrende elkr 
hyra mot ny ägare av fastigheten, om 
upplåtelsen skett genom skriftligt 
avtal och tillträde ägt rum före över

låtelsen. 

125 

Föreslagen lydelse 

Även om förbehåll ej skett. gäller 
upplåtelse snm avser arrende eller 
hyra mot ny ägare av fastigheten, om 
upplåtelsen skett genom skriftligt 
avtal och tillträde ägt rum före iiverc 

låtelsen. Jämväl arrendeförklaring 
och arrendatorns rätt att si/la k1·ar på 

arrendestället enligt 8 kap. 3 a .~gäller 
mot ny ägare m· fi1stighete11. även om 
förbehåll ej skete. 

Första stycket gäller ej i fråga om Första stycket giillcr ej i fråga om 
överenskommelse som avses i 8 §. I överenskommelse som avses i 8 *· I 
fråga om överenskommelse som fråga om överenskommelse som 
avses i 7 §gäller första stycket endast avses i 7 §gäller första stycket första 

om den förut gällande upplåtelseti- meningrn endast om den förut gäl-
den utgått före överlåtelsen. varvid lande upplåtelsetiden utgätt före 
tillträde t.;j skall anses ha ägt rum övcrlätelsen, varvid tillträde ej skall 

innan överenskommelsen trätt i till- anses ha ägt rum innan övercnskom-
lämpning. melsen trätt i tillämpning. 

Om giltighet av avtal om förhancilingsordning mot ny hyresvärd finns 
bestämmelser i hyresförhandling.slagen ( 1978:304). 

8 kap. 
2§ 

Förbehåll som strider mot bestämmelse i detta kapitel eller i 9-11 kap. är 
utan verkan mot arrendatorn eller den som har rätt att träda i hans stlillc. om 

ej annat anges. 
I de fall då enligt vad därom ih 

föreskrivet arrendenämndens god
kännande fordras för giltighet av 
förbehåll som avses i första stycket 
eller annat avtalsvillkor. får godkän
nande sökas endast om detta angivits 
i avtalet. Avslår nämnden framställ
ning om godkännande, förfaller 
avtalet, om ej annat överenskom-

mits. 

Avtal om jordbruksarrcnde, bo

stadsarrcnde och anläggningsarren
de skall upprättas skriftligen. I hand-

3§ 

l de fall då enligt vad därom iir 
föreskrivet arrendenämndens god
kännande fordras för giltighet av 
förhehåll som avses i första stycket 
eller annat avtalsvillkor, får godkiin
nande sökas endast om detta angivits 
i avtalet. Framställning till arrende
nämnden om godkännande filr inte 
göras senare än en månad från det att 
avtalet har underskrivits ai· jordiiga
ren och arrendatorn. A \'sU1r nämn

den framställning om godkännande, 
förfaller avtalet. om ej annat över
enskommits. 

Avtal om jordbruksarrende. bo
stadsarrende och anläggningsarren
de skall upprättas skriftligen. I hand-

c Senaste lydelse 
1978:305. 
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!ingen skall samtliga avtalsvillkor !ingen skall samtliga avtalsvillkor 

anges. Ändring eller tillägg som ej anges. Ä'"1dring eller tillägg som ej 
avfattas skriftligen är utan verkan. avfattas ~kriftligen är utan verkan. 
Har arrendatorn tilltrtlfl arrendes1äl-
let Il/an all skriftligt al"fal bli1,it 11pp-
räflat och har det ej berott på honom 
att giltigt arrendeal'tal sedermera icke 
kommit till stånd, har han rät/ till 

ersilttning för skada. Väckes ej taian 
om ersättning inom ef/ år från det 
jorden ai·träddes, är rätten till sådan 
talan förlorad. 

Avtal om lägenhetsarrende ~.kall upprättas skriftligen. om ej annat 
överenskommes. 

3 a § 

Har vid jordbruksarrende eller 
bostadrnrrende arrendatorn tillträtt 

arrendestället utan att skriftligt avtal 
blivit upprättat och har det ej herolt 
på honom att giltigt arrendeavtal 
sedermera icke kommit till stånd, 
skall arrendenämnden på ansökan a1• 

arrendatornförklara all arrende före
ligger (arrendeförklaring) samt be
stämma villkoren för arrendet enligt 
9 kap. 9 b § eller JO kap. 6 b §. 

Har arrendatorn gjort ansökan om 
förklaring, skall, till dess arrende
nämnden har meddelat besl111 i frå
gan, hans rätt att sitta kvar på arren
destället bedömas som om arrendet 
hade upplåtits genom skriftligt al'
tal. 

3 b § 

Har vid anläggningsarrende arren
datorn tillträtt arrendestället och före
ligger sådana omständigheter som 

enligt 3 a §första stycket medför räl/ 
till arrendeförklaring, har arrenda

torn rält till ersällning för skada. 
Väckes ej talan om ersättning inom 
etl år från det jorden avträddes. är 
räl/en till sådan talan förlorad. 
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3 c § 

Dom eller beslut, l'llrigenom 
arrendeförklaring meddelas, anses 
som ett skriftligt avtal om arrende, 
ingånget den dag domen eller bes/111et 
meddelas. 

Dom eller beslw i fråga om arren
deförklaring skall gälla till dess laga
kraftägande m·görande föreligger. 

6 § 

Är jordhruksarrende, bostadsar
rende eller lägenhetsarrende upplå
tet för arrendatorns livstid, har vid 
dennes död hans make rätt att inträ
da som arrendator under sin livstid. 
om äktenskapet ingåtts innan avtalet 
träffades. Ingår den efterlevande 
maken nytt äktenskap. får jordäga
ren dock uppsäga avtalet. När avta
let upphör att gälla på grund av 
arrendatorns eller den efterlevande 
makens död. skall arrendestället 
avträdas på den fardag som inträffar 
närmast efter sex månader från 
dödsfallet. 

Är bostadsarrende eller lägen
hctsarrende upplåtet för arrenda
torns livstid. har vid dennes död hans 
make rätt att inträda som arrendator 
under sin livstid, om äktenskapet 
ingåtts innan avtalet träffades. Ingår 
den efterlevande maken nytt äkten
skap. får jordägaren dock uppsäga 
avtalet. När avtalet upphör att gälla 
på grund av arrendatorns eller den 
efterlevande makens död. skall 
arrendestället avträdas på den far
dag som inträffar närmast efter sex 
månader från dödsfallet. 

8 §3 

Uppsägning skall vara skriftlig. 
om ej skriftligt erkännande av upp
sägningen lämnas. I fall som al'ses i 
11 kap. 6 och 6 a §§ och när arren
dator uppsäger m•tal enligt 9 kap. 8 § 

eller JO kap. 5 § skall uppsägningen 
dock alltid ske skriftligen. Uppsäg-
ning får ske hos den som är behörig 
att mottaga arrendeavgift på jordä-
garens vägnar. 

Uppsägning skall vara skriftlig. 
Uppsägning får ske hos den som är 
behörig att mottaga arrendeavgift på 
jordägarens vägnar. 

Skriftlig uppsägning skall delges Uppsägning skall delges den som 
den som sökes för uppsägning, dock sökes för uppsägning, dock utan 
utan tillämpning av 12-15 §§delgiv- tillämpning av 12-15 §§ dclgivnings-
ningslagen (1970:428). lagen (1970:428). 

Träffas ej den som sökes i sitt hemvist, får uppsägningen sändas i 
rekommenderat brev under ha~s vanliga adress. Ett exemplar av uppsäg
ningen skall dessutom lämnas antingen i den söktes bostad till vuxen medlem 
i det hushåll som han tillhör eller, om han driver rörelse med fast kontor. på 
kontoret till någon som är anställd där. Påträffas icke någon som angivits nu. 

3 Senaste lydelse 
1973:187. 
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skall 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, får uppsägning ske genom kungörelse i Post- och 

Inrikes Tidningar. 
Stämningsansökan med yrkand~ att arrendeförhållande skall upphöra och 

ansökan om vräkning av arrendator gäller som uppsägning när delgivning 
skett i behörig ordning. 

Särskilda bestämmelser om inne
hållet i uppsägning av avtal om 
anläggningsarrende finns i 11 kap. 
6 §. 

Särskilda bestämmelser om inne
hållet i uppsägning av avtal om 
jordbruksarrende, bostad.mrrende 
och anläggningsarrende finns i 9 
kap. JO §, JO kap. 6 a § och I 1 kap. 
6 §. 

19 a § 
Har arrende upplåtits i andra hand 

av 
1. någon som med jordägaren är 

eller har varit gift eller är i rätt upp
e/ler nedstigande släktskap eller svå
ger/ag eller är syskon eller är i det 
svåger/ag, att den ene är eller har varit 
gift med den andres syskon, eller som 
på liknande sätt är jordägaren närstå
ende, 

2. juridisk person, över vilken 
jordägaren eller någon honom när
stående enligt 1. har ett bestämmande 
inflytande, 

3. enskild person samt jordägaren 
är juridisk person, över vilken upplå
taren eller någon honom närstående 
enligt J. har ett bestämmande infly
tande, 

skall, när upplåtarens rätt mot 
jordägaren upphör, arrendet anses 
ha upplåtits av denne. 

21 § 

Har arrendatorn uppfört egen 
byggnad på arrendestället eller har 
han i övrigt nedlagt kostnad på detta 
utöver vad som ålegat honom, skall 
byggnaden eller vad som eljest 

Har arrendatorn uppfört egen 
byggnad på arrendestället eller har 
han i övrigt nedlagt kostnad på detta . 
utöver vad som ålegat honom, skall 
utom i fall som avses i 9 kap. 21 § 
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utförts erbjudas jordägaren till inlö
sen, när arrendatorn frånträder 
arrendet. Har jordägaren ej inom en 
månad fdin det erbjudandet gjordes 
förklarat sig villig antaga detta, får 
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byggnaden eller vad som eljest 
utförts erbjudas jordägaren till inlö
sen. niir arrendatorn frimtriider 
arrendet. Har jorcliigaren ej inom en 
mänad fr<ln det erbjudandet gjordes 

arrendatorn föra bort egendomen. förklarat sig villig antaga tktta. far 
Han skall dock äterstiilla arrende- arrendatllrn föra hnrt egemhimen. 
stället i tjänligt skick. Han skall dock äterstiilla arrende

stiillet i tjänligt skick. 
Är ej vad som arrendatorn enligt första stycket for skilja fr{tn arrendestiillet 

bortfört inom tre månader frän det arrendestiillet avt, iiddes eller ansprtik pil 
lösen slutligt ogillades, tillfaller det jordiigaren utan liisen. 

I !ar ämnen hämtats från jordägarens fastighet till byggnad eller annan 
anläggning, för anläggningen ej tagas bort. innan arrendatorn ersatt 
jordiigaren värdet av vad som tagits från fastigheten. 

Bestämmelserna i denna paragraf giillcr ej. om annat avtalats. 

Har avtriidande arrendator . på 
arrenclcstiillet lämnat kvar annan 

honom tillhörig egendom än som' 

avses i 21 * och försummar han att 
inom tre månader efter anmaning 
föra bort egendomen, tillfaller den 

jordiigaren utan lösen. 

Har avtriidande arrendator p{1 

arrendestiillet liimnat kvar annan 
honom tillhörig egendom iin S(lm 

avses i 21 * eller 9 kap. 21 .~ och 
försummar han att inom tre rn;'madcr 
efter anmaning föra bort egen
domt'll. tillfaller den jordiigaren 
utan kisen. 

2H 
Arrenderätten är förverkad och jordägaren således beriittigad att uppsäga 

avtalet, 
I. om arrendatorn dröjer med betalning av arrcmka\'gifll'n utöver en 

m{mad efter förfallod<igen. 
2. om arrmdatom i·id jordbruks

arrende undandrager sig atl utföra 
ar/Jete som åligger ho110111 enligt il\'ta-

let, 

2. Upph1frd. 

3. om arrendatorn van\'årdar arrendestället eller \lm han eftcrsiitter vad 
som åligger honom enligt 9 kap. 35 * och icke efter tillsiigclse vidtager 

riittclse. 
4. om arrendatorn nyttjar arrendesmilet för annat iindam;il iin s\lm 

förutsatts vid upplätclsen eller, om viss ocllingsplan är faststiilld i avtalet eller 

detta inneh{iller annan bestiimmclsc 0111 hiivclcn, avviker friin \'ad som 

sälumla bestämts och icke efter tillsägelse vidtager rättelse. 
5. om arrendatorn i strid med bestämmelserna i dt.•nna balk i"iverl{ttl'r 

arrenderiitten eller eljest siittcr annan i sitt stiille eller uppl!ner nyttjande

rätt. 
6. om arrendatorn asidosätter avtalsenlig skyldighet. som gär utöver hans 

9 Riksda{?en 1983184. I sam/. Nr 136 
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äligganden enligt denna halk, och det mä~te anses vara av synnerlig \'ikt för 
jordiigaren att skyldigheten fullg'.ires. 

Arrenderätten iir icke förverkad, om det som ligger arrendatorn till last iir 

av ringa hetydelse. 
Uppsiiges ;1vtalet, har jordägan:'n rätt till ersättning för skada. 

9 kap. 

H 
Avtal om jordbruksarrendc skall 

triiffas fiir viss tid eiler ji'ir arrcnda

roms li1·stid. Avser upplåtelsen jord, 
varöver upplt1taren icke kan förfoga 
utöver sin egen besittningstid. far 
avtal träffas iivcn för sftdan tid. Är 
arrendetiden icke bestämd enligt 
vad som sagts nu, gmler avtalet för 

fem år. 
Omfattar arrende för viss tid 

bostad för arrendatorn, skall ;irren
detiden utgöra minst fem är eller. 
om jordiigaren iir kommun, minst ett 
år. I !ar avtal triiffats för kortare tid, 
gäller det för den nu angirna mimta 
tiden. Om ;1rrendenämndcn gud
känt avtalet i denna del. gäller det 
dock för den överenskomna tiden. 

A \'tal om jordb1'uksarrende skall 
träffas fiir viss tid. Avser uppliitclsen 
jord, varöver uppliitaren icke kan 
förfoga utöver sin egen hesittnings
tid, för avtal triiffas iiven för sådan 
tid. Är arrendetiden icke bestämd 
enligt vad som sagts nu, giiller avta
let för fem år. 

Omfattar arrende för viss tid 
bostad för arrendatorn, skall arren
detiden utgöra minst fem itr eller. 
om jordiigaren iir kommun och 
arrendcstiillet till 11ägo11 del ligger 

inom fastställd stad.1plan eller h.1-gg
nadsplan, minst ett iir. För annat 

arrende fiir 1·is.1· tid skal/ arrendetiden 

utgöra minst el/ år. Har avtal träffats 
för kortare tid. gäller det för den i 
detta stycke föreskrirna minsta tiden 
får arrendet. Om arrendeniimnden 
godkänt avtalet i denna del. gäller 
det dock för den överenskomna 
tiden. Upp/äter staten genom lant

bruk.rniimnd arrende, .1·om illle 0111-

filllar bostad fiir arrendawm, jilr 

111·ta/ dock 1räjji1sför kortare tid än ett 

år 11tu11 sädant xodkä11111111de. 

Förbchiill om rätt för jordägare11 att i annat fall iin som anges i 7 kap. 5 och 

30 **· 8 kap. 6, 14 och 23 ** samt 30, 32 och 33 §* detta kapitel återtaga 
arrendestället eller del diirav före arrendetidens utgång gäller endast om det 
godkänts av :trrendenämnden. 

-~ * 
Vid arrende för viss tid som ej understiger ett ilr skall uppsägning alltid ske 

för att a\'talct skall upphiira att giilla vid arrendetidens utgang. Upps:igning
en skall ske senast ett i1r före am~ndetidens ·utg[mg, om avtalet träffats för 
minst fem år, och i annat fall ser;ast iitta m{1nader dessförinnan. 

Om avtalet ej uppsiiges inom r.Ht Om avtalet ej uppsäges inom rätt 
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tid. anses det förHingt på tid som tid, anses det förlängt på tid som 
motsvarar arrendetiden, dock längst motsvarar arrendetiden, dock längst 
fem fu. fem år. eller, om anmälan om vill

korsändring e11/igt 14 a ./$har skett, på 

tid och på villkor i övrigt som bestäms 
· e11ligt 9 §. 

Förbehåll som strider mot första eller andra stycket gäller mot arrenda
torn. om det godkänts av arrendenämnden. Förbehåll om längre tid för 

förlängning av avtalet än som anges i andra stycket gäller utan sådant 
godkännande. 

I3estiimmclserna i 8 - 13 .Q§ gäller 
vid arrende för viss tid, utom när 

1. arrendetiden llppgår till högst 

ett år och arrendet icke omfattar 

hostad för arrendatorn, eller 
2. arrendeförhålla11det upphör på 

den grund att arrenderätten är för

verkad eller förhållande .som avses i 

8 kap. 14 * föreligger. 

Bestämmelserna i 8-9 a, 10-13, 
14 a-14 e §§ gäller vid arrende för 
viss tid, utom när 

1. arrendetiden understiger ett år, 

eller 
2. jordägare11 säger upp arrendeai·

talet till omedelbart upphörande på 
den grund att arrenderätten är för
verkad eller förhållande som avses i 
8 kap. 14 § föreligger. 

Förbehåll att arrenderätten icke skall vara för~nad med rätt till förlängning 
giillcr, om det godkänts av arrendenämnden. 

Om jordägaren uppsagt arrende

avtalet eller om arre11datorn uppsagt 

avtalet enligt 3 .~ och i uppsäg11i11gen 
hegärt förlä11gning av awalet på ä11d
rade 1·illkor. har arrendatorn rätt till 
förlängning av avtalet, utom när 

Om jordägaren uppsagt arrende
avtalet. har arrendatorn rätt till för
längning av avtalet, utom när 

I .arrenderätten iir förverkad eller I. arrenderätten är förverkad eller 
avtalet kan uppsiigas enligt 8 kap. 14 avtalet kan uppsägas enligt 8 kap. 14 
* utan att likväl jordägaren uppsagt * utan att likväl jordägaren uppsagt 
avtalet att upphöra på någon av avtalet till omedelbart upphöra11de 

dessa grunder. på någon av dessa grunder. 
2. arrendatorn i annat fall åsidosatt sina förpliktelser i sådan mån att 

avtalet skäligen icke bör förlängas. 
3. jordägarcn gör sannolikt, att han själv. hans make eller avkomling skall 

bruka arrendestiillet, och det ej är obilligt mo.t arrendatorn att arrendeför

hi\llandet upphör. 
4. jordiigaren gör sannolikt. att arrendestället behövs för en mera 

iindam{1benlig indelning i brukningsenheter, och det ej av särskilda skäl är 

obilligt mot arrendatorn att arrendeförhållandet upphör, 

5. jordägaren g6r sannolikt, att arrendestället skall användas i enlighet 
med fastställd stadsplan eller byggnadsplan, 

4 Senast.: lydelse 
1979:371. 
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6. jordägaren i annat fall gör sc.nnolikt, att 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 förliingas såvitt 
avser arrendestället i övrigt. har arrendatorn utan hinder av första stycket 
rätt till sådan förlängning. 

9 b § 

Vid arrendefbrklaring skall arren
deavgiften bestämmas enligt 9 §förs
ta stycket. Arrendetiden skall bestäm' 
mas till fem år. om arrendet omfat
tar bostad för arrendatorn, och eljest 
till ett år. Till den sålunda bestämda 
arrendetiden skall läggas den ytterli
gare tid som behövs för att arrende
perioden skall löpa ut på en fardag. 
Annat av }ordägaren eller arrenda
torn uppställt villkor skall gälla i den 
mån det är förenligt med en ända
målsenlig planläggning av jordbruket 
på arrendestället och det är skäligt 
med hänsyn till ö1·riga omständighe
ter. 

Träff as vid arrendeförklaring 
överenskommelse om villkoren för 
arrendet, äger vad i 9 §fjärde stycket 
sägs motsvarande tillämpning. 

10 § 

Uppsäges arrendeavtal och förelig
ger tvist om förlängning a1· a\'ta.'et 
eller om l'illkor för sådan förläng
ning. åligger det }ordägaren att skr((t
ligen meddela arrendatorn att denne, 
om han icke går med på att flytta, har 
att senast två månader efter det att han 
fått del av meddelandet hänskjuta 
h'isten till arrendenämnden. Medde
landet skall lämnas i den ordning som 
enligt 8 kap. 8 § gäller för uppsäg
ning. Bestämmelsen i 8 kap. 8 § tre<.'ie 
stycket tredje punkten gäller dock 
ej. 

Om jordiigaren full gjort vad som 
åligger honom enligt första stycket, 
har arrendatorn att hänskjuta tvisten 

Uppsäger arrendatorn arrendea1-·
talet, är rätten till förlä_ngning al' 
avtalet förf al/en. 

Uppsäger jordiigaren avtalet, skall 
han i uppsägningen underrätta arren
datorn om orsaken till att han 1•ägrar 
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till WTt'11de11ii11111de11 i110111 d<'n i ji'irs
ta stycket angirna tiden. iaktlages ej 
denna, /ö1jitller nlllt'n till /i'irlii11g11ing 
a1· 111'/l//et. 
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incclgc ji'irliingning. lordiig11r('ll jilr 
diirc_ficr sclso111 ny orsak till sin· viig
rc111 ej tihaop11 annat iin sele/an! fiir
hcl/lwuil' so111a11gesi8 ~I. clll'f :!. och 
som lzc111 ime lzar känt riff eller borr 
kiinna till fi'ire uppsägningen. Upp
frller llJlflSiig11ingo1 inte föreskrifter
na i första 111eningo1. iir dl'n 11tc111 
1·erk11n. 

Om dclgii·11i11g c11· 11ppsiig11i11g 
finns hestii111111elser i 8 kap. 8 ~. 

f lczr jordiigar<'ll 11ppsagr m·rafcr 
och .föreligga trist om fiirliingning a1· 

a1·rale1, har jordiigcirrn att -genom 
c111siika11 hiinskjura 11·istt'll till arren
cfrnii111nden se1ws1 11·1' 111i/1wder fi·än 
den dag. dd uppsägning se11a.1·t kunde• 
ske. eller. 0111 uppsiigningstid ej iir 
föreskriroz. från den dag uppsiig11i11g 
har skett. lakllagcs inte denna ticls
frist, har. 0111 arrend11tom ej ji'irc 
fristens utgäng skr(liligl'll har gcltt 
111ed på alt /lvtta, uppsägn111grn 
endast l'l'rkan som cmmiilan 0111 1·ill

korsiifl(.Jri11g eni/gr 14 cz ~. 

12 *' 
Bifalles arrendatorns talan om 

förliingning a1· arrendcartalct, skall 
villk!lren för det fortsatta arrendet 
faststiillas enligt 9 ~. 

Dom eller beslut 1•arige110111 arren
datoms talan l1~falles anses som avtal 
om fortsatt arrende. Mot arrende
förhällandet får ej åberopas omstän
dighet som kunnat äbcrnpas i målet 

eller iirendet. 

Bifalks ej arrendatorns t<ilan 1)m 
förliingning a1· arrozdcm·talct, fi\r i 
domen eller beslutet skiili)!t uppskov 

Bifalles ej jorc/iigarcns talan om 

arrencleal'/a/ets 11pphörancle, skall 
m·talet jör/iingas och villkort:n lör 
det fortsatta arrendet fastsUillas 
enligt 9 ~. 

Dnm eller beslut 0111 j('irlclng11ing 
anses som avtal om fortsatt arrende. 
Mot arrendeförhållandet fi1r ej t1be
ropas omstiindighet som kunnat ähe
ropas i mälct eller iiremkt. 

Bifalles jorcliigarrns talan om 
arrcndeartalets upphiirancle. far i 
dom.en eller beslutet skiiligt uppskov 

med avtr~idet medges, om jordäga: med avtr~idet medges. om jnrd~iga-

ren eller arrendatorn begär det. ren eller arrendatolll hel!<ir det. 
Avgöres tvisten efter arrendetidens utgång eller medges uppskov med 

; Scna~k lydelse 
197.~: 187. 
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avtriidct. skall arrendevillknren för tiden fri111 avtalets upphörande till 

avtriidct faststiillas enligt lJ *· 
14 a ~ 

Vill jordiigarrn eller arrendatorn 
lw ii11dri11g a1· 1·illk11ren fiir c·11 11y 
arre11deperiod. skall ha11 i 1111111iila11 
till dc11 andre a11ge dnta . .-\n111tilan 
skall göras se11ast de11 dag då uppsäg
ning till arrrndetidcns 111gä11g senast 
kan ske. i\11miilan skall ske i den 
ordning som enligt 8 kap. 8 ~ giillcr 
jl"ir llflfl.l'iig11i11g 

liar 11111niilan gjorts och fiireliggcr 
tl'ist 11111 1·illkoren, har den som har 
gjort an1111//an att senast sex 111å11ader 
från den dag dä a11111iilan sc11ast 
k11ndc ske. hii11skj11t11 tl'iste11 till 
arre11denii111ndc11. /akt1age.1· inte den
na tid.ifrist. iir 1111111iila11 11ta11 l'l'r
kan. 

Ti·i.1·t hii11skjws till arrc11denii111n
clc11 genom a11söka11 <il" part som har 
gjort an111iila11 0111 l'illkorsiindri11g. 
,.\11söka11 skllll i11nehtllla 11ppgijt 0111 
den ändri11g 1i1· arre11cie1·illkore11 som 
beglirs. F.11dast [Jllrt som har gjort 
a11siikan filr framställa yrka11de 0111 

1·illkorsiindri11g . i 11rre11dc11iimnde11. 
!'art filr inte 11ta11 alt siirskilda skcil 
föreligger bcgiira w11u111 1/!l(/ri11g av 
arrcndel'illkoren ä11 rnd han har gjort 
i ansökningen till arrc11de11li11111de11. 

Har jordiigarc11 11ppsagt u.1·tale1 till 
arrc11dctidc11s 11tgång, får ha11 mu/ 
iakttaga11de al' tid.1jristen i a11dra 
stycket lllllll a11111iilan enligt första 
stycket hiinskjuta tl'ist om 1·illkore11 
fiir det jiJrt.rnlta 11rre11det. 

/ 1·illkorstri.11skall1·illkorrn ji"ir det 
fortsatta arrendet ji1stst1//las c11ligt 
9 .~. Fiir tide11 fram till dess 1·illkor ji.ir 
detfort.rntta arrendet blir sl111/igt fast
sttlllda skall de fiirlll gällande 1·i//ko
ren tillämpas. 
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14d 
Skall arrendatorn enligt hes/lit eller 

dom utge högre arrendem·gift för 

förflwen tid än som skolat utgå förut, 

skall arrendatorn hetala rii11ta på 

överskjutande belopp som 0111 belop

pet förfallit till betalning samtidigt 

med den förut 11tgående arrendea\'

giften. 

Fastställes arrendeal'giften för för

fluten tid till lägre hl'lopp än som 

skolat wgå f ömt, skall jordiigaren 

betala ränta på belopp han har upp

burit för mycket för tiden från dagen 

för beloppets mottagande. 

Riilltan skall beräknas enligt 5 .li 
ränte/agen ( 1975:635) för tiden innan 

beslutet eller domen har vunnit laga 

kraft och enligt 6 § riintelagen för 

tiden därefter. 

14H 
Har 1·illkoren fastställts al' arren

denämnd eller domstol enligt l 2 eller 

14 b .li. har arrt'ndatom rätt att upp

säga avtalet senast två månader efter 

det att domen eller beslutet har rnnnit 

laga kraft. De villkor som har fast

ställtsför arrendet skall gälla för tiden 
fram till avträdet. Om tiden för avta

let.i· upphörande finns bestämmelser i 

8 kap. 4 .li andra stycket. 

Har arrendatorn uppsagt ovtalet 

enligt 14 d .~.får arrendenåmnden på 

ansökan m• arrendatorn eller jordä

garen medge skäligt uppskol' med 

avträdet. De villkor som har fast

ställts för arrendet skall gälla för tiden 

fram till avträdet. 

20 § 

Har arrendatorn uppfört ny bygg
nad i stället för byggnad som han 
mottagit och är han icke enligt 17 
eller 18 § berättigad till ersättning 

Har arrendatorn uppfört ny bygg
nad i stället för byggnad som han 
mottagi_t och är han icke enligt 17, 18 
eller 21 .~ berättigad till ersättning 
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därför, har han vid avräkning enligt därför. har han vid avriikning enligt 
23 § rätt till ersättning för brist som 23 * riitt till ersättning för brist som 
vid tillträdet fanns på den motta~:na vid tillträdet fanns på den mottagna 
byggnaden. om den nya byggnaden byggnaden. om den nya· byggnaden 
är lämplig för sitt ändamål eller iir lämplig för sitt ändamal eller 
uppförts enligt plan som godkänts av uppförts enligt plan som godkänts av ' 
jordägaren. Avdrag skall dock göras jordägarcn. Avdrag skall dock göras 
med kostnaden för avhjälpande av med kostnaden för avhjälpande av 
brist på den nya byggnaden. brist på den nya byggnaden. 

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om annan anläggning 
som ingår i arrendet. 

2H 
Utför arrendatorn ny täckdik11i;1g, 

som arre11denämnde11 funnit behöv
lig med hänsyn till en ändamålsn;/ig 
planläggning a1• jordbruket på arren
destället, är han, om ej annat avtahrts. 
efter arbetets fullbordande berättigad 
till ersättning av }ordägaren med 
belopp vartill arrendenämnden ft!St
ställt beräknad kostnad för arbetet. 

Har arrendatorn anlagt markväg, 
förbättrat ägoanordningen eller vid
tagit annan åtgärd som medfört v~r
aktig nytta för jordbruket och ej är att 
hänföra till uppförande av byggnad 
eller till täckdikning. är han c;id 
avräkning enligt 23 § berättigad till 
ersättning motsvarande vad arren
destället ökat i värde, om ej annat 
avtalats. Ersättning får dock ej u:gå 
med högre belopp än som motsvarar 
den nödvändiga kostnaden. 

Har arrendatorn upp[ ört i:llcr för
bättrat eko11omibygg11ad, utfört eller 
förbättrat markanliigg11i11g eller för
båttrat jorden och är arbetet i lwrnd
sak inte att hänföra till 16, 18 eller 
19 §. har arrendatorn, om arre11de
näm11den har lämnat tillstånd till 
arbetet, rätl till ersättning a1· jordiiga
ren med belopp som motsrnrar 1•ad 
arrendestället genom arbetet har ökat 
i värde. 

Tillstånd får lämnas endfL\·t om 
arbetet bedöms medföra \'araktig nyt
ta för jordbruket på arrendestiillet 
och }ordägaren ime gör sannolikt att 
han inom skälig tid kommer att 
utföra arbete som h·ller viisentligen 
samma ändamål. 

Har arbetet påbörjats, skall till
stånd vägras. 

Tillstånd får förenas med 1·illkor. 
Har tillstånd lämnats. skall }ord

ägaren anses ha medgi1·it att arrenda
torn får utföra arbetet. 

21 a § 

Ersättningen skall bestämmas 1·id 
den syn som sker när arrendestället 
al'träds och räknas arrendatorn till 
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Har jordägan:n utfört arbete som 

avses i 18 * eller utgivit ersiittning 
enligt andra stycket i niimnda para
graf eller enlig!:! 1 ~ fiirs111 stycket för 
arbi:te som arrendatorn ut fört och 
har arrenderiitkns värde- iikat ge
nom arbekt, iir arrendatorn skyldig 
att godtaga skälig höjning av arren
deavgiften. 

137 

Föreslagen lydelse 

godo l'id m-riikning1'n, 0111 annat inte 

har a1·talats efter dl't att arrende

niimndcn har lämnat tillstånd enligt 

:! f!:i. 
Har till följd uv arhete enligt :! I ~ 

arrendestiillet tillförts- egendom, som 

rillhör arrendatorn. skall egendomen 

tillfalla }ordägaren 1·id avträdet. om 

egendomen då fi1111s kl'ar på arre11-

destiillct. Jordiigare11 och arrenda

ram .filr dock efier der a11 arrrnde-

11ii111ndc11 har liimnat rillstilnd enligt 

2 ! ~ a1·tala alt egendo111e11 skall rillfal

/a jordiigaren 1·id annan ridpunkt före 

tll"lriidet. 

A rrcndmom får inte under de fvrti 

månader som infaller niirmast före 

a\'/riidet föra bort egendom enligt 21 

~-om han i111e fiirc nu angil'en tid har 

wulerriillat jordiigaren därom. Bry

rer arrendatorn hiiremor, har jordä

gare11 rält rill ersiillning ji'ir skada. 

Har jordiigaren utfört arbete som 

avses i 18 * eller utgivit ersättning 
enligt andra stycket i niimnda para

graf för arbete som arrendatorn 
utfört nch har arrenderiittens viirde 
ökat genom arbetet. är arrendatorn 
skyldig att godtaga skiilig höjning av 
arrendeavgiften. 

26 * 
Vid synen skall undersökas allt som hör till arrcndestiillet. s~1som 

byggnader. triidg[trd. {1ker och äng, beteshagar. hiignader. diken. viigar, 
broar. brunnar och ledningar. rrim synen far dock undantagas \·iss dd av 
arrendestiillet, om jordiigarcn och arrendatorn kommer överens om i _vad 
mim brist skall tagas i beriikning och anteckning om iiverenskomrnelsen 

göres av s\'nemännen. 

Kan överenskommelse ej triiffas 
om ersiittning enligt 21 § andra 

stycket, 30 §andra stycket eller 31 *· 
skall synemännen bestämma ersätt-
ningen. 

Kan iivercnskommelse ej träffas 

om ersiittning enligt 21 * första 

stycket. 30 ~ andra stycket eller 31 .~. 
skall syno:rniinncn bestiimrna ersiitt-

ningen. 
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Synemännen får anlita sakkunnig eller biträde. 
Över allt som förekommer vid synen skall upprättas skriftlig handling, som 

undertecknas av synemännen. Om brist föreligger, skall anteckning göras om 
bristens beskaffenhet, de åtgärder som behövs för dess avhjälpande samt 
kostnaden för detta. Tydlig hänvisning skall lämnas om vad den har att 
iakttaga som vill klandra synen. Synehandlingen skall inom tre månader från 
synens avslutande genom synemär ncns försorg delges parterna i den ordning 
som enligt 8 kap. 8 §gäller för uppsägning. Bestämmelsen i 8 kap. 8 *tredje 
stycket tredje punkten gäller dock ej. 

29 § 

Arrendeavgiften skall bestämmas 
i pengar. Ilar avtal tr~iffats i strid 
med vad s<>m sagts nu. skall arrende
avgiften utgä med belopp, som är 
skäligt med hänsyn främst till parkr
nas avsikter och övriga förhållanden 
när avtalet träffades. Om förbehåll 
att arrendatorn skall 11tföra arht·te 
finns hestämmclser i 36--39 H. 

Arbetsal'/al i samband med arre.'1-
de. 

Restiinunel1·e i arrendeavtal att 

arrendatorn skall .utföra arbete jilr ej 

inncji1tta skyldighet att utföra arhue 
1aö1·er fastställt amal dags1·erkc11 eller 
annat bcstiimt arbete. 

Skall arrendatorn enligt arrendc
ai·talct llffåra d11gs1·erke11 men iir ej 
hes1ii1111, hur de ska/i jårdelas på 

särskilda tider av året, skall hela 
anta/el dagn-erken jiimlll fördelas på 
årns 1·eckor. i den män dN kan sk~. 
För 1·arje arrendeår eller, då avtalet 

föreskri1·er l'isst antal dagsTerkrn 
under l'iss tid m· året, för l'lirje slufon 
tid skall jordägaren i god tid lä1111;a 

arrenda/Om uppgift om de dagar niir 
arbetet skall 111föras. Arrendatorn iir 
ej skyldig all inställa sig till arbe.'e 

tidigare än på andra dagen efter det 
att 11ppgifte1t lämnats honom. Arbetet 
får ej utkriil'as på sådant sätt att 

Arrendeavgiften skall bestämmas 
1 pengar. Har avtal träffats i strid 

. med vad som sagts nu. skall arrende
avgiften utgå med belopp. som är 
skäligt med hänsyn främst till parter
nas avsikter och övriga förhallanden 
när avtalet träffades. 

Ar m'ta/ om jordbruksarrende, 
som omfattar hostadför arrendatorn, 
förenat med rätt till förlängning enligt 
8 §. har arrendatorn förköpsrätt 
enligt . bestämmelserna i lagen 
· (I 981 :000) om arrendators förköps
rärt. 
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arrendatorn hindras att behörigen 
sköto sitt jordbruk. Jordbruk.~dags
verken får dock utan hinder ~~· vad 
som sagts nu utkrävas enligt den 
fördelning som föreskrives i avtalet. 

I arrendeavtolet får ej intagas för
bud för arrendatorn att utföra arbete 
åt annan än jordägaren. 

37§ 

Är arrendatorn enligt arrendeavta
let eller annat avtal mellan honom 
och jordägaren skyldig att utföra 
arbete, skall ersättning till arrenda
torn utgå efter ortens pris 1•id tiden för 
arbetet. 

38 ~ 
Tillhandahåller jordägaren ej ar

bete som arrendatorn enligt arrende
avtalet eller annat avtal mellan jord
ägaren och arrendatorn är skyldig att 
utföra eller annat för arrendatorn lika 
förmånligt arbete, får arrendatorn 
uppsäga arrendeavtalet. Uppsägning 
får dock ej ske, om arrendatorns 
förlust av arbetsinkomst är av ringa 
betydelse, och ej heller sedan arbetet 
tillha11dal11l/lits arrendatorn. Har 
jordägaren ej inom en månad från 
uppsägningen meddelat arrendatorn 
att den ej godtages, skall jor.{Jägaren 
anses ha godkänt uppsägningen. 

I f11ll som avses i första stycket har 
arrendatorn, vare sig uppsägning 
sker eller ej, rätt till ersättning för 
skada, om icke underlåtenheten att 
tillhandahålla arbete nödvändig
gjorts av ändrade ekonomiska eller 
tekniska förhållanden. 

39 § 

Bestämmelserna i 36-38 §§ gäller 
ej, om arrendatorns åliggande är av 
ringa betydelse. 

139 
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10 kap. 
3§ 

Vid arrende för viss tid skall uppsägning alltid ske för att avtalet skall 

upphöra att gälla vid arrendetidem utgång. Uppsägningen skall ske senast ett 
år före arrendetidens utgång. 

Om avtalet ej uppsäges inom rätt 
tid. anses det förlängt på fem år. 

Om avtalet ej uppsäges inom rätt 
tid, anses det förlängt på fem år, eller 
om anmälan om villkorsändring 
enligt 6 a § har skett, på tid och på 
villkor i övrigt som bestäms enligt 
6 §. 

Förbehåll som strider mot första eller andra stycket gäller mot arrenda
torn, om det godkänts av arrendenämnden. Förbehåll om längre tid för 

förlängning av avtalet än som an~:cs i andra stycket gäller dock utan sådant 
godkännande. 

4§ 

Bestämmelserna i 5 och 6 §§ om förlängning av arrendeavtal gäller vid 
arrende för viss tid, utom när 

l. hus som avses i 1 § ej finns på arrendestället då avtalet senast kan 

uppsägas från jordägarens sida eller, om sådant hus finns, det då ej åsatts 
taxeringsvärde. eller 

2. arrendeförhållandet upphör på 
den grund att arrenderätten är för
verkad eller förhallande som avses i 
8 kap. 14 § föreligger. 

2. jordägaren säger upp arrende
m•talet till omedelbart upphörande på 
den grund att arrenderätten är för
verkad 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. 

5 § 

Om jordägaren uppsagt arrende- Om jordägaren uppsagt arrende-
avtalet eller om arrendatorn uppsagt avtalet, har arrendatorn rätt till för-
avtalet enligt 3 § _och i uppsägningen längning av avtalet, utom när 

begärt förlängning av avtalet på ä1id-
rade villkor, har arrendatorn rätt i:ill 
förlängning av avtalet, utom när 

I. arrenderätten är förverkad d- I. arrenderätten är förverkad el-
ler avtalet kan uppsägas enligt 8 ki].p. ler avtalet kan uppsägas enligt 8 kap. 
14 § utan att likväl jordägaren upp- 14 § utan att likväl jordägaren upp-

sagt avtalet att upphöra på någon av sagt avtalet till omedelbart upphö-
dessa grunder. rande 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 därmed jämförligt beslut av myndighet 
angående markens bebyggande eller användning, 
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4. i annat fall byggnad på arrendestället icke står i övercnsstiimmelse med 
gällande plan och jordägaren gör sannolikt. att han skall använda marken i 

enlighet med planen, 
5. jordägaren gör sannolikt. att marken skall användas för hehyggelse 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 arrendatnrns intresse av 
fortsatt arrende. 

6. jordägaren i annat fall här befogad anledning att upplösa arrendeför

hållandet. 
Om jordägarens intresse hlir 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. 

6 a §'' 

I fråga om förlängning av arrende
avtal äger i övrigt 9 kap. 9 a-13 §~ 
motsvarande tillämpning på . bo
stadsarrende. Hänvisningarna till 9 
kap. 9 § skall dock i stället avse 6 § 

detta kapitel. 

I fräga om förlängning av arrende
avtal äger i övrigt 9 kap. 9 a-13 och 

/./ a-/.1 e H motsvarande tillämp
ning på hostadsarrende. Hänvis
ningarna till 9 kap. 9 § skall dock i 
stället avse 6 § detta kapitel. 

6b§ 

Vid arre1frleförk/ari11g sk111l 11rre11-

dem·giften hestiimmas enligt 6 §förs

ta st;;cket. Arrendetiden skall bcstiim

mas till fem år jämte den ytterligare 

tid som behiii·s för att arrendeperio
den skall löpa ut på c11 f11rilag. 1\1111t1f 

111• jordägaren eller arrendatorn upp
ställt villkor skall gälla i den män 

villkoret är skiiligt. 

Träffas l'id arrendeförklaring 
ö1•erenskommclse om 1•illkorcn för 

arrendet, äger vad i 6 §fjärde stycket 
siigs motsvaral/de tillämpning. 

1. Denna lag träder i kraft den I juli 1982. 

2. I fråga om arrendeavtal, som har ingåtts före ikraftträdandet. äger iildre 
bestämmelser fortfarande tillämpning. om ej annat föreskrivs i det följan

de. 

3. De nya bestämmelserna i 7 kap. 5 *· 8 kap. 21 och 22 **· 9 kap. 2 * 
andra stycket, 7 §första stycket 1., 20, 21. 21 a. 22 och 26 **gäller även i 
fråga om arrendeavtal, som har ingåtts före ikraftträdandet, dock först efter 
den tidpunkt till vilken avtalet tidigast kan sägas upp genom uppsägning efter 
ikraftträdandet. Har arrendatorn före ikraftträdandet utfört arbete eller 

6 Senaste lydelse· 
1979:371. 
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vidtagit åtgii,rd enligt 9 kap. 21 § i den äldre lydelsen, skall frågan om 
ersättning prövas enligt äldre bc:;tiimmclser. 

4. I fräga om arbetsavtal i samband med arrende äger äldre bestämmelser 
tillämpning pii arrendeavtal. som har ingåtts före ikraftträdandet. dnck 
längst till den tidpunkt till vilk1~n avtalet tidigast kan sägas upp genom 

uppsiigning efter ikrafttriidandct. 
5. De nya bestämmelserna i 7 kap. 13 §. 8 kap. 3, 3 a, 3 h, 3 c och 19 a §§. 9 

kap. 9 b och 36 §§samt 10 kap. 6 b §gäller även i fråga om arrendeavtal. som 

har ing<ltts före ik rafttriidandet. 
6. I fråga om uppsägning av arrendeavtal. som har gjorts före lagens 

ikraftträdande, skall äldre bestämmelser om uppsägning och hänskjutande 

av tvist till arrendenämnd äga tillämpning. 
7. Arrendetvist. som har anhängiggjorts vid domstol eller arrendenämnd 

före ikraftträdandet, prövas enli,5t äldre bestämmelser. 

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

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1957:390) om fiskearrenden att I. 
2, 3, 4, 5, 8 och 9 §§ skall ha ntdan angivna lydelse. 

N111·ciramfr lydelse Föreslagen lydelse 

1 §I 

I fråga om avtal. varigenom någon mot vederlag upplåter fiskerätt åt 
annan, skall utöver vad som beträffande nyttjanderätt i allmänhet följer av 7 
kap. jordabalken, gälla vad nedan i denna lag sägs, därest upplåtelsens 
ändamål iir yrkesfiske eller ock annat fiske av väsentlig betydelse för 
arrendatorns försörjning. 

Har riitt till fiske, i samband med jordbruksarrende eller eljest, upplåtits 
genom avtal som huvudsakligen har annat ändamål iin i första stycket sägs. 
äger denna lag ej tillämpning. Lagen är ej tillämplig på sådan upplåtelse av 

riitt till fiske som avses i kapitel 5 artikel 6 eller 7 i gränsälvsövcrcnskom-

. mdsen d. 16 sept. 1971 mellan Sverige och Finland. •· 
Förbehåll som strider mot bestämmelse i denna lag är utan verkan mot 

arrendatorn eller den som har rätt att träda i hans stalle, om ej annat 
anges. 

I de fall dit enligt vad därom är 
föreskrivet arrendenämndens god

kännande fordras för giltighet av 
förbehåll som nyss nämnts eller 
annat avtalsvillkor. far godkännan

de sökas endast om detta angivits i 

avtalet. Avslår nämnden fram st iill
ning om godkännande. förfaller 

I de fall dft enligt vad diir(lJn är 

föreskrivet arrendenämndens god
kännande fordras för giltighet av 
förbehåll som nyss nämnts eller 
annat avtalsvillkor. får godkiinnan

de sökas endast om detta angivits i 
avtalet. Framställning till ,,, re11dc-
11äm11de11 om godkä1111a11de får inre 

1 Senaste lydelse 
1971 :855. 
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avtalet, om ej annat överenskom- göras senare än en månad från der alt 
mits. al'lalet har undcrskririts 111· fastighc-

1ens ägare och arrendatorn. Avslår 
nämnden framställning om godkän
nande, förfaller avtalet, om ej annat 
överenskommits. 

2 § 

Avtalet skall upprättas skriftligen. I avhandlingen skola samtliga villkor 
upptagas. Ändring eller tillägg som ej avfattas skriftligen är utan verkan. 

liar fiske tillträtts utan att skrift- Har fiske tillträtts utan att skrift-
ligt avtal upprättats, äger 111ömre11, 

därest det ej herntt på honom att 
giltigt avtal sedermera icke kommit 
till stånd, rätt ti// ersättning för den 
skada som därigenom tillskyndas 

honom. 

Talan om skadestånd enligt andra 

stycket skall väckas inom ett år från 
det fisket avträddes. 

ligt avtal upprättats och har det ej 

berott på utö\'aren att giltigt avtal 
sedermera icke kommit till stånd, 
skall arrendenämnden på ansökan m• 
utöl'aren förklara att arrende förelig
ger (arrendeförklaring) samt bestäm

ma 1•ilfkoren för arrendet enligt JO 
kap. 6 b §jordabalken. 

Vad i 8 kap. 3 a §andra stycket och 
3 c § jordabalken sägs äger motsva

rande tillämpning vid fiskearrende. 

3 §2 

Upplåtelse av fiske skall ske för viss tid. ej understigande fem år. eller för 
arrendatorns livstid. Upplåtelse av fiske, som ingår i fiskevårdsområdc, må 

dock ske för återstoden av den tid. för vilken fiskevårdsområdet bildats. 
Därest upplåtelsen angår fastighet, varöver upplåtaren icke äger förfoga 
utöver sin egen besittningstid, må upplåtelsen ske för sådan tid. Är tiden icke 
så bestämd som nu sagts, skall avtalet anses ingånget för en tid av fem år. Har 
avtal träffats för kortare tid, gäller det dock för den överenskomna tiden, om 
arrendenämnden godkänt avtalet i denna del. 

Har fiskearrende upplåtits på Har fiskcarrende upplåtits på 
längre tid än den i 7 kap. 5 § första längre tid än den i 7 kap. 5 § första 
stycket jordabalken föreskrivna stycket jordabalken föreskrivna 
längsta tiden för nyttjanderätts längsta tiden för nyttjanderätts 
bestånd. äger fjärde stycket nämnda bestånd, äger femte stycket nämnda 
paragraf motsvarande tillämpning. paragraf motsvarande tillämpning. 

4 §·1 

Vid arrende för viss tid skall uppsägning alltid ske för att avtalet skall 
upphöra att gälla vid arrendetidens utgång. Uppsägningen skall ske senast ett 
år före arrendetidens utgång. 

Om avtalet ej uppsäges inom rätt 

tid, anses det förlängt på fem är. 
Om avtalet ej uppsäges inom rätt 

tid. anses det förlängt på fem ar. eller 
om anmälan om l'iffkorsändring 
enligt 9 kap. 14 a §jordabalken liar 

2 Senaste lydelse 
1970:1018. 

3 Senaste lydelse 
1970:1018. 
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skett, på tid och på villkor i Öl'rigt 
som bestäms enligt JO kap. 6 !$ 
jordabalken. 

FörhehMI som strider mot för~ta eller andra stycket gäller mot arrenda
torn, om det godkänts av arrcnJenämndcn. Förbehåll om längre tid för 
förliingning av avtalet än som anges i andra stycket gäller utan sådant 
godkiinnande. 

I fråga om tiden för upphörande av arrendeavtal vid frånträde av avtalet på 
grund av förverkande eller av annan orsak och sättet för uppsägning äga 8 
kap. 4 § första och andra styckena samt 8 § jordabalken motsvarande 
ti\Himpning. Hänvisningen i 8 kap. 4 § första stycket jordabalken till 25 § 

samma kapitel skall därvid tillämpas på 13 § andra stycket denna lag. 

Om fastighetens ägare uppsagt 
arrendeavtalet eller om arrendatorn 
uppsagt ai•talet enligt 4 !$ och i upp
sägningen begärt förlängning av 
al'lalet på ändrade villkor, har arr·~n-
datorn rätt till förlängning av avta-
let, utom när 

Om fastighetens ägare uppsagt 
arrendeavtalet, har arrendatorn rätt 
till förlängning av avtalet, utom 
när 

1. arrenderätten är förverkad utan 1. arrenderätten är förverkad utan 
att likviil fastighetens ägare uppsagt att likväl fastighetens ägare uppsagt. 
avtalet all upphöra på grund här- avtalet till omedelbart upphörande 
av, 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 
avkomling skall bruka fisket, o:h det ej är obilligt mot arrendatorn att 
arrendeförhållandet upphör, 

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

I fråga om förlängning av arrende
avtal äga 9 kap. 8 ~ andra stycket och 
9 a-13 §~samt 10 kap. 6 § jordabal
ken motsvarande tillämpning. Hän
visningarna till 9 kap. 9 § jordabal
ken skall dock i stället avse 10 kap. 
6 § samma balk. 

Första och andra styckena gälla ej, 
om arrendeavtalet icke träffats för 
viss tid eller om arrendeförhållandet 
upphör på den grund av arrende rät-· 
ten är förverkad. 

I fråga om förlängning av arrende
avtal äger 9 kap. 8 § andra stycket, 

. 9 a-13och14 a-14 e §§samt 10 kap. 
6 ~ jordabalken motsvarande till
lämpning. Hänvisningarna till 9 kap. 
9 § jordabalken skall dock i stället 

·avse 10 kap. 6 § samma balk. 
Första och andra styckena gäller 

ej, om arrendeavtalet icke träffats 
för viss tid eller om fastighetens ägare 

säger upp avtalet till omedelbart upp
hörande på den grund att arrende-
rätten är förverkad. 

Förbehåll att arrenderätten icke skall vara förenad med rätt till förlängning 
gäller mot arrend_atorn, om det godkänts av arrendenämnden. 

4 Senaste lydelse 
1979:372. 
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8 §' 
Arrendeavgiften skall bestämmas i pengar. Har avtal triiffats i strid med 

vad som sagts nu. skall arrendeavgiften utgå med belopp. som är skäligt med 
hänsyn främst till parternas avsikter och övriga förhållanden niir avtalet 
träffades. Är ej tid utsatt för erläggande av avgiften. skall den erliiggas sist tre 
månader före varje arrendeårs utgång. 

Vad i 8 kap. 9-11 §§ och 9 kap. Vad i 8 kap. 9-11 **jordabalken 
36--39 Mi jordabalken är stadgat om 
nedsättning av arrendeavgift. ska
destånd. rätt till uppsägning och 
arbetsavtal skall äga motsvarande 
tillämpning i fråga om fiske arrende. 
Arrendatorn äger ock rätt till skälig 
nedsättning av arrendeavgiften. om 
fisket. utan hans vållande, på grund 
av fisk pest. vattenförorening eller 
annan sådan händelse i hög grad 
försämrats. 

iir stadgat om nedsättning av arren
deavgift. skadestånd och rätt till 
uppsägning skall äga motsvarande 
tillämpning i fråga om fiskearrende. 
Arrendatorn äger ock rätt till skälig 
nedsättning av arrendeavgiften. om 
fisket. utan hans vållande. på grund 
av fiskpest. vattenförorening eller 
annan sådan händelse i hög grad 
försämrats. 

Har arrendatorn före förfallodagen påkallat nedsättning av arrendeavgif
ten i fall d{i det kan komma ifråga. skall han anses hava guldit den i rätt tid. 
därest han inom en månad efter det avgiften blivit slutligen bestämd erlägger 
vad som brister. 

9 §6 

Utan medgivande av fastighetens ägare må ej arrendatorn åt annan 
överlåta eller upplåta fisket eller del därav. 

Första stycket äger 'motsvarande tillämpning på rättighetens övergång 
genom bodelning, arv. testamente. bolagsskif~e clier liknande förvärv. 

Vad i 8 kap. 19 a .9 jordabalken 
sägs om andrahandsupplåtelse ai· 

arrende äger motsvarande tillämp
ning i fråga om fiskearrende. 

I. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982. 
2. I fråga om arrendeavtal. som har ingåtts före ikraftträdandet. äger äldre 

bestämmelser fortfarande tillämpning, om ej annat föreskrivs i det följan
de. 

3. De nya bestämmelserna i 2. 3, 8 och 9 §§ gäller även i fråga om 
arrendeavtal, som har ingåtts före ikraftträdandet. 8 §dock först efter den 
tidpunkt till vilken avtalet tidigast kan sägas upp genom uppsägning efter 
ikraftträdandet. 

4. I fråga om uppsägning av arrendeavtal. som har gjorts före lagens 
ikraftträdande, skall äldre bestämmelser om uppsägning och hänskjutandc 
av tvist till arrendenämnd äga tillämpning. 

5. Arrendetvist. som har anhängiggjorts vid domstol eller arrendenämnd 
före ikraftträdandet. prövas enligt äldre bestämmelser. 

JO Riksdagen 1983184. 1 sam/. Nr 136 

~ Senaste lydelse 
1970: 1018. 

6 Senaste lydelse 
1970: 1018. 
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Förslag till 
Lag om arrendators förkiipsrii.tt 

I lärigenom föreskrivs följande 

I § Har arrendatorn enligt 9 kap. 36 * jordabalken förköpsriitt. skall 
jordägaren. innan han till annan än arrendatorn siiljer eller ienom byte 
överlt1ter en fastighet. som helt eller delvis omfattas av det arrenderade 
omri'1det. erbjuda arrendatorn all köpa fastigheten eller del av denna. 

2 § Förkiipsriitt föreligger inte 
1. om förvärvaren är jordägarens make och inte heller om förvärvaren 

eller, niir makar förvärvar gemensamt. någon av dem iir jordägarens 
avkomling, syskon eller syskons avkomling. 

2. om förviirvet enligt 2 !i 1.--4. och 7.-10. jordförviirvslagen ( 1979:230) för 
ske utan förviirvstillstfmd, 

3. om förvärvet sker genom inrop pf1 offentlig auktion enligt 17 * 
jordförvärvslagen. 

~' § Jordägarcns erbjudande enligt 1 § sker genom att han överlämnar ett 
skriftligt förslag till köpeavtal. Erbjudandet skall ha godkiints av lantbruks

niimnden för att vara giltigt enligt denna lag. 
(~i'· 

4 § Lantbruksnämndcn får godkiinna ett erbjudande endast om det iir 

förenligt med innehållet i 4 § jordförviirvslagen och. om erbjudandet avser 
omri\de av fastighet, erforderlig fastighetsbildning kan tillstyrkas sarnt de 
föreslagna villkoren för överl{1tcl;en inte· är oskäliga. 

5 § Är fastigheten av sådan beskaffenhet som siigs i 4 § 3. jordförviirvslagen 
skall lantbruksnämnden förklara att förköp av fastigheten inte får äga rum 
under två år efter förklaringen. 

6 § Kan två eller flera arrendatorer göra giillande förköpsrätt till fastigheten. 
får lantbruksnämnden med beaktande av innehållet i 3 § jordforviirvslagcn 
förklara att fastigheten skall erbjudas endast viss eller vissa av arrendato
rerna. om detta erfordras för att motverka en olämplig uppdelning av 

fastigheten. 
Har lantbruksnämndcn mcddeiat förklaring enligt första stycket, får den 

eller de av arrendatorerna som har uteslutits inte utöva förköpsriitt under tv;'t 

år efter förklaringen. 

7 § Har arrendatorn inte skriftligen antagit ett erbjudande inom tre månadt'r 
från det att han fick del av det. för förköp av den fastighet som jnrdiigaren i 
sin ansökan till lantbruksniimndcn har förklarat sig vilja siilja inte iiga ruin 

under två år från det att arrendatorn mottog erbjudandet. 

8 § Har arrendatorn skriftligen antagit ett erbjudande. men sker inte 
överliitelse av fastigheten till honom inom tre mirnadcr från det att 
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erbjudandet antogs. äger vad i 7 §sägs motsvarande tillämpning, om det har 
berott på arrendatorn att överl{1telse inte har kommit till stånd. 

9 § Har arrendatorn skriftligen avstått från förköpsrätt till viss fastighet, får 
förköp av den fastigheten inte äga rum under två {JT efter avståendet. 

JO§ Om verkan av åsidosättande av bestämmelserna i denna lag finns 
föreskrifter i jordförvärvslagen (1979:230) och i lagen (1916:156) om vissa 
inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m.m. 

Il § Ansökan om godkännande av erbjudande eller om förklaring enligt 5 
eller 6 § skall göras av jordägaren hos den lantbruksnämnd inom vars 
verksamhetsområde fastigheten helt eller delvis är belägen. 

12 § Jordägaren skall lämna lantbruksnämnden de upplysningar som 
nämnden behöver för prövning av ärende enligt denna lag. 

Arrendatorn skall beredas tillfälle att yttra sig över jordägarens ansö
kan. 

13 § Talan mot lantbruksnämndens beslut enligt denna lag förs hos 
lantbruksstyrclsen genom besvär. Mot lantbruksstyrelsens beslut förs talan 
hos regeringen genom besvär. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982. Lagen äger icke tillämpning på köp 
eller byte, som har skett före ikraftträdandet. 

Förslag till 
Lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230) 

Härigenom föreskrivs i fråga om jordförvärvslagen (1979:230) att i lagen 
skall införas en ny paragraf, 6 a §, av nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

6 a § 

Förvärvstillstånd skall vägras, om 
öi•erlåtaren har försålt fastigheten till 
annan än arrendator av fastigheten 
och denne vid tiden för f örsiiljningen 
kunde göra gällande förköpsrätt till 
fastigheten enligt lagen (1981:000) 
om arrendators förköpsrätt. 
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Vad i första stycket sägs om försälj
ning av fastighet iiger motsvarande 
tillämpning nä.r fastighet går i byte. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982. Lagen äger icke tillämpning på köp 
eller byte. som har skett före ikraftträdandet. 

Förslag till 
Förordning om ändring i jordförvärvsförordningen (1979:231) 

Härigenom föreskrivs i fråga om jordförvärvsförordningen (1979:231) att 
3 § skall ha nedan angivna lydelse. 

3 § 

I tillståndsärendet skall förvärvaren 
I. inge fångeshandlingen, om inte ansökan avser tillstånd till framtida 

förvärv genom fång som avses i 1 § 2-4 eller på offentlig auktion enligt 17 § 

jordförvärvslagen ( 1979:230). 
2. uppge ålder och yrkeskunskaper för jordbruk och skogsbruk, eller om 

förvärvaren är bolag, stiftelse eller annan förening än sambruksförening 
förete bolagsavtal. bolagsordning, stadgar eller motsvarande handling, 

3. uppge avsikten med förvärvet och om han avser att själv bruka 
egendomen och att bosätta sig på den, 

4. uppge om han äger eller driver eller tidigare har ägt eller drivit ett 
lantbruksföretag och om han tidigare har ansökt om förvärvstillstånd, 

5. uppge sin och överlåtarens postadresser, 
6. inge av överlåtaren på heder och 
samvete avgiven försäkran huruvida 
egendomen vid tiden för överlåtelsen 
var upplåten på jordbruksarrende. 
som omfattade bostad för arrenda
torn. 

Lantbruksnämnden kan för särskilt fall medge undantag från första 
stycket. 

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1982. Förordningen äger icke 
tillämpning på köp eller byte, som har skett före ikraftträdandet. 
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Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1916:156) om vissa inskränkningar i 
rätten att förvärva fast egendom m.111. 

I lärigeno"m föreskrivs i fråga om lagen ( 1916: 156) om vissa inskränkningar 
i rätten att förvärva fast egendom m.m. att l och 5 §§skall ha nedan angivna 

lyddse. 

Nurnrande lydelse Föreslagen lydelse 

1 *' 
Utländsk medborgare må ej utan tillstånd för varje särskilt fall här i riket 

förvärva fast egendom dler inmuta mineralfyndighet eller förvärva eller 
bearbeta inmutad mineralfyndighet eller idka gruvdrift. Vad i denna lag sägs 

om fast egendom skall giilla iiven tomtriitt. 
Vad sålunda är stadgat om utländsk medborgare skall ock tillämpas 

beträffande utbndska bolag. föreningar. andra samfälligheter och stiftcl-

ser. 
Möter ej hinder med hiinsyn till allmiint intresse eller förvärvarens 

personliga förhållanden. skall utländsk medborgare meddelas tillstånd att 

förvärva fast egendom. om 
1. egendomen förvärvas huvudsakligen för att bereda förvärvaren och 

hans familj stadigvarande bo och hemvist samt egendomen är bostadsfastig
het. avsedd för en eller ett fåtal familjer, eller tomt. lämpad att bebyggas med 

ett mindre bostadshus, 
2. egendomen förvärvas huvudsakligen för att bereda förvärvaren och 

hans familj bostad för fritidsändamål under förutsättning dels att egendomen 
icke är olämplig för ändamålet. dels att 

a) förvärvaren förut varit svensk medborgare eller sedan två år har hemvist 
i Sverige eller eljest har särskild anknytning till Sverige. eller 

b) förvärvet avser fastighet inom område. där efterfrågan på fritidsfastig
heter icke är så betydande att på grund därav risk föreligger för stegring av 
fastighetsvärdena. 

3. egendomen förvärvas för att bereda förvärvaren utkomst genom 
jordbruk, <It vilket han kan antagas komma att själv ägna sig. samt 
förvärvaren förut varit svensk medborgare eller sedan två år har hemvist i 
Sverige. 

4. egendomen förvärvas för att bereda förvärvaren utkomst genom annan 
näringsverksamhet, för vilken egendomen prövas behövlig. samt förvärva
ren antingen har hemvist i Sverige sedan två år och har fött sådant tillstånd till 
näringsverksamheten som avses i 5 §lagen den 29november1968 (nr 555) om 

rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket eller har 
bosättningstillstånd. 

5. förvärvaren är överlätarens make eller om förviirvaren eller. niir makar 
förvärva gemensamt. någon av Llcm är överlåtarens avkomling. 

Tillstånd att förriirrn fast egendom 

skall rägras, (I/Il i.i1·erlåtare11 hnr 

. ji'frsålt fastigheten till annan än arren

dator ar fastifiltete11 och denne ~·id 

tiden för försälj11inge11 kunde görc,1 
1 Senaste lydelse 
1979:3!0. 
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gällande förköp.1n'itt 1ill fas1iglzeten 

enligt lagen (1981 :000) om arrenda

torsförköpsriill. Vad 1111 har sagts om 

f örsiiljning av fastighet äger motsva

rande tilliimpning niir fastighet går i 
byte. 

Länsstyrelsen skall avgöra tillst:'mdsfr<'1gan. om iirendet gii\ler förvärv av 

fast egendom för ändamål som avses i tredje stycket 2. Detsamma gäller 

ärende om förvärv av fast egendom i fall som avses i punkterna 1 och 3-5. I 

övriga fall prövas fr{1gan om tillst.ind av regeringen. 

5 f· 
Ansiikan om tillst[md till förvärv Ansiikan om tillst~md till förvärv 

av fast egendom enligt 1 eller 2 * 
eller om prövning enigt ..t ~ tillstiilks 

länsstyrelsen i det län där egen

domen eller del av denna iir beHigcn. 

Ansökan göres skriftligen före fan:~

et eller inom tre månader frän d·~t 

fånget skedde. I ärendet bör fånges

handlingen eller. om sådan ännu ·~j 

uppriittats, fångt·smannens skriftliga 

saintycke till ansiikningen företes i 

hu\'udskrift eller bestyrkt avskrift. 

Har det ej skett och är ej fråga 011 

förvärv pä auktion som avses i 8 ~. 
må sökandei1 föreläggas att avhjiilpa 

bristen vid äventyr att ansökningen 
eljest avvisas. 

av fast egendom enligt 1 eller 2 § 

eller om prövning enligt 4 *tillställes 

liinsstyrelsen i det län där egen

dll!nen eller del av clenna iir belägen. 

Ansökan göres skriftligen före fång

et eller inom tre månader från det 

fånget skedde. I ärendet bör fanges

handlingen eller. om säd an ännu c j 
u pprii tta ts. föngcsmannens ·skriftliga 

samtycke till ansökningen företes i 
huvudskrift eller bestyrkt avskrift. 

Har det ej skett och iir ej fråga om 

förvärv på auktion som avses i '" ~. 
må sökanden fö"reliiggas att avhjälpa 
bristen vid äventyr att ansökningen 
eljest avvisas. 1\i-ser ansökan fast 

egendom. som är taxerad som jord-
hruklfa.wighet. skall siikwulen förete 
a1· jilngcsma1111en på heder och sam-
1·c1e m·gi1·c11 fiirst'ikran h11ru1·ida 

egendomen l'id tiden för överläte/sen 

var upplåten på jordbruksarren_de. 

so in om/ auade bo.1:tad för arrenda

torn. 

Angi1r ansökan som avses i första stycket förvärv av fast egendom genom 

köp eller byte, får ansökningen ej prövas eller på grund av återkallelse 

avskrivas. innan det blivit slutligt avgjort huruvida förköp enligt förköpsla

gen ( 1967:868) äger rum. Vad nu sagts äger ej tillämpning. om det är 

uppenbart att fiirkiipsriitt icke kommer att utövas. 

Göres ej ansökan om tillstiind till förvärv som avses i första stycket inom 

föreskriven tid och på föreskrivet sätt eller viigras tillst{md. är fånget ogillt. 

Detsamma gäller. om ansökan om prövning enligt 4 * lämnas utan bifall och 

beslutet härom vinner laga kraft samt tiden för ansökan om tillstånd enligt 

första stycket utgått. 
: Senaste lydelse 
1979:897. 
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N11mra11de lydelse Föreslagen lydelse 

Sökes tillstånd i fall. som enligt vad ovan sägs ankommer pä regeringens 
prövning, åligger länsstyrelsen att insända handlingarna jämte eget utlåtande 
till regeringen. 

Närmare föreskrifter rörande den utredning, som må erfordras. för 
länsstyrelses prövning i ärende, som nu sagts, meddelas av regeringen. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1982. Lagen äger icke tillämpning på köp 
eller byte. som har skett före ikraftträdandet. 
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Bilaga 3 

Förteckning över remissinstanserna 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av bostadsdomsto
len, Svea Hovrätt, Göta Hovrätt, Kristianstads tingsrätt, Göteborgs tings
rätt, domstolsverket, arrendenämnderna i Stockholm, Linköping, Malmö 
och Göteborg, fideikommissnämnden. kammarkollegiet, Uppsala universi
tet, lantbruksstyrelsen, fiskeristyrelsen, statens lantmäteriverk·: domän
verket, länsstyrelserna i Östergötlands och Malmöhus län, ärkebiskopen, 
byggnadspantutredningen (Ju 1977: 05), Lantbrukarnas riksförbund 
(LRF), Svenska förbundet för koloniträdgårdar och fritidsbyar, Svenska 
kommunförbundet, Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund, 
Svenska lantarbetareförbundet, Sveriges advokatsamfund, Sveriges do
mareförbund, Sveriges jordbruksarrendatorers förbund, Sveriges jordäga
reförbund, Sveriges villaägareförbund, Willands arrendatorförening, Cen
terpartiet i Katrineholms kommun. Fideikommissariernas intresseorgani
sation och Malmö kommuns fastighetsnämnd. 

Kammarkollegiet har bifogat yttranden av stiftsnämnderna i Uppsala, 
Linköping, Skara, Lund, Göteborg, Karlstad och Växjö. Uppsala universi
tet har bifogat yttranden av jur. dr Kent Käliström och professor Per 
Henrik Lindblom. Lantbruksstyrdsen har bifogat yttranden av lantbruks
nämnderna i Södermanlands, Jönköpings, Kristianstads, Skaraborgs, 
Västmanlands och Västerbottens län. Länsstyrelsen i Östergötlands län 
har bifogat yttranden av lantbruk:mämnden i länet, fiskenämnden i länet, 
lantbrukarnas länsförbund i Östergötland och Norrköpings kommun. 

Skrivelser har dessutom inkommit från advokaten Rolf Moberg, Stock
holm. 
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Bilaga 4 

Skrivelse den JO mars 1981 från Stockholms handelskam
mare om anläggningsarrendatorernas rättsställning 

Arrende- och hyrcslagstiftningen har under 1970-talet varit föremål för 
ett successivt reformarbete. Översynen av rcgclsystemet pågår alltjämt i 

de två parallellt arbetande kommitteerna. arrcndclagskommitten och hy

resrättsutredningen. Bland annat har bestämmelserna rörande jordbruks

och bostadsarrende ändrats i olika avseenden. 
I det följande behandlas en fråga som hittills inte synes ha berörts i det 

tidigare eller pågående lagstiftningsarbetet. nämligen anläggningsarrenda

tors ställning. i samband med förlängning av arrendeavtal. 
De normer och den procedur för fastställande av arrendeavgift i sam

band med förlängning av arrendet som föreskrivs i 9 kap. 9 § och 10 kap. 

6 § Jordabalken samt i I § lagen om arrendenämnder och hyresnämnder 
berör endast jordbruks- och bostadsarrenden. För anläggningsarrenden 

saknas motsvarande möjlighet att hänskjuta frågan om villkoren för för

längning av arrendeavtal till arrendenämnd. Bestämmelserna om anlägg

ningsarrende saknar också uttalade regler och kriterier för bedömning av 

skälig arrendenivå i samband med förlängning av arrendet. 

Anläggningsarrendators rättsskydd inför förlängningen av arrendet är 

mycket svagt och består endast i det indirekta besittningsskyddet i 11 kap. 

5 §Jordabalken. Uppnås inte överenskommelse om arrendenivån tvingas 
arrendatorn att avflytta och i efterhand söka få ut skadestånd av jordäga
ren. Lagstiftaren har här utgått från att en sådan balans råder mellan 

parterna att arrendenivån normalt kan avtalas utifrån renodlade marknads

principer. 
Handelskammaren har kunnat konstatera att denna begränsade form av 

besittningsskydd. som för övrigt övergetts i alla andra upplåtelseformer, 

inte ger ett tillräckligt rättsskydd eller en acceptabel förhandlingsposition, 
när den första arrendetiden upphör och parterna ska förhandla om vill
koren för förlängning av anläggningsarrendet. I praktiken råder inte en 
sådan balans mellan parterna att de kan förhandla och avtala om en 
arrendeavgift baserad på marknadsmässiga principer. Principiellt kan den
na balans anses föreligga endast i samband med nyupplåtelse. Här ifråga

sätts inte heller principen om avtalsfrihet i nyupplåtelsesituationen. 

En anledning till den bristande balansen är att arrendatorn ofta lagt ned 

stora investeringar i lokaler och anläggningar för sin näringsverksamhet. 
Han har då i praktiken svårt att hävda en rimlig arrendenivå om markupp

låtaren aktualiserar mer betydande avgiftshöjningar i samband med avta

lets förlängning. Arrendatorns förhandlingsposition blir ännu svagare om 

han i sin verksamhet arbetat upp en kundkrets som kontinuerligt besöker 
lokalen eller anläggningen. Han undviker givetvis i det längsta att avflytta 
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och kan därför tvingas godta en mycket betungande arrendeavgift. En 
flyttning innebär många gånger att rörelsen måste läggas ned eller bedrivas 

i andra former. Hänsynen till per:;onal, kreditgivare och andra intressenter 

begränsar naturligen också näringsidkarens handlingsalternativ. Den er

sättning näringsidkaren kan få av markupplåtaren torde mera sällan ge 

erforderlig kompensation för åsamkade förluster och olägenheter. Ersätt

ningen fastställs dessutom långt efter avflyttningen i en ersättningsprocess. 

vars utgång kan vara oviss. 

Handelskammaren har från olika branscher erfarit att näringsidkare som 

bedriver verksamhet på mark med anläggningsarrende ofta hamnar i be

kymmersamma situationer i samband med förlängning av arrendeavtal. 

Den otrygga situationen innebär inte bara svårigheter för befintliga rörel

seidkare utan torde också inverka menligt på nyetablering av rörelser. 

Även en mycket begränsad näringsverksamhet binder normalt miljonbe

lopp i kapital. Arrendetiden vid nyupplåtelse är oftast 5- IO år. varefter ny 

arrendeavgift aktualiseras. Att binda betydande kapital under dessa förhål

landen framstår som äventyrligt, inte bara för näringsidkaren utan också 

för kreditgivare. 

Enligt Handelskammarcns mening är det angeläget att i lagstiftningen 

överväga införande av normer och ett rättsligt förfarande för skälighets

prövning av arrendeavgift i samband med förlängning av anläggningsar

rende. Mot bakgrund av den utveckling regelsystemet undergått vad gäller 

övriga markupplåtelseformer förefaller det vara ännu mer befogat att ock

så ompröva huruvida anläggningsarrendatorernas intressen kan anses vara 

tillräckligt beaktade i lagstiftningen. 
Bestämmelserna om det indirekta besittningsskyddet, som tidigare var 

likartat utformade för lokalhyra och anläggningsarrende. kompletterades 

således i samband med 1979 års ändringar i hyreslagen med ett förstärkt 

medlingsförfarande vid förlängning av lokalhyra. 

De synpunkter och framställningar som föranlett lagändringar beträffan

de övriga nyttjanderättsformer gör. sig i hög grad gällande också såvitt 

avser anläggningsarrende. Då denna upplåtelseform tillämpas för vitt 

skilda ändamål och inom många olika näringsgrenar, synes emellertid 

önskemål om reformer och fokusering av problemen ha uteblivit i lagstift

ningsarbetet. 
Med anledning av vad som ovan anförts hemställer Handelskammaren 

att regeringen överväger sådana ändringar i bestämmelserna rörande an

läggningsarrende att dessa i här berört avseende kommer i bättre överens

stämmelse med övriga upplåtelseformer samt att frågan överlämnas till 

arrendclagskommitten för behandling. 
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1 Förslag till 

Lag om ändring i jordabalken 
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Biluga 5 

De remitterade förslagen 

Härigenom föreskrivs i fråga omjordabalken 1 

til'!s atl rubriken närmast före 9 kap. 36 § skall utgå, 
dels atl 9 kap. 36-39 §§ skall upphöra att gälla, 
dels att 4 kap. 1 §. 7 kap. 5 §. 8 kap. 2, 8, 23. 24, 31och33 §§. 9 kap. 2, 3. 

7,8.10-13, 15, 17.20-22,24.29och31§§.10kap.3-5och6a§§samt 
11 kap. 6 och 6 a §§ skall ha nedan angivna lydelse, 

dels att i balken skall införas sex nya paragrafer, 8 kap. 27 §, 9 kap. 12 a, 
12 b och 17 a §§samt 11 kap. 5 a och 6 b §§,av nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 kap. I §2 

Köp av fast egendom slutes genom upprättande av köpehandling som 
underskrives av säljaren och köparen. Handlingen skall upptaga köpeskil
lingen och innehålla förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på 
köparen. Köpes utom fast egendom även annat mot en gemensam köpe
skilling, är det tillräckligt att denna anges. 

Köp som inte uppfyller föreskrif- Köp som inte uppfyller föreskrif-
terna i första stycket är ogilti{.{t. tema i första stycket är ogiltiga. 
Dock är- förvärv, som en bostads- Dock är förvärv, som har fdurts en-
rätt.~fi)rening har gjort enligt lagen ligt lagen ( 1982: 352) om rätt till fas-
( 1982: 352) om rätt till fastighetsför- tighetsförvärv för ombildning till 
värv för ombildning till bostadsrätt, bostadsrätt eller lagen ( 1984:000) 
giltigt även om föreskrifterna i förs- om {irrendatorers rätt att förviirrn 
ta stycket inte har iakttagits. arrendestället, giltiga även om fö

reskrifterna i första stycket inte har 
iakitagits. 

7 kap. 5 § 

Avtal om upplåtelse av annan 
nyttjanderätt än tomträtt är ej bin
dande längre än femtio år från det 
avtalet slöts. Upplåtelse av fast 
egendom inom stadsplan är dock ej 
bindande längre än tjugofem år. 
Upplåtelse av nyttjande rätt för nå
gons livstid gäller utan begränsning 
till viss tid. 

Avtal om upplåtelse av annan 
nyttjanderätt än tomträtt är inte 
bindande längre än femtio år från 
det avtalet slöts. Upplåtelse av fast 
egendom inom stadsplan och upp
låtelse avjordbruksarrende är dock 
inte bindande längre än tjugofem 
år. Upplåtelse av annan nyttjande
rätt än jordhruksarrende för någons 
livstid gäller utan begränsning till 
viss tid. 

Avser upplåtelsen endast eller huvudsakligen rätt att avverka skog för 
annat ändamål än husbehov, är avtalet ej bindande längre än fem år. 

1 Balken omtryckt 1971: 1209. 
2 Senaste lydelse 1_982: 357. 
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Nurnrande lydelse Föreslagen lydelse 

Första och andra styckena gäller ej nyttjanderätt som upplåtes av staten. 
Första stycket inverkar ej på nyttjanderättshavares rätt till förlängning av 
avtal på giund av lag. 

Har arrende eller hyra upplåtits på längre tid än den i första stycket 
föreskrivna längsta tiden för nyttjanderätts bestånd och vill fastighets
ägaren eller nyttjanderättshavaren frånträda avtalet sedan denna tid gått 
ut, skall uppsägning ske. 

g kap. 2 § 

Förbehåll som strider mot bestämmelse i detta kapitel eller i 9-11 kap. 
är utan verkan mot arrendatorn eller den som har rätt att träda i hans ställe, 
om ej annat anges. 

I de fall då enligt vad därom är 
föreskrivet arrendenämndens god
kännande fordras för giltighet av 
förbehåll som avses i första stycket 
eller annat avtalsvillkor, får god
kännande sökas endast om detta 
angivits i avtalet. Avslår nämnden 
framställning om godkännande, 
förfaller avtalet, om ej annat över
enskommits. 

I de fall då enligt vad därom är 
föreskrivet arrendenämndens god
kännande fordras för giltighet av 
förbehåll som avses i första stycket 
eller annat avtalsvillkor, får god
kännande sökas endast om detta 
angivits i avtalet. Ansökan får inte 
pröl'as om den kommer in till arren
denämnden senare iin en månad ef
ter det att avtalet ingicks. Leder en 
prövning till att godkännande väg
ras, förfaller avtalet, om inte något 
annat har överenskommits. 

8 kap. 8 §3 

Uppsägning skall vara skriftlig. 
om ej skriftligt erkännande av upp
sägningen lämnas. I fall som avsc:s i 
11 kap. 6 och 6 a §§ och när arren
dator upp.l'iiger avtal enligt 9 k<rp. 
8 § eller JO kap. 5 § skall uppsäg
ningen dock alltid ske skriftligen. 
Uppsägning får ske hos den som är 
behörig att mottaga arrendeav~;ift 
på jordägarens vägnar. 

Uppsägning skall vara skriftlig, 
om ej skriftligt erkännande av upp
sägningen lämnas. I fall som avses i 
11 kap. 6 och 6 a §§ skall uppsäg
ningen dock alltid ske skriftligen. 
Uppsägning får ske hos den som är 
behörig att ta emot arrendeavgift på 
jordägarens vägnar. 

Skriftlig uppsägning skall delg.es den som sökes för uppsägning, dock 
utan tillämpning av 12-15 §§ delgivningslagen ( 1970: 428). 

Träffas ej den som sökes i sitt hemvist, får uppsägningen sändas i 
rekommenderat brev under hans vanliga adress. Ett exemplar av uppsäg
ningen skall dessutom lämnas antingen i den söktes bostad till vuxen 
medlem i det hushåll som han tiL!hör eller, om han driver rörelse med fast 
kontor, på kontoret till någon som är anställd där. Påträffas icke någon 
som angivits nu, skall uppsägningen i stället läggas i den söktes postlåda. 
om sådan finns. Uppsägning har :;kett när vad som sagts nu blivit fullgjort. 

Har jordägarc eller arrendator. hos vilken uppsägning skall ske, ej känt 
hemvist här i riket och finns ej ht:ller känt ombud som har rätt att mottaga 

3 Senaste lydelse 1973: 187. 
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Nurnrande lydelse Föreslagen lydelse 

uppsägning för honom, får uppsägning ske genom kungörelse i Post- och 
Inrikes Tidningar. 

Stämningsansökan med yrkande 
att arrendeförhållande skall upphö
ra och ansökan om vräkning av ar
rendator gäller som uppsägning när 
delgivning skett i behörig ordning. 

Stämningsansökan med yrkande 
att arrendeförhållande skall upphö
ra och ansökan om al'hysning av 
arrendator gäller som uppsägning 
när delgivning skett i behörig ord
ning. 

Särskilda bestämmelser om innehållet i uppsägning av avtal om anlägg
ningsarrende finns i 11 kap. 6 §. 

8 kap. 23 § 

Arrenderätten är förverkad och jordägaren således berättigad att upp
säga avtalet. 

l. om arrendatorn dröjer med betalning av arrendeavgiften utöver en 
månad efter förfallodagen. 

2. 01h arrendatorn vid jordhruks
arrende undandrager sig att utföra 
arbete som åligger honom enligt 
avtalet, 

3. om arrendatorn vanvårdar ar
rendestället eller om han eftersätter 
vad som åligger honom enligt 9 kap. 
35 § och icke efter tillsägelse vid
tager rättelse. 

4. om arrendatorn nyttjar arren
destället för annat ändamål än som 
förutsatts vid upplåtelsen eller. om 
viss odlingsplan är fastställd i avta
let eller detta innehåller annan be
stämmelse om hävden, avviker från 
vad som sålunda bestämts och icke 
efter tillsägelse vidtager rättelse. 

5. om aren datorn i strid med be
stämmelserna i denna balk över
låter arrenderätten eller eljest sätter 
annan i sitt ställe eller upplåter 
nyttjanderätt, 

6. om arrendatorn åsidosätter av
talsenlig skyldighet, som går utöver 
hans åligganden enligt denna balk, 
och det måste anses vara av syn
nerlig vikt för jordägaren att skyl
digheten fullgöres. 

2. om arrendatorn vanvårdar ar
rendestället eller om han eftersätter 
vad som åligger honom enligt 9 kap. 
35 § och icke efter tillsägelse vid
tager rättelse. 

3. om arrendatorn nyttjar arren
destället för annat ändamål iin som 
förutsatts vid upplåtelsen eller, om 
viss odlingsplan är fastställd i avta
let· eller detta innehåller annan be
stämmelse om hävden. avviker från 
vad som sålunda bestämts och icke 
efter tillsägelse vidtager rättelse, 

4. om arrendatorn i strid med be
stämmelserna i denna balk över
låter arrenderätten eller eljest sätter 
annan i sitt ställe eller upplåter 
nyttjanderätt. 

5. om arrendatorn åsidosätter av
talsenlig skyldighet, som går utöver 
hans åligganden enligt denna balk, 
och det måste anses vara av syn
nerlig vikt för jordägaren att skyl
digheten fullgöres. 

Arrenderätten är icke förverkad, om det som ligger arrendatorn till last 
lir av ringa betydelse. 

Uppsäges avtalet, har jordägaren rätt till ersättning för skada. 
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Nul'arande lydelse Föreslagen lydelse 

8 kap. 24 § 

Är arrenderätten förverkad på 
grund av förhållande som avses i 
23 § första stycket I -4 men sker 
rättelse innan jordägaren gjort brnk 
av sin rätt att uppsäga avtalet, kan 
arrendatorn icke därefter skiljas 
från arrendestället på den grund•!n. 
Detsamma gäller. om jordägaren 
icke uppsagt avtalet inom sex må
nader från det han fick kännedom 
om förhållande som avses 23 § 
första stycket 5 eller 6. 

Är arrenderätten förverkad på 
grund av förhållande som avses i 
23 § första stycket 1-J men sker 
rättelse innan jordägaren gjort bruk 
av sin rätt att säga upp avtalet, kan 
arrendatorn inte därefter skiljas 
från arrendestället på den grunden. 
Detsamma gäller, om jordägaren 
inte har sagt upp avtalet inom sex 
månader från det han fick känne
dom om förhållande som avses 
23 § första stycket 4 eller 5. 

8 kap. 27 §4 

\lid jordbruksarrende och ho
stadsarrende har arrendatorn i l'is
sa.fall rätt att fiin·ärm arrende.Häl
/el enligt lagen (}984:000)om ar
rendatorers rätt att Jörl'ärl'a 
arrendestället. 

8 kap. 31 §5 

Om part ej godtager arrende
nämnds beslut i fråga om förläng
ning av arrendeavtal, fastställar.de 
av villkoren för sådan förlängning. 
uppskov med avträde enligt 9 kap. 
13 §eller 10 kap. 6 a §eller bestäm
mande av ersättning enligt 9 kap. 
14 § eller i fråga som avses i 9 kap. 
18 e//a 21 li. får parten klandra be
slutet 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. 

Om en part inte godtar arrende
nämnds beslut i fråga om förläng
ning av arrendeavtal, fastställande 
av villkoren för sådan förlängning, 
uppskov med avträde enligt 9 kap. 
12 h eller 13 § eller 10 kap. 6 a § 

eller bestämmande av ersättning 
enligt 9 kap. 14 § eller i fråga som 
avses i 9 kap. 17 a, 18, 21 eller 31 § 
eller 11 kap. 6 h §.får parten kland
ra beslutet genom att väcka talan 
mot den andra parten inom två må
nader från den dag beslutet medde
lades. Klandras inte beslutet inom 
denna tid, är partens rätt till talan 
förlorad. 

Arrendenämnds beslut i ärend,! enligt 9 kap. 2. 3. 7 eller 17 §. 10 kap. 2-
4 eller 7 § eller 11 kap. 2 § får ej klandras. 

8 kap. 33 §6 

Talan får ej föras mot fastighcts
domstols dom i fråga om fastsläl
lande av arrendevillkor i fall som 
avses i 9 kap. 12 eller 13 § eller 10 

Talan får 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 

4 Förutvarande 8 kap. 27 §upphävd genom 1976: 193. 
' Senaste lydelse 1979: 371. 
6 Senaste lydelse 1979: 371. 
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Nuvarande lydelse 

kap. 6 a § 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. l3 §eller 10 kap. 
6 a §, fastställande av arrendevill
kor i fall som nyss angivits eller 
bestämmande av ersättning enligt 9 
kap. 14 §. 
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Föreslagen lydelse 

kap. 6 a § eller J J kap. 6 b * eller i 
fråga som avses i 9 kap. /7 u. 18 
eller 21 §och ej heller mot hovrätts 
dom i fråga om förlängning eller 
överlåtelse av arrendeavtal. upp
skov med avträde enligt 9 kap. 12 b 
eller 13 §eller 10 kap. 6 a §eller J I 
kap. 6 b §.fastställande av arrende
villkor i fall som nyss angivits eller 
bestämmande av ersättning enligt 9 
kap. 14 §. 

9 kap. 2 § 

Avtal om jordbruksarrende skall 
träffas för viss tid eller för arrenda
torns livstid. Avser upplåtelsen 
jord, varöver upplåtaren icke kan 
förfoga utöver sin egen besittnings
tid, får avtal träffas även för sådan 
tid. Är arrendetiden icke bestämd 
enligt vad som sagts nu, gäller avta
let för fem år. 

Omfattar arrende för viss tid bo
stad för arrendatorn, skall arrende
tiden utgöra minst fem år eller. om 
jordägaren är kommun. minst ett 
år. Har avtal träffats för kortare tid, 
gäller det för den nu angivna minsta 
tiden. Om arrendenämnden god
känt avtalet i denna del. gäller det 
dock för den överenskomna tiden. 

Avtal om jordbruksarrende skall 
träffas för viss tid. Avser upplåtel
sen jord, varöver upplåtaren inte 
kan förfoga utöver sin egen besitt
ningstid, får avtal träffas även för 
sådan tid. Stuten får upplåta arren
de jnr arrendatorns livstid. Är ar
rendetiden inte bestämd enligt vad 
som sagts nu. gäller avtalet för fem 
år. 

Omfattar arrende för viss tid bo
stad för arrendatorn, skall arrende
tiden utgöra minst fem år. Har avtal 
träffats för kortare tid, gäller det för 
den nu angivna minsta tiden. Om 
arrendenämnden godkänt avtalet i 
denna del, gäller det dock för den 
överenskomna tiden. 

Förbehåll om rätt för jordägaren att i annat fall än som anges i 7 kap. 5 
och 30 §§. 8 kap. 6, 14 och 23 §§ samt 30, 32 och 33 §§ detta kapitel 
återtaga arrendestället eller del därav före arrendetidens utgång gäller 
endast om det godkänts av arrendenämnden. 

9 kap. 3 § 

Vid arrende för viss tid som ej 
understiger ett år skall uppsägning 
alltid ske för att avtalet skall upphö
ra att gälla vid arrendetidens ut
gång. Uppsägningen skall ske se
nast ett år före arrendetidens ut
gång, om avtalet träffats för minst 
fem år, och i annat fall senast åtta 
månader dessförinnan. 

Vid arrende för viss tid som ej 
understiger ett år skall uppsägning 
alltid ske för att avtalet skall upphö
ra att gälla vid arrendetidens ut
gång. Villjordägaren eller arrenda
torn att arrendevillkoren ändras för 
en ny arrendeperiod. skall han 
1neddela motparten detta i den ord
ning som enligt 8 kap. 8 § giillerför 
uppsägning. Uppsägning och be
gäran om l'il/korsiindring skall ske 
senast ett år före arrendetidens ut-
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gång. om avtalet träffats för minst 
fem år. och i annat fall senast åtta 
månader dessförinnan. 

Om avtalet inte sägs upp inom 
rätt tid. anses det förlängt på en tid 
som motsvarar arrendetiden. dock 
längst fem år. eller. om begäran om 
l'illkorsändring har gjorts, pli den 
tid och de villkor i öi·rigt som he
stäms enligt 9 §. 

Förbehåll som strider mot första eller andra stycket gäller mot arrenda
torn. om det godkänts av arrendenämnden. Förbehåll om längre tid för 
förlängning av avtalet än som anges i andra stycket gäller utan sådant 
godkännande. 

9 kap. 7 § 

Bestämmelserna i 8-13 §§gäller vid arrende för viss tid, utom när 
l. arrendetiden uppgår till högst ett år och arrendet icke omfattar bostad 

för arrendatorn, eller 

2. arrendeförhällandet upphör 
på den grund att arrenderätten är 
förverkad eller förhållande som 
avses i 8 kap. 14 §föreligger. 

2. jordägaren säger upp arren
deal'falet på den grund att arren
derätten är förverkad eller förhål
lande som avses i 8 kap. 14 § före
ligger. dock inte om i uppsägningen 
anges att den sker till arrendetidens 
utgång. 

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

9 kap. 8 §7 

Om jordägaren uppsagt arren
deavtalet eller om arrendatorn ur-p
sa!{t ai•talet enligt 3 §och i uppst.g
ningen he!{ärt förlängning av al'la
let på iindrade villkor, har arrenda-
torn rätt till förlängning av avtalet, 
utom när 

I. arrenderätten är förverkad d
ler avtalet kan uppsägas enligt 8 
kap. 14 § utan att likväl jordiigaren 
uppsagt m•talet att upphöra på r:å
gon av dessa grunder, 

Om jordägaren har sa!{t upp ar
rendeavtalet. har arrendatorn rätt 
till förlängning av detta, utom när 

l. arrenderätten är förverkad el
ler förhållande som m·ses i 8 kap. 
14 §föreligger, 

2. arrendatorn i annat fall åsidosatt sina förpliktelser i sådan mån att 
avtalet skäligen icke hör förlänga.s, 

3. jordägaren gör sannolikt. att han själv. hans make eller avkomling 
skall bruka arrendestället, och d1:t ej är obilligt mot arrendatorn att arren-
deförhållandet upphör. ,.,. 

7 Senaste lydelse 1979: 371. 
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4. jordägaren gör sannolikt. att arrendestället behövs för en mera ända
målsenlig indelning i brukningsenheter. och det ej av särskilda skäl är 
obilligt mot arrendatorn att arrendeförhållandet 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 ändamål än jordbruk., och det ej är obilligt mot arrendatorn att 
arrendeförhållandet upphör. 

Omjordägarens 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. 

9 kap. 10 § 

Uppsiiges arrendeavtal och före
ligger rvisr omJör/ii11g11i11g c1v (IVfa
let eller om villkor fi.ir sådan för
längning, åligger det jordägaren 
att skr(ftligen meddela arrendatorn 
att denne, om han icke går med på 
att .flytta, har att senast två måna
der efter det att han fått del av 
meddelandet hänskjwa tvisten 
till arrendenämnden. Meddelandet 
skall liimnas i den ordning som en
ligt 8 kap. 8 § gäller för uppsäg
ning. Bestämmelsen i 8 kap. 8 § 

tredje stycket tredje punkten gäller 
dock ej. 

Om jordiigaren f11/lgjort rnd som 
åligger honom enligt första stycket. 
har arrendatorn att hänskjuta tvis
ren till arrendenämnden inom den i 
första stycket angivna tiden. Iakt
rages ej denna, förfaller rätten till 
förliingninR av m·talet. 

Har jordiigaren sagt upp artalet 
oclt föreligger tvist om förlängning 
m• detra eller om 1·illkoren för en 
sådan .förlängning, skall jordäga
ren hiins~juta tl'isten till arrende
nämnden senast två månader från 
den dag då 11ppsägning senast kun
de ske eller, om uppsägningstid 
inte är.föreskriven.från den dag då 
uppsägning har skett. En uppsäg
ning enligt 3 § medför dock samma 
rätt att hänskjuta en vi/lkorst\'ist 
som en begäran om 1·il/korsänd
ring. 

Har 1•illkorsiindring begärts och 
föreligger trist om villkoren för en 
ny arrendeperind, skall den som 
har begärt 1•iflkorsandring senast 
fl•å månader före den nya 
arrendeperiodens hiirjan hiins0uta 
tvisten till arrendenämnden. 

Om en tvist inte har hänskjutits 
till arrendenämnden inom de tider 
som anges i första eller andra 
stycket, är uppsiigningen eller be
gäran om l'i//korsiindring utan ver
kan. 

9 kap. 11 ~ 

Ar fråga om förlängning av arrendeavtalet ännu ej avgjord när arrendeti
den 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. 

11 Riksdagen 1983/84. 1 .l'aml. Nr 136 

Är en villkor.m·ist ännu inte a\'
gjord när arrendetiden går ut. skall 
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de förut gällande villkoren tilläm
pas till dess rillkor för samma tid 
blir slutligt bestämda. 

9 kap. 12 §8 

Bifalles arrendatorns talan om 
förlängning m• arrendea\'/alet, 
skall villkoren för det fortsatta ar
rendet fastställas enligt 9 §. 

Dom eller beslut 1•arigenom ar
rendatorns talan bifalles anses som 
avtal om fortsatt arrende. Mot ar
rendeförhållandet får ej åberopas 
omständighet som kunnat åberopas 
i målet eller ärendet. 

Bifalls inte }ordägarens talan att 
arrendeal'talet skall upphifra att 
gälla eller hänskjut.i· villkorsti·ist till 
arrendeniimnden, skall villkoren 
för det fortsatta arrendet fastställas 
enligt 9 §. 

Dom eller beslut vm förlängning 
anses som avtal om fortsatt arren
de. Mot arrendeförhållandet får ej 
åberopas omständighet som kunnat 
åberopas i målet eller ärendet. 

Dom eller beslut i l'illkorstdst 
anses som avtal om villkoren för 
det fortsatta arrendet. 

9 kap. 12 a § 

"Senaste·lydelse 1973: 187. 

Skall arrendatorn enligt dom el
ler beslut hetala högre arrendeav
gift än förut för förfluten tid, skall 
han betala ränta på det överskju
tande beloppet som om detta hade 
forfallittill betalning samtidigt med 
den förut utgående arrendeavgif~ 
ten. Skall arrendatorn hetala lägre 
belopp. skall }ordägaren betala 
ränta på det belopp som han har 
mottagit för mycket från den dag 
då han tog emot beloppet. 

Räntan skall beräknas enligt 5 § 
ränte/agen (1975: 635) för tiden in
nan domen eller heslutet har l'unnit 
laga kraft och enligt 6 § räntelagen 
för tiden därefter. 

9kap. 12 b § 

Om villkor för det fortsatta ar
rendet har fastställts enligt 12 §. 
har arrendatorn rätt att säga upp 
avtalet senast två månader efter 
den dag då domen eller heslutet 
mnn laga kraft. 
·Har arrendatorn sagt upp al'talet 

enligt forsta stycket. får arrende-
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niimnden på ansökan a1· jordäga
ren eller arrendatorn med,;e skäligt 
uppskov med arträdet. En sådan 
ansökan får inte giiras senare än 
två månader från den dag då upp
sägning skedde. 

9kap. 13 § 

Bifalles ej arrendatorns talan om 
förlängning av arrendem·talet, får i 
domen eller beslutet skäligt upp
skov med avträdet medges, om 
jordägaren eller arrendatorn begär 
det. 

Bifalls jordägarens talan om att 
arrendem·talet skall upphöra att 
gälla, får i domen eller beslutet skä
ligt uppskov med avträdet medges, · 
omjordägaren eller arrendatorn be
gär det. 

Avgöres tvisten efter arrendetidens utgång eller medges uppskov med 
avträdet, skall arrendevillkoren för tiden från avtalets upphörande till 
avträdet fastställas enligt 9 §. 

9 kap. 15 * 
Arrendatorn skall vårda och un

derhålla arrendestället. Försämras 
det genom att arrendatorn eftersät
ter vad som sålunda åligger honom, 
har jordägaren rätt till ersättning 
vid avräkning enligt 23 §. 

Arrendatorn skall bruka jotd
bruksmarken i enlighet med vad 
som sägs i 3 §lagen (1979:425) om 
skötsel av jordbruksmark. Han 
skall vidare vårda och underhålla 
by,;gnader och andra anläggning
ar. Försämras arrendestället ge
nom att arrendatorn eftersätter vad 
som sålunda åligger honom, har 
jordägaren rätt till ersättning vid 
avräkning enligt 23 §. 

9kap.17* 
Omfattar arrende bostad för ar- Omfattar arrende bostad för ar-

rendatorn eller hans anställda. skall rendatorn eller hans anställda, skall 
jordägaren vid tillträdet avlämna jordägaren vid tillträdet avlämna 
bostaden i det skick som föreskri- bostaden i det skick somföreskri1·.1· 
1·es i gällande hälsovårdsstadga. i gällande hiil.\·oskyddslagst{ftning. 

Fråga huruvida bostad vid tillträdet är i sådant skick som anges i första 
stycket skall prövas vid syn enligt 24-28 §§. Finnes brist föreligga i detta 
hänseende, skall synemännen föreskriva vilka åtgärder som skall vidtagas 
för bristens avhjälpande samt fastställa beräknad kostnad för dessa. De 
skall även utsätta viss tid inom vilken åtgärderna skall vara vidtagna. 

Underlåter jordägaren att inom utsatt tid vidtaga föreskriven åtgärd, får 
arrendatorn utföra åtgärden ijordägarens ställe. Sedan arbetet fullbordats, 
har arrendatorn rätt till ersättning av jordägaren med det vid synen· fast
ställda beloppet. Vill arrendatorn hellre uppsäga avtalet, får han göra det, 
om icke bristen är av ringa betydelse. För den tid arrendestället är i 
bristfälligt skick har arrendatorn rätt till skälig nedsättning av arrendavgif
ten och ersättning för skada. 

Förbehåll som strider mot första-tredje stycket gäller mot arrendatorn, 
om det godkänts av arrendenämnden. 
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9kap.17a§ 
Meddelar en myndighet ett be

slut som innebär att arrendestället 
inte får användas på avsett sätt· 
utan att en befintlig anläggning 
byggs om eller en nyanläggning 
sker. skall jordägaren låta utföra 
arbe'tet, om anläggningen behövs 
med hänsyn till en ändamålsenlig 
planliiggning m· jordbruket på 
arrendestället. Vad som nu har 
sagts gäller dock inte om arbetet 
ingår i arrendatorns underhålls
skyldighet enligt 15 §eller om arbe
tet m·ser en sådan del av arrende
stiillet beträffande. vilken arrenda
torn enligt avtalet är fritagen från 
underhällsskyldighet. 

Frågan om jordägarens bygg
nadsskyldighet enligt första stycket 
prövas av arrendenämnden på be
gäran av endera parten. Om arren
datorn begär det, skall nämnden 
ären fi1stställa en beräknad kost
nad för det arbete som arrendatorn 
kan komma att u({ora ijordägarens 
ställe. 

U~för jordägaren inte inom skä
lig tid ett arbete som åligger honom 
enligt första stycket, får arrenda
torn u(fora det i hans ställe. Har 
kostnad för arbetet fastställts (Il' 

arrendenämnden. är arrendatorn 
berätti[;ad till ersättning (I\' jord
ägaren med det .fastställda belop
pet sedan arbetet har fi1/lbordats. 
Vill arrendatorn hellre säga upp av
talet. får han göra det; om inte 
jordägarens underlåtenhet är av 
ringa betydelse. För den tid under 
diken egendomen inte kan använ
das for det avsedda ändamålet har 
arrendatorn rätt till skälig nedsätt
ning av arrendeavg(fien. Han har 
liven rätt till ersättning för skada. 

Är }ordägaren enliRt första 
stycket första meningen inte skyl
dig att u~föra ett arbete som har 
jl')reskrivits (Il' en mvndighet. har 
arr~ndatorn rätt till .1:kiilig nedsätt
ning av arrendea1·g(ften. lian får 
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även säga upp ai·talet, om inte ar
betet är ai• ringa betydelse för hans 
verksamhet. Om inte annat har 
avtalats, gäller l'(Jd som har sagts 
nu ii1·en fiir det fall att jordiigaren 
inte är skyldig att u(föra ett arbete 
därför att arrendatorn är fritagen 
från underhållsskyldighet. 

9 kap. 20 § 

Har arrendatorn uppfört ny bygg
nad i stället för byggnad som han 
mottagit och är han icke enligt 17 
eller 18 § berättigad till ersättning 
därför. har han vid avräkning enligt 
23 § rätt till ersättning för brist som 
vid tillträdet fanns på den mottagna 
byggnaden. om den nya byggnaden 
är lämplig för sitt ändamål eller 
uppförts enligt plan som godkänts 
av jordägaren. Avdrag skall dock 
göras med kostnaden för avhjäl
pande av brist på den nya byggna
den. 

Har arrendatorn uppfört ny bygg
nad i stället för byggnad som han 
mottagit och är han icke enligt 17, 
17 a eller 18 § berättigad till ersätt
ning därför. har han vid avräkning 
enligt 23 § rätt till ersättning för 
brist som vid tillträdet fanns på den 
mottagna byggnaden, om den nya 
byggnaden är lämplig för sitt ända
mål eller uppförts enligt plan som 
godkänts av jordägaren. Avdrag 
skall dock göras med kostnaden f6r 
avhjälpande av brist på den nya 
byggnaden. 

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om annan anlägg
ning som ingår i arrendet. 

9kap. 21 § 

Utför arrendatorn ny täckdik
ning. som arrendenämnden funnit 
behövlig med hänsyn till en ända
målsenlig planläggning av jordbru
ket på arrendestället. är han. om ej 
annat al'talats, efter arbetets full
bordande berättigad till ersättning 
av jordägaren med belopp vartill ar
rendenämnden fastställt beräknad 
kostnad för arbetet. 

Utför arrendatorn ny täckdik
ning. som arrendenämnden funnit 
behövlig med hänsyn till en ända
målsenlig planläggning av jordbru
ket på arrendestället. är han efter 
arbetets fullbordande berättigad till 
ersättning av jordägaren med be
lopp vartill arrendenämnden fast
ställt beräknad kostnad för arbeteL 

Har arrendatorn anlagt markväg, förbättrat ägoanordningen eller vidta
git annan åtgärd som medfört varaktig nytta för jordbruket och ej är att 
hänföra till uppförande av byggnad eller till täckdikning. är han vid avräk
ning enligt 23 § berättigad till ersättning motsvarande vad arrendestället 
ökat i värde. om ej annat avtalats. Ersättning får dock ej utgå med högre 
belopp än som motsvarar den nödvändiga kostnaden. 

9 kap. 22 § 

Har jordägaren utfört arbete som 
avses i 18 § eller utgivit ersättning 
enligt andra stycket i niimnda para
graf eller enligt 21 § första stycket 

Har jordägaren utfört arbete som 
avses i 17 a § eller 18 § eller heta
lat ersättning enligt I 7 a § tredje 
stycket, I 8 § andra stycket eller 



Prop. 1983/84: 136 

Nuvarande lydelse 

för arbete som arrendatorn utfört 
och har arrenderättens värde ökat 
genom arbetet, är arrendatorn skyl
dig att godtaga skälig höjning av 
arrendeavgiften. 

166 

Föreslagen lydelse 

21 § första stycket för arbete som 
arrendatorn utfört och har arren
derättens värde ökat genom arbe
tet, är arrendatorn skyldig att godta 
en skälig höjning av arrendeavgif
ten. 

9 kap. 24 § 

Syn skall förrättas av minst två med ortens jordbruksförhållanden för
trogna synemän, vilka utses bland personer som av länsstyrelse förklarats 
behöriga att hålla syn. Synemännen skall utses av jordägaren och arrenda
torn gemensamt. Enas parterna ej om valet. utser rätten synemän. Mot 
syneman gäller samma jäv som mot domare. 

Har synemännen olika meningar. skall flertalets mening gälla. Kan be
slut ej åstadkommas på sådant sätt, skall, om synemännen är flera än två 
samt parterna eller rätten utsett en av synemännen att vara ordförande, 
dennes mening gälla som synemiinnens beslut. Kan ej heller på detta sätt 
beslut åstadkommas. skall synemännen välja ytterligare en syneman, som 
då blir ordförande. Enas ej synemännen om valet. skall rätten utse syne
mannen. 

Syn får ej påbörjas tidigare än 
sex månader före den dag till vilken 
den hänför sig och skall vara avsl ~
tad inom fyra månader från nämnda 
dag, om ej rätten på begäran av 
synemännen medger ·att synen får 
avslutas senare. 

Syn får ej påbörjas tidigare än 
sex månader före den dag till vilken 
den hänför sig och skall vara avslu
tad inom fyra månader från nämnda 
dag, om ej rätten på begäran av 
synemännen medger att synen får 
avslutas senare. Sådant medgivan
de behövs dock ime för syn som 
äger rum inom två mänader efter 
fristens utgllng för att undersöka 
fiirekomsten m· ogräs. 

9 kap. 29 § 

Arrendeavgiften skall bestämmas 
i pengar. Har avtal träffats i strid 
med vad som sagts nu. skall arren
deavgiften utgå med belopp, som ::ir 
skäligt med hänsyn främst till par
ternas avsikter och övriga förhål
landen när avtalet träffades. O•n 
förbehåll att arrendatorn skall utjij
ra arbetet finns bestämmelser i 36-
39 §§. 

Arrendeavgiften skall bestämmas 
i pengar. Har avtal träffats i strid 
med vad som sagts nu, skall 
arrendeavgiften utgå med belopp, 
som är skäligt med hänsyn främst 
till parternas avsikter och övriga 
förhållanden när avtalet träffades. 

9 kap. 31 § 

Arrendatorn får icke överlåta 
arrenderätten utan jordägarens 
samtycke, om ej annat följer av 
andra och tredje styckena. 

Arrendatorn får inte överlåta 
arrenderätten utan jordägarens 
samtycke. om ej annat följer av 
andra-fjärde styckena. 
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Är arrendeavtalet slutet för viss tid som ej understiger tio år. får arrenda
torn, om ej annat avtalats, överlåta arrenderätten till annan med vilken 
jordägaren skäligen kan nöjas. Han skall dock först erbjudajordägarcn att 
återtaga arrendestället mot skyldighet att vid avräkning enligt 23 § utge 
skälig ersättning för arrenderättens värde. Villjordägaren antaga erbjudan
det, skall han lämna besked därom inom en månad. 

Avlider arrendatorn under 
arrendetiden, har dödsboet, oavsett 
för vilken tid avtalet är ingånget, 
samma rätt som enligt andra 
stycket tillkommer arrendator för 
där avsett fall, om ej annat avtalats. 
Erbjudandet till jordägaren skall 
göras inom sex månader efter döds
fallet. 

Första och andra styckena äger 
motsvarande tillämpning på arren
derättens övergång genom bodel
ning, arv, testamente. bolagsskifte 
eller liknande förvärv. 

Vid arrende för viss tidfår arren
datorn l'idare alltid Öl'erlåta arren
derätten till ett tlfl•ecklat eller ut
vecklingsbart lantbruk.1företag till 
sin make eller avkomling. om 
arrendenämnden tillåter det. Så
dant tillstånd skall lämnas, om inte 
jorddgaren har befogad anledning 
att motsätta sig överlåtelsen. 

Avlider arrendatorn under 
arrendetiden, har dödsboet, oavsett 
för vilken tid avtalet är ingånget, 
samma rätt som enligt andra 
stycket tillkommer arrendator för 
där avsett fall, om ej annat avtalats. 
Erbjudandet till jordägaren skall 
göras inom sex månader efter döds
fallet. Dödsboet har vidare samma 
rätt som enligt tredje stycket till-
kommer arrendator för fall som 
avses där. 

Förste;-tredje styckena äger 
motsvarande tillämpning på arren
derättens övergång genom bodel
ning, arv, testamente, bo lagsskifte 
eller liknande förvärv. 

10 kap. 3 § 

Vid arrende för viss tid skall upp
sägning alltid ske för att avtalet 
skall upphöra att gälla vid arrende
tidens utgång. Uppsägningen skall 
ske senast ett år före arrendetidens 
utgång. 

Om avtalet ej uppsäges inom rätt 
tid, anses det förlängt på fem år. 

Vid arrende för viss tid skall upp
sägning alltid ske för att avtalet 
skall upphöra att gälla vid arrende
tidens utgång. Vill }ordägaren eller 
arrendatorn att arrendevillkoren 
iindras. skall han meddela motpar
ten detta i den ordning som enligt 8 
kap. 8 § gäller för uppsägning. 
Uppsägning och begäran om vill
korsändring skall ske senast ett år 
före arrendetidens utgång. 

Om avtalet inte sägs upp inom 
rätt tid, anses det förlängt på fem år 
eller, om begäran om villkorsänd
ring har gjorts. på den tid och de 
villkor i övrigt som bestiims enligt 
6 a §. 
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Förbehåll som strider mot första eller andra stycket gälla mot arrenda
wrn. om det godkänns av arrendenämnden. Förbehåll om längre tid för 
förlängning av avtalet än som anges i andra stycket gäller dock utan sådant 
godkännande. 

JO kap. 4 * 
Bestämmelserna i 5 och 6 §§ om förlängning av arrendeavtal gäller vid 

arrende för viss tid. utom när 
I. hus som avses i I § ej finns på arrendestället då avtalet senast kan 

uppsägas från jordägarens sida eller, om sådant hus finns, det då ej åsatts 
taxeringsvärde. eller 

2. arrendeförhållandet upphör 
pä den grund att arrenderätten är 
förverkad eller förhållande som 
avses i 8 kap. 14 §föreligger. 

2. jordägaren siiger upp arren
dem•talet på den grund att arren
derätten är förverkad eller förhål-
lande som avses i 8 kap. 14 § före
ligger. dock inte om i 11pp.1·ä1:11ingen 
anges att den skn till arrendetidens 
utgån1:. 

Förbehåll att arrenderätten icke skall vara förenad med rätt till förläng
ning gäller. om det godkänts av a·:-rendenämnden. 

10 kap. 5 ~ 

Om jordägaren upp.1·a1:t arren
deavtalet eller om arrendatorn upp
sagt m·talet enligt 3 §och i uppsiiR
ningen begiirt .f{'irliingning al' avta
let pli ändrade 1·illkor, har arrenda-
torn rätt till förlängning av avtalet. 
utom när 

I. arrenderätten är förverkad d
ia a\'talet kan uppsägas enligt 8 
kap. 14 *I/fan att lihäljordii1:aren 
uppsagt avtalet att upphöra på nå
gon a\' dessa 1:runder, 

Om jordägaren har sagt upp ar
rendeavtalet, har arrendatorn rätt 
till förlängning av detta, utom när 

I. arrenderätten är förverkad el
ler .fi'irhållande som a1·ses i 8 kap. 
14 *föreligger, 

2. arrendatorn i annat fall åsidosatt sina förpliktelser i sådan mån att 
avtalet skäligen icke bör förlänga:;, 

3. byggnad på arrendestället uppförts utan byggnadslov i fall då sådant 
erfordrats eller i strid med plan eller därmed jämförligt beslut av myndighet 
angående markens bebyggande eller användning. 

4. i annat fall byggnad på arrendestället icke står i överensstämmelse 
med gällande plan och jordägarcn gör sannolikt, att han skall använda 
marken 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 b1~fogad anledning att upplösa arrendeför
hållandet. 

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

JO kap. 6 a *9 

l fråga om förlängning av arren
deavtal äger i övrigt 9 kap. 9 a-
13 §~ motsvarande tillämpnini.? pä 
bvstadsarrende. Hänvisningarna 
till 9 kap. 9 § skall dock i stället 
avse 6 § detta kapitel. 

I fråga om förlängning av arren
deavtal och om 1·illkorstl"ist tilläm
pas i övrigt 9 kap. 9 a-13 §§. Hän
visningarna till 9 kap. 3 och 9 H 
skall dock i stället avse 3 respektii·e 
6 § detta kapitel. 

11 kap. 5 a § 

9 Senaste lydelse 1979: 371 . 

Vid tillämpningen a1· 5 § är ar
rendeavgift som jordägaren krii1·er 
för förlängning inte att anse som 
skälig, om den ö1·erstiger den ar
rendem·gij( som arrendestiillet vid 
arrendetidens utgång kan antas be
tinga på .öppna marknaden. Från 
anbud eller arrendeavtal som inte 
är rimliga med hänsyn till det all
männa prisläget i orten för närmast 
jämförliga arrendeställen skall 
dock bortses. Endast om särskilda 
skäl.föreligger får hänsyn tas till en 
sådan ökning m· arrendeställets 
värde som en arrendator har åstad
kommit. 

I tl'ist om ersättning enligt 5 § fär 
ett yttrande av arrendenämnden 
frångås endast om det visas eller 
amwrs är uppenbart att den arren
deavgift som arrendestället kan an
tas betinga på öppna marknaden är 
påwgligt högre eller lägre iin 
arrendenämnden har angett. 

Har i fall som avses i andra 
stycket jordägaren vid tiden för ar
rendenämndens yttrande fått an
bud eller träffat avtal om arrende 
av arrendestället utan att han un
der medlingen lämnat uppg(ft om 
detta. får anbudet eller m·talet be
aktas vid prövningen endast om det 
föreligger synnerliga skäl. 
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Il kap. 6 § 10 

Vill jordägaren säga upp avtalet, skall han i uppsägningen underrätta 
arrendatorn om de villkor han uppställer för att förlänga arrendeförhållan
det eller om orsaken till att han vägrar medge förlängning. Uppsägningen 
skall dessutom innehålla undercättclse att arrendatorn, om han icke går 
med på att lämna arrendestället utan att få ersättning enligt 5 §. har att 
inom två månader från uppsägringen hänskjuta tvisten till arrendenämn
den för medling. 

Underlåter jordägaren att fullgöra vad som åligger honom enligt första 
stycket, är uppsägningen utan v~rkan. 

Har jordägaren fullgjort vad som åligger honom enligt första stycket och 
vill arrendatorn icke lämna arrendestället utan att få ersättning enligt 5 §. 
har arrendatorn att hänskjuta tvisten till arrendenämnden inom den i första 
stycket angivna tiden. Iakttage'> ej denna, förfaller rätten till ersättning. 
Vad sow. har sagts nu gäller ej, om inom samma tid hänskjutande sker 
enligt 6 a § första stycket. 

!t1t1at1 medlingen har al'slutats 
får jon/ägaren F>r förliit1gning m• 
arrendeförht11lat1det inte kriirn 
hiigre arrcndem·gift eller något an
nat l"illkor som är 1~/ormånligare 
för arrendatorn än l'ad han har an

. gett i uppsägningen. Gör han det 
och kommer f('irlängnit1g inte till 
stånd, har arrendatorn alltid rätt 
till ersättning enligt 5 §. 

Il kap.6 a§ 11 

Har arrendatorn uppsagt avtalet och i uppsägningen begärt förlängning 
av avtalet på ändrade villkor, skall han inom två månader från uppsägning
en hänskjuta tvisten till arrendenämnden för medling och därvid ange den 
ändring han önskar i de avtalade villkoren. 

Underlåter arrendatorn att hän-
skjuta tvisten till arrendenämnden 
inom den i första stycket angivna 
tiden, är uppsägningen utan ver
kan. Har han ej angett de ändringar 
han önskar i de avtalade villkoren, 
skall nämnden förelägga honorr. att 
avhjälpa bristen inom viss tid. Ef
terkommes ej föreläggandet, skall 
ansökan om medling avvisas. 

Underlåter arrendatorn att hän
skjuta tvisten till arrendenämnden 
inom den i första stycket angivna 
tiden eller återkallar hall före ar
rendetidens lltgång sin ansökan om 
medling, är uppsägningen utan ver
kan. Har han ej angett de ändringar 
han önskar i de avtalade villkoren, 
skall nämnden förelägga honom att 
avhjälpa bristen inom viss tid. Ef
terkommes ej föreläggandet, skall 
ansökan om medling avvisas. 

Har arrendatorn fullgjort vad som åligger honom enligt första stycket, 
skall arrendenämnden förelägga jordägaren att uppge de villkor han upp
ställer för att förlänga arrendeförhållandet eller orsaken till att han vägrar 

w Senaste lydelse 1973: 187. 
11 Senaste lydelse 1973: 187. 
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medge förlängning. lakttager jordägaren ej föreläggandet och är avtalet ej 
uppsagt enligt 5 § första stycket, skall avtalet anses förlängt på de av 
arrendatorn önskade villkoren. Erinran härom skall intagas i föreläggan
det. Förlängningen _anses som avtal om fortsatt arrende. 

11 kap. 6 b ~ 

Skall arrendeförhållandet upphö
ra efter uppsägning enligt 6 eller 
6 a §, får arrendenämnden på be
gäran av joNiägaren eller arrenda
torn medge uppskm· med m·trädet 
under skälig tid. dock högst ett år 
ji-ån arrendetidens utgång. Medges 
uppskov, skall arrendeniimnden 
fastställa skäliga arrendevillkor för 
tiden från avtalets upphörande till 
aijlyttningen. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1985. 
2. En tvist. som har anhängiggjorts vid domstol eller arrendenämnd före 

ikraftträdandet. skall prövas enligt äldre bestämmelser. 
3. Om ett avtal har sagts upp före ikraftträdandet. skall äldre bestäm

melser om uppsägning och hänskjutande av tvist till arrendenämnd tilläm
pas. I sådant fall gäller inte heller de nya bestämmelserna i 11 kap. 5 a §. 
6 §fjärde stycket och 6 a §. 

4. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller 7 kap. 5 §. 
8 kap. 23 §och 9 kap. 2, 15. 21, 29. 31 samt 36-39 §§i deras äldre lydelse 
fram till den tidpunkt till vilken jordägaren tidigast kan säga upp avtalet 
genom uppsägning efter ikraftträdandet. 9 kap. 31 § skall dock tillämpas i 
sin nya lydelse, om antingen arrendatorn ensam eller arrendatorn och före 
honom hans make eller någon av hans föräldrar har brukat arrendestället 
under sammanlagt minst tio år när tillstånd söks. 

5. Om ett avtal som har ingåtts före ikraftträdandet innehåller villkor 
som fordrar arrendenämndens godkännande, skall den i 8 kap. 2 § andra 
stycket andra meningen föreskrivna tiden räknas från utgången av år 1984. 

2 Förslag till 

Lag om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället 

Härigenom föreskrivs följande. 

Inledande bestämmelse 

1 § Arrendatorer har enligt denna lag rätt att förvärva arrendestället. om 
avtalet gäller ett jordbruksarrende som omfattar bostad åt arrendatorn 
eller ett bostadsarrende. 
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2 § Om en arrendator har intresse av att utöva sin rätt till fastighetsför
värv, får han anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
fastighetsboken. 

Till anmälan skall fogas arrendeavtalet i original eller bestyrkt kopia. 

3 § Jordägaren och arrendatorn skall av inskrivningsmyndigheten under
rättas om att en intresseanmälan har antecknats i fastighetsboken. 

4 § Sedan anteckning har skett gäller en intresseanmälan fram till den 
inskrivningsdag som inträffar närmast efter fem år från den inskrivnings
dag då anteckningen gjordes. Om hembud som avses i 5 § sker under 
denna tid. gäller anmälningen dock alltid fram till den inskrivningsdag som 
inträffar närmast efter två år från den dag då hembudet skedde. Vad som 
nu har sagts gäller även i förhålfande till ny ägare av fastigheten. 

En ny intresseanmälan får antecknas tidigast på den inskrivningsdag då 
den tidigares giltighet har upphört. 

Hembud 

5 § Fast egendom, för vilken t'n intresseanmälan gäller, får inte överlåtas 
helt eller delvis genom köp eller byte utan att den arrendator som har gjort 
intresseanmälan har erbjudits a.tt förvärva egendomen. Ett sådant erbju
dande kallas hemhud. 

En överlåtelse får ske utan ht,mbud, 
I. om arrendatorn godkänner överlåtelsen. 
2. om staten genom \antbruk~;styrelsen eller en lantbruksnämnd är över

låtare, 
3. om staten genom en annan myndighet än statens affärsdrivande verk 

är förvärvare, 
4. om en kommun är förvärvare, 
5. om förvärvaren är gift med överlåtaren eller om förvärvaren eller, när 

makar förvärvar gemensamt. någon av dem är överlåtarens avkomling. 
6. om förvärvet sker genom inrop på exekutiv auktion eller offentlig 

auktion enligt lagen (1904:48 s. !) om samäganderätt. 

6 § Hembud behövs inte heller. 
I. om arrendet inte är förena·, med rätt till förlängning, 
2. om ett förvärv av arrendatorn skulle vara oskäligt med hänsyn till 

förhållandet mellan överlåtaren och en annan förvärvare än arrendatorn 
eller villkoren för eller omständigheterna vid en sådan försäljning, 

3. om det är uppenbart att arrendatorn skulle vägras förvärvstillstånd 
enligt jordförvärvslagen .< 1979: :!30) eller att erforderlig fastighetsbildning 
inte kan komma till stånd. 

Frågan om hembud behövs erligt första stycket prövas av arrendenämn
den på begäran av jordägaren. 

7 § Gäller en intresseanmälan. är jordägaren skyldig all göra ett nytt 
hembud, om ett tidigare hembud visserligen har antagits men förvärvet har 
blivit ogiltigt till följd av vad som föreskrivs i 4 kap. 7 §jordabalken eller 
till följd av att förvärvstillstånd har vägrats enligt 4 § första stycket I 
jordförvärvslagen (1979: 230) eller. enligt I kap. 8 ~ lagen ( 1982: 618) om 
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utländska förvärv av fast egendom m. m. jämförd med sist nämnda bestäm
melse. Förnyat hembud behövs dock i det först nämnda fallet endast om 
det med hänsyn till jordägarens möjligheter att göra en överlåtelse som är 
giltig enligt 4 kap. 7 § jordabalken är oskäligt mot arrendatorn att hem
budsskyldigheten upphör. 

Frågan om nytt hembud behövs enligt första stycket prövas av arrende
nämnden på begäran av jordägaren. 

8 § Hembud sker hos arrendenämnden genom skriftlig anmälan av jord
ägaren. Jordägaren skall härvid ge in ett av honom undertecknat skriftligt 
förslag till köpeavtal som skall innehålla uppgift om köpeskillingen för den 
hembjudna egendomen och övriga villkor för förvärvet. · 

Om det för en överlåtelse behövs makes samtycke enligt 6 kap. 4 § 
giftermålsbalken, skall makens samtycke ges till avtalsförslaget. 

9 § Förslaget till köpeavtal skall genom arrendenämndens försorg delges 
arrendatorn. Sedan delgivning skett får inte hembudet eller samtycket till 
avtalsförslaget återkallas eller förslaget ändras. 

Sedan hembud skett, är jordägaren skyldig att bereda arrendatorn tillfäl
le att besikta den hembjudna egendomen. 

Arrendenämnden skall för anteckning i fastighetsboken underrätta in
skrivningsmyndigheten om hembudet och om dagen då hembudet skedde. 

Antagande av hembud 

10 § Hembudet antas genom att arrendatorn inom tre månader från den 
dag då hembudet skedde skriftligen anmäler till arrendenämnden att han 
har beslutat att förvärva den hembjudna egendomen på de villkor som 
anges i jordägarens förslag till köpeavtal. Jordägaren skall av arrende
nämnden underrättas om att hembudet har antagits. 

Hembudet upphör att gälla. om det inte antas inom föreskriven tid och 
på föreskrivet sätt. 

Il § Om hembudet har antagits. skall det anses som om jordägaren och 
arrendatorn har slutit ett avtal om köp av den hembjudna egendomen på de 
villkor som anges i förslaget till köpeavtal. I förslaget skall anses föreskri
vet att köpebrev skall upprättas. 

12 § Även om ett hembud har upphört att gälla. får överlåtelse genom 
köp eller byte till någon annan än arrendatorn inte ske medan arrendatorns 
intresseanmälan gäller, om köpeskillingen är lägre eller villkoren för över
låtelsen sammantagna är avsevärt ogynnsammare för jordägaren än vad 
som angavs vid hembudet. Har jordägaren sedan ett hembud upphört att 
gälla gjort ett nytt hembud, enligt vilket köpeskillingen är lägre eller 
villkoren eljest ogynnsammare för jordägaren, och upphör även detta 
hembud att gälla. skall första meningen tillämpas på det nya hembudet. 

Första stycket skall äga motsvarande tillämpning. om överlåtelsen avser 
en andel av den fasta egendom för vilken intresseanmälan gäller. · 

I fråga om förbudet i första stycket tillämpas 5 §andra stycket och 6 §. 
Om något undantag inte föreligger. är överlåtaren skyldig att inhämta 
arrendenämndens tillstånd till överlåtelsen. 
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Ogiltighet 

13 § Överlåtelser i strid med 5-7 eller 12 § är ogiltiga. 
Om lagfart har meddelats i st1id med 20 kap. 6 § 5 eller 7 § 11 jordabal

ken. gäller inte första stycket. 

Särskilda bestämmelser 

14 § I fråga om fölfarandet vid arrendenämnden och överklagande av 
nämndens beslut enligt denna lag finns bestämmelser i lagen (1973: 188) om 
arrendenämnder och hyresnämnder. 

Vardera parten skall svara för sina rättegångskostnader med anledning 
av att nämndens beslut överklagas, i den mån annat inte följer av 18 kap. 
6 § rättegångsbalken. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. 

3 Förslag till 

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

Härigenom föreskrivs att I. 8, 12 a. 13. 16 e, 17, 19 a. 21 a, 22. 23 och 
23 a §§ samt rubriken närmast före 16 e § lagen ( 1973: 188) om arrende
nämnder och hyresnämnder1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurnrande 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 jordbruksarrende. 
bostadsarrende eller fiskearrende 
eller om villkor för sådan förläng
ning samt tvist i fråga som avses i 9 
kap. 14 § jordabalken eller vars 
prövning enligt 9 kap. 18 eller 21 § 
samma balk ankommer på arren-
denämnd. 

2. pröva tvist om förlängning av 
arrendeavtal vid jordbruksarrende. 
bostadsärrende eller fiskearrende 
eller om villkor för sådan förläng
ning samt tvist i fråga som avses i 9 
kap. 14 § jordabalken eller vars 
prövning enligt 9 kap. 12 h, 17 a. 
18, 21eller31 §.JO kap. 6 a §eller 
11 kap. 6 h .~ samma balk ankom
mer på arrendenämn-d, 

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 ( 1:957: 390) om fiskearrenden, 

4. vara skiljenämnd i arrendetvist. 

1 Lagen omtryckt 1980: 97. 
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Föreslagen lydelse 

5. pröva frågor enligt lagen 
( 1984:000) om arrendatorers rätt 
att förvärva arrendestället. 

Ärende upptages av den arrendenämnd inom vars område fastigheten är 
belägen. 

Tvist som avses i I § första 
stycket I eller 2 eller 4 § första 
stycket 1-3 hänskjutes av part till 
nämnd genom ansökan som skall 
vara skriftlig samt innehålla uppgift 
om parternas namn och hemvist, 
den berörda fastighetens belägen
het och tvistens beskaffenhet. 

8 § 
Tvist som avses i l § första 

stycket I eller 2 eller 4 § första 
stycket 1-3 hänskjutes av part till 
nämnd genom ansökan som skall 
vara skriftlig samt innehålla uppgift 
om parternas namn och hemvist, 
den berörda fastighetens belägen
het och tvistens beskaffenhet. An
sökan i tvist om förlängning m· ar-
rendeavtal skall innehålla uppg((t 
om de skiil som åberopas mot för
längning. Ansökan i tl'ist om änd
ring m· arrendevillkor skall innehål
la uppgiji om den ändring av vill
koren som begärs. 

Uppfyller ansökan ej vad som föreskrives i första stycket, skall nämn
den förelägga sökanden att avhjälpa bristen inom viss tid. Efterkommes ej 
föreläggandet, får ansökningen avvisas. 

Parts första inlaga till nämnden skall innehålla uppgift om hans person
nummer och postadress. Vidare bör anges partens yrke och telefonnum
mer samt de övriga omständigheter som är av betydelse för delgivning med 
honom. Har part vidtalat ombud att företräda honom, skall ombudets 
namn, postadress och telefonnummer anges. Sker ändring i förhållande, 
som part sålunda uppgivit, skall parten utan dröjsmål anmäla det till 
ntimnden. 

Ansökan varigenom l vis ten hänskjuts till nämnden bör tillika innehålla 
uppgift om motpar1 i de hänseenden som sägs i tredje stycket. 

Återkallas ansökan, avskrives ärendet. 

12 a § 

Vid sådan medling som avses i 12 kap. 58 eller 58 a §jordabalken skall 
hyresnämnden, om hyresvärden eller hyresgästen begär det, yttra sig om 
marknadshyran för lägenheten eller om huruvida lägenhet som har anvi
sats av hyresvärden är godtagbar enligt 12 kap. 57 § första stycket 2 
jordabalken. 

Vid sådan medling som avses i 11 
kap. 6 eller 6 a §jordabalken skall 
arrendenämnden, om jordägaren 
eller arrendatorn begär det. yttra 
sig om den arrendea1•gif1 som ar
rendestället t'nligt 11 kap. 5 a § 
första stycket jordabalken kan an
tas betinga pä öppna marknaden. 
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IH 
Rör ärende hos hyresnämnd så

väl fråga om förlängning av lzyre.;·
al'tal som villkoren för sådan för
längning, får särskilt beslut ges be
träffande förlängningsfrågan. 

Rör ärende hos niimnd såväl frå
ga om förlängning av al'tal som vill
koren för sådan förlängning. får 
särskilt beslut ges beträffande för
längningsfrågan. 

Då särskilt beslut enligt första stycket meddelats. får nämnden förordna 
att tvisten i övrigt skall vila till de;;s att beslutet har vunnit laga kraft . 

Ärende angående ombildning till 
bostadsrätt m. m.2 

. ~rende angående arrendators fas
tighetsförvärv samt ombildning till 
bostadsrätt m. m. 

16 e §~ 

Ansökan i en fråga som avses i 
6 § tredje stycket eller 12 § tredje 
stycket lagen ( 1982: 352) om rätt ti:ll 
fastighctsförvärv för ombildning ti.11 
bostadsrätt skall vara skriftlig. Den 
skall innehålla uppgift om det b1:
rörda huset och dess ägare samt sö
kandens yrkande och grunderna för 
detta. 

Ansökan i en fråga som avses i 
6 § tredje stycket eller 12 § tredje 
stycket lagen ( 1982: 352) om rätt till 
fastighctsförvärv för ombildning till 
bostadsrätt eller i 6 eller 7 § eller 
12 §tredje stycket lagen (1984:000) 
nm arrendatorers rätt att förvärra 
arrende stället skall vara skriftlig. 
Ansökningen skall innehålla uppgift 
om det berörda huset och dess 
ägare eller det berörda arrende.5täl
let och dess ägare samt sökandens 
yrkande och grunderna för detta. 

Bestämmelserna i 8 § andra -femte styckena skall tillämpas i fråga om 
en sådan ansökan. 

Förhandling skall hållas inför nämnden. om det inte är uppenbart att 
någon förhandling inte behövs. Om en part skall inställa sig personligen. 
får nämnden förelägga vite. Om sökanden har kallats men inte kommer till 
förhandlingen. avskrivs ärendet. Att motparten uteblir hindrar inte att 
ärendet avgörs. 

IH 
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. I 8 
eller 21 § jordabalken skall arre 11-

denämnden inhämta yttrande frän 
lantbruksnämnden. I ärende som 
avses i 9 kap. 9 § jordabalken får 
arrendenämnden, om utredningen 
ger anledning till det. inhämta ylt-

2 Senaste lydelse 1982: 354. 
~Senaste lydelse 1982: 354. 

I ärende som avses i 9 kap. I 7 a, 
18. 21 eller J / § jordabalken skall 
arrendenämnden inhämta yttrande 
från lantbruksnämnden. Sådant ytt
rande skall också inhiimtas om det 
hetri!ffande jordhruksarrende upp
kommer frclga om tilliimpning ar 
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rande från lantbruksnämnden om 
arrendesställets avkastningsför
måga. Hyresnämnd får i ärende 
som avses i 2 a § bostadssanerings
lagen (1973: 531) inhämta yttrande 
från byggnadsnämnden. Yttrande 
som sagts nu inhiimtas från den 
lantbruksnämnd eller byggnads
nämnd inom vars område fastighe
ten är belägen. 
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6 § ji'irsta .1·1ycke1 3 lage11 
(1984:000) om arrenda/orers riill 
att fiirviirl'a arrendes1äl/e1. I 
ärende som avses i 9 kap. 9 §jorda
balken får arrendenämnden, om ut
redningen ger anledning till det, in
hämta yttrande från Iantbruks
nämnden om arrendeställets av
kastningsförmåga. Hyresnämnd får 
i ärende som avses i 2 a § bostads
saneringslagen ( 1973: 531) inhämta 
yttrande från byggnadsnämnden. 
Yttrande som sagts nu inhämtas 
från den Iantbruksnämnd eller 
byggnadsnämnd inom vars område 
fastigheten är belägen. 

I ärende angående tvist om hyresvillkor enligt 22 § hyresförhandlingsla
gen ( 1978: 304) skall hyresnämnden, om det finnes erforderligt, bereda den 
hyresgästorgar1isation 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. 

19 a § 

Hyresniim11d får hålla förhör med 
vittne eller sakkunnig under ed och 
förhör med part under sannings
försäkran, om part begär det och 
förhöret är erforderligt för utred
ningen. Sådant förhör får dock ej 
hållas, om bevisningen finnes kun
na föras pt1 annat sätt med avsevärt 
ringare besvär eller kostnad. Om 
sådant förhör gäller 36 kap. 1-18 
och 20-22 §§, 37 kap. 1-3 och 5 §§ 

samt 40 kap. 1-10, 12-15 och 
19 §§ rättegångsbalken i tillämpliga 
delar. 

Niim11d får hälla förhör med vitt
ne eller sakkunnig under ed och för
hör med part under sanningsför
säkran, om part begär det och för
höret är erforderligt för utredning
en. Sådant förhör får dock ej hållas, 
om bevisningen finnes kunna föras 
på annat siilt med avsevärt ringare 
besvär eller kostnad. Om sådant 
förhör gäller 36 kap. I - 18 och 20-
22 §§, 37 kap. 1-3 och 5 §§samt 40 
kap. 1-10, 12-15 och 19 §§rätte
gångsbalkt:n i tillämpliga delar. 

21 a § 

Vad som i 21 § sägs om nämnds 
beslut gäller i tillämpliga delar hy
re.rnäm11d.1· yttrande enligt 12 a §. 

Angår yttrandet lägenhets mark
nadshyra, skall nämnden i yttran
det utsätta viss tid inom vilken part 
har att hos nämnden skriftligen el
ler muntligen vid sammanträde an
mäla om han antar den hyra som 
har angivits i yttrandet. Iakttar part 
12 Riksdagl'n 1WJ3/84. I sam/. Nr 136 

Vad som i 21 §sägs om nämnds 
beslut gäller i tillämpliga delar 
niim11ds yttrande enligt 12 a §. 

Angår yttrandet lägenhets mark
nadshyra eller arre11cleavgiji, skall 
nämnden i yttrandet utsätta viss tid 
inom vilken part har att hos nämn
den skriftligen eller muntligen vid 
sammanträde anmäla om han antar 
den hyra eller den arre11dem·gif1 
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intc nämmkns fördiiggamk. <1r:ses 
hans slutliga stiindpunkt i tvi~.ten 
vara den som han angivit innan ytt
randet avgavs. 

Beslut av niimnd iiger, sedan tid 
för klander eller besv:ir utgiitt niir 
talan för föras mot beslutet. riitts
kraft. s~ivitt diirigenom avgjorts i"d
ga som avses i I * första styck1:t 2 
dler 4 §första stycket 2. 2 a, 3, ~ a. 
6, 7, 8 eller 9. Vad som sagts nu 
giiller dock ej bcslut. varigenom an
sökan om reparationsföreliigga11de 
enligt 12 kap. 16 § andra styckct 
cllcr tillst{111d enligt 12 kap. 34--36 
eller 40 § jordabalkcn cller 
30 * andra styckt:t bostadsrättsla
gen (1971:4791 eller ansökan om 
uppskov enligt 12 kap. 59 § jorda
balkcn eller ansökan om förbud el
ler medgivandc Sl)m avscs i 2 a * 
bostadssaneringslagen ( 1973: ~;31 l 
eller yrkandc om riitt till förhand
lingsordning cnligt 9 * hyresl.ör
h•mdlingslagen ( 1978: 304) liimnas 
utan bifall. 
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som har angivits i yttrandet. Iakttar 
part intc niimndcns föreliiggandc. 
anscs hans slutliga stiindpunkt i 
tvisten vara den som han angivit 
innan yttrandet avgavs. 

Beslut av niimnd iiga, st:dan tid 
för klander eller besviir utgiitt niir 
talan nir föras mot hcslutet. riitts
kraft. sävitt diirigenom avgjorts fr<1-
ga som avses i 1 * första stycket 2 
ella 5 cller 4 §första styckct 2. 2 a, 
3. 5 a, 6, 7. 8 dler 9. Vad som sagts 
nu giiller dock ej ·hcslut. varigenom 
ansökan om reparationsförcliig
gandc cnligt 12 kap. 16 * andra 
styckct ellcr tillstiind enligt 12 kap. 
34-36 dkr 40 * jordabalke11 ellcr 
30 § andra styckt:t hostadsriittsla
gen ( 1971: 479) eller ansökan om 
uppskov enligt 12 kap. 59 * jorda
balken cllcr ansökan om forhud el
lcr mcdgivande som avses i 2 a * 
bostadssancringslagen t 1973: 531 l 
dlcr yrkandc om riitt till förhand
lingsordning enligt 9 § hyrcsför
handlingslagcn ( 1978: 3041 liimn;1s 
utan bifall. 

23 *) 
Om fullföljd av talan mot hyrcsnämmkns bcslut i iirendc cnligt 12 kap. 

jordabalken clkr hyrcsförhanl'.lingslag1.:n t 1978: 3041 eller i iirendc an
gilendc bostadsriitt. bostadssa1wring eller siirskild förvaltning cllcr i iirende 
enligt lagen t 1975: 11321 om forviirv av hyresfostighct m. m .. enligt 
bostadsanvisningslagen t 1980: 94) cller lagen ( 1982: 352) om riitt till fastig
hetsförvärv för ombildning till b,istadsriill linns ht:stiimmelser i 12 kap. 
70 § jordabalken, 31 § hyn:sförvaltningslagen, 76 * hostadsriittslagen 
()971:479). 21 § bostadssaneringslagen ()973:531), 34 * bostadsförvalt
ningslagcn ( 1977: 792). 25 *lagen om förviirv av hyrcsfastighet m. m .. 14 * 
bostadsanvisningslagt:n samt IS § lagen om rätt till fastighetsförviirv för 
ombildning till bostadsrätt. 

Mol hyrcsniimnds yttrandc enligt 
12 a § får 111/1111 t.'.i Firas. 

Mm hes/111 av hyrcsniimnd får 111-

/an j('irn.1 siirskiil, om niimnden 

•Senaste lydelse 191C: 354. 
' Sc:nastc lydelse 1982: 354. 

Hyresniimnds yttrandc enligt 
12 a § .fi'irs/11 .1·1ycke1 får i111e 1'ii"er
k/11gas. 

Bes/111 av hyresniimnd får iil·er
k/agas ge110111 he.1'l'iir hos h11.1·111ds
do111s10/e11, om nämnden 
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I. avvisatansökansomavsesi8, ll.14-16.16a.16c, 16dellerl6e §, 
2. avskrivit ärende enligt 8- IO. 15 a, 16, 16 a, 16 c, 16 d eller 16 e §. 

dock ej när ärendet kan återupptagas, 
3. förordnat angående ersiittning för någons medverkan i ärendet, 
4. utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iaktta föreläg

gande eller ådömt straff för förseelse i förfarandet. 
5. utlåtit sig i annat fall än som avses i 3 i fråga som gäller allmiin 

rättshjälp. 

Särskild talan ji)re.1· genom he
.~l'iir hos bostadsdomstolen inom 
tre 1·eckor frän den dag beslutet 
meddelades. Besviirshandlingen 
. ~kall inges till domstoil'n. 

Besl'iir.1-/wndlingen skall ges in 
till hostadsdomstolen inom tre 1·ec
kor .fi"t'ln den dag heslutet medde
lades . 

23 a § 

Om rätt för part att klandra beslut av arrendenämnd i arrendetvist finns 
bestämmelser i 8 kap. 31 § jordabalken och 16 § lagen (1957: 390) om 
fiskeam:nden. 

Mot arrt'ndenämnds beslut i frä
ga som avses i 23 § andra stycket 
får talan fiJras siirskilt genom be
svär hos fastighetsdomstolen. 

Besviirshandlingen skall inges till 
den fastighetsdomstol som avses i 8 
kap. 32 § jordabalken och 17 § la
gen ( 1957: 390) om tiskearremlcn 
inom tre vcckor från den dag bcslu
tet meddelades. Finries bcsvärsta
lan ej vara fullföljd p[i föreskrivet 
säll eller inom riitt lid, skall den 
avvisas av fastighetsdomstolcn. 
Har besvärsinlaga inkommit till 
arrendenämnden före bcsvärsti
dens utgång. skall den omstiindig
heten att inlagan inkommit till fas
tighetsdomstolen först däretier ej 
föranleda att den avvisas. I övrigt 
äger 52 kap. 3 och 5- 12 §§ rätte
gångsbalken motsvarande tillämp
ning. Bestämmelse som avser hov
rätt gäller diirvid i stället för fastig
hetsdomstolen. Mot fastighetsdom- · 
stolens beslut med anledning av be
svär i fråga som avses i 23 § andra 

Arrendeniimndens y11rande en
ligt 12 a ~ andra stycket jär inte 
ih·erklaga.1'. Nii111nde11.1· beslut i sä
dww frägor som avses i 23 § tredje 
stycket för <)1•erklaga.1· genom be
svär hos fastighetsdomstolcn. Det
samma giilla 11iim11de11s hes/ut en
ligt lagen ( 1984:000) om arrendato
rers riill att förl'iirrn arrendestiil
let. 

Besvärshan<llingen skall inges till 
den fastighetsdomstol som avses i 8 
kap. 32 * jordabalken och 17 § la
gen om fiskearrenden inom tre vec
kor från den dag beslutet medde
lades. Finnes bevärstalan ej vara 
fullföljd pä föreskrivet siitt eller 
inom riitt tid. skall den avvisas av 
fastighetsdomstolen. Har besviirs
inlaga inkommit till arrendenämn
den före hesvärstidens utgång, skall 
den omständigheten att inlagan in- · 
kommit till fastighetsdomstolen 
först därefter ej föranleda att den 
avvisas. I övrigt äger 52 kap. 3 och 
5-12 §§ rättegångsbalken motsva
rande tillämpning. Bestämmelse 
som avser hovrätt gäller därvid i 
stiillct fastighctsdomstolen. Fas
tighetsdomstolens beslut med an
ledning av besvär i fråga som avses 
i andra stycket tredje meningen el-
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styckt:t 1-3 far talan <J ji"iras. 
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la i 23 § tredje stycket I - 3 för inte 
ii1 '<'rk lagas. 

Denna lag trLidcr i kraft den I januari 1985. De nya hcstLimmdserna 
giilkr Liven i friiga om arrcndca vtal som har ingLitts före ikrafttriidandel. 
H<tr avtalet sagts upp dessförinnan, tilliimpas dock fortfarande 8, 12 a och 
21 a §§ i dess äldre lydelse. 

4 Förslag till 

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

Hiirigenom föreskrivs att I,~,. 5, 8, 16 m:h 18 §§ lagen (1957: 390) om 
fiskearrenden 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

N11l'ara11de lydelse Fiircslagen lvddsc 

I §2 

I frt1ga om avtal. varigenom n;1gon mot vederlag uppliiter fiskcriitt Lit 
annan, skall, utöver vad som hctriiffandc nyttjandcriitt i allmLinhet följer av 
7 kap. jordabalken, gälla vad m:dan i denna lag siigs. diircst uppliitc!Sens 
ändamål är yrkesfiske dia ock annat fiske av viisentlig betydelse för 
arrendatorns försörjning. 

Har rätt till fiske, i sam hand med jordhruksarrendc dkr eljest. uppliitits 
genom avtal som huvudsakligen har annat iindamiil iin i första stycket siigs. 
äger denna lag ej tillämpning. L,gen iir ej tilliimplig pt1 s[1dan uppliitelse av 
riitt till fiske som avses i kapitel 5 artikel 6 eller 7 i griinsiilvsövercnskom
mclsen den 16 september 1971 mellan Sverige och Finland. 

Förbehäll som stridcr nlllt bi::;tiimmelsc i denna lag Lir utan vcrkan mot 
arrendatorn elkr den som har riilt att träda i hans stiillc, om ej annat angc:s. 

I de fall dii i:nligt vad diirom iir I de fall d:1 enligt vad diirom iir 
föreskrivet arrendcniimndens g,ld- förcskrivct arremkniimndens god7 
kiinnande fordras för giltighet av kiinnande forums för giltighi:t av 
förbehåll som nyss niimnts eller an- förbehLlll som nyss niimnts elli:r an-
nat avtalsvillkor, för godkännande nat avtalsvillkor. för godkiinnandc 
sökas endast om dcwi angivits i av- sökas i:ndast om delta angivits i av-
talet. A 1·slär 11ii1111ule11 Jiw11st~"ill- takt. A11siikt111 jilr inte pr1h·as 11111 

11i11g 0111 goclkii11111111de, förfalla av- de11 kommer i11 till 111"rc11de11i/1111u/1;11 
takt, om ej annat överenskommits. se1wre ii11 en 1111i111ul i:/ia det all 

m·talet ingicks. Leda <'Il priil'lli11g 
till all gvdkii1111111ule 1·iigras, för
faller avtalet, om inte ni/got annat 
har överenskommits. 

Vid arrende för viss tid skall U;Jp
sligning alltid ske för att avtalet 

1 Lagen omtryckt 1970: 1018. 
2 Senaste lydelse 1971: 855. 

Vid arrende för viss tid skall upp
sägning alltid ske f~r att avtalet 
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skall upphöra att giilla vid arrende
tidens utg{111g. Uppsiig11i11ge11 skall 
ske. senast ett fö· före arrendetidens 
utg{1ng. 

Om avtalet c:i 11ppsiigc•.1· inom riitt 
tid. anses det förliingt pfi fem ftr. 
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skall upphöra att giilla vid arrende
tidens utgf111g. Vill fi1stighcrcns 
iigarc eller arrcnclatorn all 111T1'n
dei"illkorcn iindras, skall han med
dela 1110lf!arren dclla i elen ordning 
som gii/ler .fi"ir llf>f!siigning. Upp
siigning och hegiimn 0111 1·illkors
iindring skall ske senast ett ftr före 
arrendetidens utg[111g. 

Om avtalet inre siigs upp inom 
riitt tid. anses det forliingt p{t fem ftr 
eller. 0111 hegiiran om 1·illkorsiind
ring har gjorts. pc/ den ticl och de 
1·illkor i ii1Tigt som hestiims enligt 
5 ~ anclra stvckct. 

Förbchftll som strider mot första eller andra stycket giiller mot arrenda
torn. om det godkiints av arrendeniimmlcn. Förheh[tll om liingre tid för 
forliingning av avtalet iin som anges i andra stycket giiller utan s:°tdarit 
godkiinnande. 

I frf1ga om tiden för upphörande av arrendeavtal vid fråntriide av avtalet 
pft grund av förverkande eller av annan orsak och siittet for uppsiigning liga 
8 kap. 4 * första och andra styckena samt 8 §jordabalken motsvarande 
tilliimpning. Hiinvisningen i 8 kap. 4 * första stycket jordabalken till 25 § 

samma kapitel skall diirvid tilliimpas p;°1 13 * andra stycket denna lag. 

Om fastighetens ii!!are upp.rngt 
arrendeavtalet eller 0111 arrcndci
tom llflflSllgt a1·1ale1 enligt 4 .li och i 
uppsiigningrn hcgiirt fi'ir/iingning 
m· m·taler rnl iindraclt' 1·illki1r, har 
arrendatorn riitt till förliingning av 
m·ralcr. utom niir 

I. arrenderiitten iir förverkad 
uran all lihiil fi1stighctcns iigarc 
11pp.rngt a1·talet att 1111phiira på 
gmncl hiim1·. 

Om fastighetens iigare sagt 11pp 
arrendeavtalet. har arrendatorn riitt 
till förliingning av clctta. utom när 

I. arrenderätten är förverkad·. 

2. arrendatorn i annat fall åsidosatt sina förpliktelser i s{tdan m;°111 att 
arrendeavtalet skiiligen icke bör förlängas. 

3. fastighetens iigare gör sannolikt. att han själv. hans make eller av
komlin!! skall bruka fisket, och det ej iir obilligt mot arrendatorn att 
arre.ndeforhttllandet upphör. 

4. fastighetens iigare i annat fall har hefogad anledning att upplösa 
arrendeförhftllandet. 

I frrtga om förliingning· av arren
deavtal iiga 9 kap. 8 * andra 
stycket och 9 a-13 **samt 10 kap. 
6 * jordabalken mots1·aramle 

' Senaste lydelse 1979: 372. 

I fråga om förlängning av arren
deavtal och 0111 1·illkorstl'ist tilliim
flll.I" 9 kap. 8 * andra stycket och 
9 a-13 ** samt 10 kap. 6 *jorda-
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tillämpning. H:invisningarna till 9 
kap. 9 § jordabalken skall dock i 
stället avse 10 kap. 6 *samma balk. 

Första och andra styckena giilla 
ej. om arrendeavtalet icke träCats 
för viss tid eller om arrende.f("irilål
landet 11pphiir på den grund alt ar
renderätten är förverkad. 
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balken. Hiinvisningarna till 9 kap. 3 
och 9 !i§ jordahalken skall dock i 
stället avse 4 !i denna lag rcspekti-
1·e IO kap. 6 § Jordaha/kcn. 

Första och andra styckena gäller 
ej. om arrendeavtalet inte träffats 
för viss tid eller om Jordiigarcn sii
gcr 11f1f1 m'l'endca\'falet pii den 
grund alt arrcndcriitten är förver
kad. dock inte 0111 i 11ppsiig11i11gcn 
anges att den ska till arr<'ndetidcns 
11tgc/11g. 

Förbehåll att arrenderätten icke skall vara förenad med riitt till förliing
ning gäller mot arrendatorn. om det godkänts av arrendcn~imnden. 

8 § 

Arrendeavgiften skall hcstiimmas i pengar. Har avtal triiffats i strid med 
vad som sagts nu. skall arrendeavgiften utgå med belopp. som ~ir skiiligt 
med hiinsyn friimst till parternas avsikter och övriga förhf1llandcn niir 
avtalet träffades. Är ej tid utsatt för crliiggande av avgiften. skall den 
erliiggas sist tre m;°madcr före varje arrendeftrs utgång. 

\!ad i 8 kap. 9-11 ** och 9 kap. 
3fi-39 !i.~ jordabalken iir .1·tadgat 
om nedsiittning av arrendeav~:ift. 

skadestånd. riitl till uppsiigning och 
arhctsa1·tal skall iiga mots1·arn11de 
tilliimpning i fråga om fiskearrcndc. 
Arrendatorn iiger ock rätt till skiilig 
nedsiittning av arrendeavgiften. om 
fisket. utan hans vållande. på grnnd 
av fiskpest. vattenförorening eller 
annan sådan händelse i hög grnd 
försämrats. 

Fc'ircskr(fienw i R kap. 9-11 ~~ 
jordahalken om nedsiittning av ar
rendeavgift. skadestånd och riitt till · 
uppsiigning til!ii111pas också i frf1ga 
om fiskearrende. Arrendatorn har 
ockstl riitt till ski\lig nedsättning nv 
nrrcndeavgiften. om fisket. utan 
hans villlnnde. pf1 grund av fiskpest. 
vattenförorening eller anrian slidan 
hiindclse i hög grad försiimrats: 

Har arrendatorn före förfallodagen påkallat nedsättning av arrendeavgif
ten i fall då det kan komma i fråga. skall han anses hava guldit den i rätt tid. 
därest hnn inom en m;°mad efter det avgiften hlivit slutligen bestämd 
erliigger vad som hrister. 

Om pnrt ej godtager arrende
nämnds heslut i fråga om förlii11g
ning av arrendeavtal eller faststäl
lande av villkoren for sf1dan för
längning. fftr parten klandra bc~lu
tet genom att viieka talan mot den 
andra parten inom två m<°mader f:ån 
den dag beslutet meddelades. 
Klandras icke beslutet inom denna 

4 Senaste lydelse 1973: 193. 

Om en part inte Rodtar arrende
nämnds beslut i fri'tga om förlling
ning av arrendeavtal eller faststiil
lande av villkoren för sådan for- · 
liingning eller 11ppsko1· med m·
triidt'. rnr parten klandra beslutet 
genom att viickn talan mot den nnd
ra parten inom tvf1 månader från 
den dag beslutet meddelades. 
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Ntll'arwllle lydelse 

tid. iir rarts riitt till talan förlorad. 

Fiiresl11g1•11 lydelse 

Klandras i11te beslutet inom denna 
tid. iir rarts riitt till talan förlorad. 

Ar:rende_niimnds beslut i iirende enligt )-(, * ffir ej klandras. 

Tala11.filr 1'.i_fi"ims mot .fi1stighcts
domstols dom i fri'tga om faststiil
lande av arrendevillkor i fall som 
avses i .'i * och i:i heller mot ho1·
riitts dom i frt1ga om förbngning av 
arrendeavtal eller faststiillande av 
arrendevillkor i fall som nyss angi
vits. 

F11stighctsdomstolc11s dom i frf1-
ga om faststiillande av arrendevill
kor i fall som avses i 5 * Jilr i11tc 
r°il'(T/.:.l11ga.1'. Detsamma giilla hm·-· 
riitte11s dom i frf1ga om förliingning 
av arrendeavtal eller faststillande 
av arrendevillkor i fall som nyss an
givits eller i_fi·1/ga 0111 llf'f1.l'kt11· med 
m·triid1·. 

I. Denna lag triider i kraft den 1 januari 19~.'i . 
., En tvist. som har anhiingig.(!,jorl s vid domstol eller arrendeniimnd före 

ikrafttriidandet. skall rrövas enligt iildre bestiimmelser. 
3. Om ett avtal har_ sagts urr före ikrafttriidandet. skall iildre bestiim

melser om urrsiigning och hiinskjutamle av tvist till arrendeniimnd tilliim
ras. 

4. De iildre bestiimmelserna om arbetsavtal i samhand med arrende 
giillcr fram till den tidrunkt till vilken fastighetens iigare tidigast kan siiga 
upr avtalet ge·nom uprsiigning efter ikrafttriidandet. 

.'i. Om ett avtal Sl>m har ingiitts före ikrafttriidandet innchi"iller villkor 
som fordrar arrendeniimndens godkiinnandc. skall den i I * fjiirdc stycket 
föreskrivna tiden riiknas fr{rn utg[1ngen av i"ir 19~4. 
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vid sammantriide 

1984-03-06 
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Närvarande: f. d. regeringsrådet Paulsson. regeringsrf1det Mueller. justi

tierådet Jcrmsten. 

Enligt protokoll vid regeringssammantriide den 24 november 1983 har 

regeringen på hemställan av statsrfalct och chefen för justitiedepartemen

tet Wickbom beslutat inhämta lagrådets yttrande över förslag till 

I. lag om ändring i jordabalken. 

2. lag om arrendatorers riill ad förvärva arrendestiillet. 

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

nämnder, 

4. lag om ändring i lagen ( 1957: 390l om liskearrenden. 

Förslagen har inför lagrådet föredragits av hovriittsassessorn Lars An

dersson. 

Förslagen föranleder följande yllranden. 

Lagen om ändring i jordabalken 

Lagrådet: 

9 kap. 2 § 

Genom ändringen i andra stycket kommer arrendetiden vid gilrdsarren

den med kommun som jordiigan: att i princip omfatta minst fem år liksom 

vid andra gårdsarrenden. I frf1ga om avtal som ingi'11ts före ikrafttriidandet 

skall dock enligt p. 4 av iivergftngsbestiimmelserna giilla iildre bestiimmcl

ser fram till den tidpunkt till vilkenjordiigaren tidigast kan säga upp avtalet 

efter ikraftträdandet. Det må hiir anmiirkas att om ingen av parterna till 

sådan tidpunkt säger upp ett avi:al med kortare arrendetid iin fem i'1r eller 

begär villkorsiindring, förliingningen av avtalet enligt 9 kap. 3 § andra 

stycket torde komma att avse samma tid som gällde för det löpande 

avtalet. 

9kap.IO§ 

Paragrafen innehåller regler för den ordning. som i fortsiittningen skall 

gälla för hiinskjutande av förHi·1gnings- eller villkorstvister till arrende

nämnden. Därvid behandlas i första stycket det fall att jordiigaren sagt upp 

avtalet. Huvudregeln skall då enligt första meningen vara all tvisten skall 

hänskjutas senast två mi'mader fri'm den dag dil uppsiiµning senast kunnat 

ske eller. om uppsägningstid inte är föreskriven. fri'm uppsiigningsdagen. 

Enligt andra meningen skall dock giilla det undantaget att en uppsiigning 

enligt 3 § - dvs. en uppsiigning till arrendetidens utg<°mg - skall medföra 
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"samma rätt att hänskjuta en villkorstvist som en begäran om villkorsänd

ring"'. Frägan om ordningen för hiinskjutande av en begäran om villkors

ändring behandlas i paragrafens andra stycke. 

Enligt lagrådets mening skulle den avsedda innebörden av första styc

kets andra mening komma till ett tydligare uttryck om meningen formule

ras på följande sätt: "Rör tvisten endast villkoren för en ny arrendeperiod 

får tvi sten dock hänskjutas inom den tid som anges i andra stycket." 

Lagrådet föreslår en sådan titformning av lagtexten. 

Biträdes vad lagrådei sålunda förordat bör vissa redaktionella jämkning

ar vidtagas beträffande förslaget till lagtext i I 0 kap. 6 a §jordabalken och 

5 §lagen om liskearrenden. Föreskriften i nämnda lagrum att hänvisningen 

till 9 kap. 3 §jordabalken i stället skall avse visst annat lagrum behövs då 

inte. 

9 kap. 12 § 

Förslagen beträffande förevarande paragraf innefattar följdändringar i 

anledning av det nya fö1farandet vid förlängnings- och villkorstvister. 

Beträffande första stycket föreslår lagrådet. för att innehållet skall komma 

till bättre språkligt uttryck. att stycket formuleras pft följande sätt: "Ogil

las jordiigarens talan om att arrendeavtalet skall upphöra att giilla skall 

villkoren för det fortsatta arrendet fastställas enligt 9 §. Detsamma giillcr 

vid avgörande av en villkorstvist som hiinskjutits till arrendeniimnden. ·· 

9 kap. 15 § 

I den allmänm1 motiveringen konstateras att giillande bestiimmelser i 

denna paragraf bl. a. innebiir att en arrendator inte är skyldig att sätta i 

stånd jordbruksmark som var vanhävdad redan när han tilltriidde arrende

stiillet. En följd av denna ordning anges vara attjordägaren "inte kan få till 

stfmd ett förverkande av arrenderiitten iiven om arrendatorn underlåter att 

efterkomma ett föreläggande enligt lagen om skötsel av jordbruksmark att 

sätta den vanhävdade marken i stånd"'. 

Vad detta uttalande först angf1r nuvarande förhf11landen sii mi\ste enligt 

lagrildets mening förutsättas. att förverkande av arrende i angiven situa

tion kan komma i frf1ga endast i fall då arrendeavtalet direkt {1lägger 

arrendatorn att siitta viss vanhävdad mark i ständ. Åsidosiitter arrendatorn 

en sf1dan skyldighet synes viil en tillämpning av bestiimmelserna i 8 kap. 

21 * första stycket 2 eller 6 kunna leda till att arrendcriitten förklaras 

förverkad. Diiremot torde bestiimmelserna om förverkande pf1 grund av 

vanvård (8 kap. 23 § första stycket 3 l inte kunna f1hcropas i sftdant fall. 

Med avseende iiven pft tiden efter att de föreslagna lindringarna har triitt 

i kraft hör vidare framhf11las. att arrendeavtalets innehf1ll ang;°tcnde ansva

ret för eller skyldigheter beträffande vanhiivdad mark kan rn betydelse inte 

bara för möjligheterna att f1beropa viss forverkandegrund utan också niir 

det giiller för lantbruksnämnden att hestiimma om ett fiireliiggande enligt 
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lagen om skötsel av jordbruksmark skall riktas mot' arrendatorn eller 

jordiigaren (9 ~nämnda lag\. 

9 kap. 17 a ~ 

Enligt lagriidets uppfattning skulle paragrafen vinna i överskftdlighet om 

tredje stycket i förslaget - som reglerar arrendatorns riitt att utföra ett 

byggnadsarbete om inte jonHigaren fullgör den honom enligt första stycket 

f1vilande skyldigheten i detta hänseende - placeras i omedelbar anslutning 

till första stycket. med vilket det systematiskt hör nära samman. och att till 

följd hiirav remissförslagets andra stycke flyttas ner till ett tredje stycke. 

Godtas dett;1 synes vidare regeln om arrendatorns niimnda riitt bmpligen 

böra. i överensstämmelse med motsvarande föreskrift· i 18 *· utformas s~I 

att riitten görs beroende av alt jordiigaren inte itwm sblig tid "efter 

anmaning" utför det arbete som åligger honom. 

Bitriides lagrådets förslag att andra och tredje styckena fi\r byta plats hiir 

lydelsen av lJ kap. 22 ~ jiimkas sfi att·hiinvisningen till 17 a *tredje stycket 

i stiillet f;'\r avse andra stycket. 

9 kap. 22 * 
Hiir hiinvisas till vad lagri'tdet anfört under 9 kap. 17 a *· 

9 kap.~ I * 
Denna pan1graf innehi\ller bes\Hmmelser om arrendators riitt att iiverl<'tta 

arrendet. De föreslagna iindringarna innebiir att denna riitt utvidgas. Det 

skall diirvid vara friiga om överliltclse av ett biirkraftigt jordbruksfiiretag 

till make eller <t\'komling. I s;'\dant fall kan arrendcniimndcn liimna .tillsti\ml 

till överliitelsen. Tillstf\nd skall himnas om inte jordiigaren har befl'gad 

anledning att motsiitta sig iiverltr:elsen. 

I den allmiinna motiveringen Jiimnas en niirmare redogörelse för vilka 

omstiindigheter som hör beaktas vid arrendeniimndens prövning av nu 

aktuella tillstfindsiircnden. S{1vitt giiller bl. a. fall d<°t jorclägarcn f1ben1par 

att han sjiilv vill bruka arrcndc~;tiillct anförs sammanfattningsvis att det 

diirvid hlir fdtga om överviiganden som i stor utstriickning p{1minner om de 

övcrviigandcn som skall göras i s. k. sjiilvintriidcsfall enligt 9 kap. 8 * 
första stycket 3. Efter hiinvisning till vissa uttalanden under förarhetena till 

niimnda bestiimmclse konstatera:; att det allts[1 friimst giiller en bedömning 

av de social;1 skiil som talar rör och emot en iiverliitelse. Diirutliver tilHigg~ 

följande: ".Ä. ven jordbrukspolitiska hiinsyn hör dock kunna tas". 

Sistniimnda p{1st(1ende saknar motsvarighet bland de uttalanden som 

gjordes vid tillkomsten av nuv;1 rande bestiimmelser i 9 kap. 8 ~ första 

stycket 3. Enligt lagr{idets mening kan det vid <idant forhfillandc starkt 

ifr;'igasiittas om jordbrukspolitiska skiil skall rn inverka pft den a\'viigning 

mellan enskilda parters intressen som det iiven i förevarande fall egentligen 

iivses bli friiga om. 
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10 kap. 6 a * 
Bitriides vad lagriidet förordat betriiffande utformningen av 9 kap. 10 * 

erfordas viss jämkning av den föreslagna lydelsen av förevarande paragraf. 

Om delta hiinvisas till vad lagrådet anfört under 9 kap. I 0 *· 
Övergångsbestiimmelserna 

Enligt p. 2 skall en . tvist, som har anhiingiggiorts vid domstol eller 

arremleniimnd före ikraftträdandet. prövas enligt iildre hestiimmelser. Re

geln torde få betydelse endast för de nya lagrummen i 9 kap. 12 a § och 11 

kap. 6 b *·vilka alltsi't inte skall tilliimpas i sådana tvister. Med hiinsyn till 

att nftgon motsvarighet till de nämnda lagrummen inte finns i giillande riitt 

synes det naturligast att övergångsregeln i förevarande punkt i stiillet 

utformas sf1 att diiri anges att ifrftgavarande lagrum inte skall tilliimpas i en 

tvist av det slag. varom hiir är fråga. 

Enligt de nya bestämmelserna i 9 kap. 12 b * har arrendatorn riitt att 

siiga upp arrendet viss tid efter det att en förliingnings- eller villkorstvist 

avgjorts. och arrendeniimnd~n kan i sådant fall medge uppskov med avträ

det. Denna praragraf synes inte höra gälla om uppsiignin~ har skett före 

lagens ikraftträdande. i vilket fall enligt p. 3 av övergi'u1gshestiimmelserna 

iildre regler om förfarnndet skall giilla. ·Lagrummen i andra meningen av 

niimrida punkt i övergf111gshestiimmelserna synes diirfor böra kompletteras 

med 9 kap. 12 b ~-

Lagen om arrendatorers rätt att förviirva arrendestället 

Allmiint 

/,(lgrådet: 

Enligt förslaget införs en företrädesriitt för vissa arrendatorer all förviir

va sina arrendeställen. Enligt lagstiftning år 1943 förel{1g tidi!!are en fiir

köpsriitt för innehavare av vissa s. k. soci;lla arrenden. men denna riitt 

urphiivdes vid tillkomsten av jordabalken. Förslaget har motsvarighet i ett 

förslag. som framlagts av arrendelag~kommittcn i dess hetiinkande Arren

deriitt 2 (SOU 1981: 80). .Det remitterade förslaget avviker emellertid fn'in 

kommittfförslaget bl. a. genom att fiiretriidesriitten avses omfalta inte bara 

gfirdsarrendcn utan iiven bostadsarrenden men friimst genom att fiir försla

get valts en helt annan lagteknisk lösning. Medan sftlunda den av kommit

ten förordade ordningen förutsatte en ing;!ende medverkan friin lantbruks

niimndernas sida har det remitterade förslaget i stiillet utformats efter 

förebild av lagen ( 1982: 352) om riitt till fastighetsförviirv for ombildning till 

h(lstadsriitt. Denna lösning har m:lhiinda den fördelen att tillvii
0

gag{111gssiit

tet ter sig mindre komplicerat och mindre ingripande för den enskilde iin 

den ordning som föreslogs av kommitten. Det miiste emellertid ocks;'\ 

framhf1llas att det redan vid tillkomsten av 1982 {1rs lag konstaterades att 

denna i vissa hiinseenden g.a\' upphov till betiin-kligheter av <1vlil principiell 
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som praktiskt natur (se prop. 1981/82: 169 s. 93-101). Niir det giiller att 

överföra bestämmelserna enligt 1982 års lag till de förhållanden som r~ider 

beträffande arrenden uppkommer dessutom vissa ytterligare komplika(io-. 

ner. Ett arrenderat område. till vilket förvärvsriitt föreligger enligt lagfiir

slaget. kan sålunda ofta utgöra endast en del av en registerenhet och det iir 

därför inte alltid siikert att arrendestället kan brytas ut till en frist{1ende 

fastighet: fråga uppkl)mmer då om arrendatorns rätt skall omfatta nf1got 

annat och mera än arrendestiillet. Det kan också bli aktuellt med flera 

arrendatl1rer på samma fastighet. Svårigheter. som inte föreligger vid 1982 

års lag. uppstår också genom all: reglerna i jordförviirvslagen miiste beak-. 

tas i erforderlig omfattning. 

De avvikelser frfin uppbyggn2den av 1982 ftrs lag som behövs av dessa 

tich andra skiil har enligt lagråd·~ts mening inte i alla hiinseenden kommit 

till ett tillfredssrnllamle uttryck i den föreslagna lagtexten. Lagr{1det fiiror

dar diirför i det fiiljande vissa jiimkningar och kompletteringar av denna. 

Det mf1 här vidare framh;°tllas att den nu föreslagna lagen. som s{tledes 

frfm teknisk synpunkt helt avviker 1H111 vad kommitten riirordade. inte 

varit föremål för remissförfarande bland myndigheter och organisationer. 

Detta har i viss mån begränsat l:c .. gn°1dets möjlighet att bedöma förslaget. 

4~ 

Lagrtldct: 

Paragrafen innehåller bl. a. be~.tiimmelser om hur liinge en i fastighetshl1-

ken antecknad intresseanmiilan blir giillande (första stycket) samt an
gående den tidigaste tidpunkt d{1 samme arrendator kan fö en ny st1dan 

·anmiilan antecknad (andra stycket). 

I specialmotiveringen till första stycket hänvisas siirskilt till de i 20 kap. 

6 ~ 5 jordabalken angivna förut~ättningar under vilka en lagfartsansökan 

skall avslås. Denna hiinvisning kan leda till den felaktiga slutsatsen alt 

förekomsten av en intresseanmii1an fi\r till följd att en lag.fartsansökan frf1n 

annan iin arrendatorn i regel sh.11 avslås. S[1 iir emellertid inte fallet. Om 

det inte blir helt klarlagt antingen att la!!fart kan meddelas eller att alla 

föreliggande möjligheter till undantags- eller tillst;'mdsbeslut från arrende

niimnden enligt 6. 7 eller 12 ~~ iir uttömda föreligger i sliillet en s;°1dan 

situation som enligt föreskriften i 20 kap. 7 * 11 jordabalken skall leda till 

att en lagfartsansökan förklaras vilande. 

~ ~ - s 
Lagrclclct 

Fiirsta stycket inneh(tller den grundliiggande regeln att jordtigaren inte 

har riitt att överli'tta fast egendom. f(ir vilket giiller en intresseanmiilan. 

utan att arrendatorn har erbjudits att förviirva egendomen. Av la!!tcxtens 

utformning kan man rn uprfattningen att förbudet urphör s[1 snart ett 

erbjudande (hembud) gjorts. S[i iir emellertid inte förhftllandet. Aven om 
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eti hembud inte leder till ett besti·iende förvärv - antingen det beror pii all 

hembudet inte antagits eller att det visserligen antagits men förvärvet blivit 

ogiltigt pft g·rund av att erforderlig fastighetsbildning inte kunnat ske elkr 

tillst<'md till förviirvet inte lämnats enligt jordförvärvslagen - föreligger 

sålunda, enligt vad som framgftr av 7 och 12 §§. alltjiimt förbud mot 

överl{1telse i vissa fall eller förbud mot överlätelse pa vissa villkor. Nu 

angivna inskriinkningar är av sil viisentlig betydelse för innebörden av den 

föreslagna regleringen i lagen att hänvisning till inskränkningarna bör göras 

redan här. Lagrådi:t förordar diirför att paragrafen kompletteras med en 

besHimmelse att, om hembuu inte leder tillbestående förviirv, hinder för 

överliitelse diirefter inte föreligger om ej annat följer av 7 eller 12 *· 
Av vad som ani·öns i rcmissprotokollet framgåratt övcrlåtelscförbuuet i 

första stycket iir begränsat till det arrenderade områuet: lagen hindrar 

si\ledes inte att jonliigaren överlåter sådan del av sin fastighet, som inte 

berör arrendeomrFtdet. Det framgår vidare att hembudsskyldigheten i prin

cip avser i:ndast det arrenderade omrildet. Nu niimnda förh<'tllanden synes -

böra komma till klarare uttryck i lagtexten. förslagsvis genom att vad som 

inte ffir överlittas heskrivs som "ett arrendeställe" och att vad arrendatorn 

skall hembjudas betecknas som "arrendestiillet". 

Av n10tiven framgilr vidare att iiven en överlåtelse av en andel av en 

fastighi:t omfattas ;tv förbudet i första stycket. Det torde vara avsett att 

detta skall tiickas av formuleringen att egendomen inte f;lr överliitas "helt 

dler delvis" (jfr prop. 1981/82: 169 s. 98). I nu fori:varande sammanhang 

torde det nyss citerade Llltrycket emellertid friimst föra tanken till överl[1-

1else av ett visst begriinsat onmlde av arrendestiillet. I tydlighetens intres

se synes första stycket diirför höra kompletteras 1111.:d en uttrycklig bestäm

melse att överliitelseförbudet iiven avser andel av fastigheten. 

Andra stycket upptar vissa undantag friln hembudsskyldighetcn. I 6 * 
;inges ytterligare fall. d;-i hembud inte behövs, diirvid dock prövning skall 

ske av arrendeniimnden. Det synes naturligt att undantagen fdm hem

budsskyldigheten samlas i en llCh samma paragraf. Lagriidet förordar 

Jiirflir att bestiimmelserna i andra stycket <tv förevarande paragraf förs 

över till 6 § lleh diir far bilda första sty.::ket. 

Sammanfattnings\'is förordar lagriidet att 5 * utformas förslagsvis s{ilun

da: 

"Om annat inte följer av 6 § f;"ir ett arrendestiille, för vilket i:n intressean

miilan g~iller. inte Ö\'t:rlMas helt c:ller till viss del genom köp dler byte utan 

att den arrendator som gjort intresseanmiilan har erbjudits all förviir\'a 

arrendestiillet. Ett si1dant erbjudande kallas hembud. 

Första stycket avser iiven överbtelse av andel i en fastighet. i vilket 

<1rrenuest~illet ing{1r. 

Har hembud gjorts men har best{iende fi.irvärv enligt denna lag inte 

i..:ommit till st[111d i enlighi:t med hembudet. föreligger ej hinder enligt första 

sty.::ket för Ö\'erbtdse under Merstoden av den tid som samma intressean-
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malan gälkr, om inte annat följer av 7 eller 12§. Jordägaren är dock 

oförhindrad att i stället göm ett nytt hembud." 

Lagrådet vill slutligen i delta ~.ammanhang anföra följande. 

Av specialmotiveringen framgår att något hembud inte behöver göras 

sedan arrenderätten upphört för den som en antecknad intn:sseanmiilan 

gäller. Denna princip tilliimpas även vid dödsfall. Enligt vad som anförts 

under 2 § är avsikten således all i fall då en arrendators d(idsbo önskar få 
samma möjlighet att förvärva arrendestället som den avlidne tillförsiikrat 

sig så m{istc dödsboet göra en n:{, egen intresseanmiilan. 

Med tanke särskilt pil de sociala hänsyn som ligger bakom den föreslag

na lagen finns det enligt lagrådets mening anledning notera, att den av

sedda ordningen i åtskilliga fall sannolikt kommer att ge upphov till kortare 

eller längre "hembudsfria" inte"valler. vilka skulle kunna utnyttjas för att 

kringgå lagens syften. Det må i sammanhanget erinras om att ett dödsbo 

enligt 9 kap. 5 * jordabalken i regel har en frist p[1 sex månader för att 

avgöra om ett arrendeavtal skaL sägas upp. 

Lagriidet ( Pa11/sso11, .I er111s1 en J: 

Enligt första stycket 3 i försla;;c!et behövs inte hembud bl. a. om erforder

lig fastighetsbildning inte kan komma till st{md. Prövningen hiirav ankom

mer pil arrendenfönnden. Efter~;om hembud i princip avser endast sjiilva 

<llTendestiillet skulle en formell tilfämpning av bt:stämmelsen ofta komma 

all leda till att jordiigaren befrias fdm sin hembudsskyldighet när arrende

~tiillet omfauar endast ell bo.:griinsat omdtde av en ro.:gisterfastighet. Av 

vad som framg~ir av motivuttalandena är en siidan tillämpning emellertid 

inte avsedd, o.::h den skull..: m:ks~i st{1 i direkt strid med de tankegtingar. 

som ligger bakom regeln i 7 * om skyldighet i vissa fall all Himna nyll 

h..:mbud niir ell förviirv blivit ogiltigt till följd av att erforderlig fastighets

hildning int..: kunnat sk..:. Lagt..:xten mäste diirför i detta hiinse..:nde kom

plc!teras med en bestiimmclsc ~om niira anknyter till de villkor som enligt 

7 § skall giilla rörand..: skyldigheten all avg..: nytt h..:mbud i den nyss 

h..:rörda situationen. Hiir m~1 hiinvisas till vad lagriidet i denna del anför vid 

H. 
Lagritdct har vid 5 § förordat all andra stycket av nämnda paragraf förs 

över till 6 ~ och diir bildar första stycket. 

P~t grund av det anförda och Jii i övrigt vissa rcdaktionellajiimkningar i 

lagtext..:n synes önskviirda föresliir lagnldet- med beaktande av sina för

~lag rörande 7 § - att 6 § utformas enligt följande. 

"En överlåtelse - - - om s~.mäganderiill. 

H..:mbud behövs inte heller 

I. om arr..:ndet inte är förenat med riill till forliingning. 

2. om det med hiinsyn till forhftlhtndet mcllan·överltitaren och ..:n annan 

forviirvar..: iin arn:ndatorn eller villkoren for eller omstiindigheterna vid en 
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sådan övt:rl~itelst: skulk vara oskiiligt att arrendatorn för utöva förvärsriitt 

enligt denna lag. 

3. om det iir uppt:nbart att. arrc:ndatorn skulle viigras förviirvstillst<'ind 

c:nligt jordforviirvslagc:n ( 1979: 2301. 

4. om det iir uppenbart all erforderlig fastighetsbildning inte kan komma 

till stiind. 

Frilgan om hembud behövs enligt andra stycket prövas av arrendeniimn

den pa bc:giiran av jordiigaren. Bedömer arrendt:nämnden, i fall som avses i 

andra stycket 4. att erforderlig fastighetsbildning inte kan komma till stånd 

vid överliitdse av enbart arrendestiilkt för jordiigaren iind{1 inte befrias 

från hembudsskyldighc:ten t1m en överlåtelse: till arrendawrn skiiligen bör 

kunna omfa!la sä mycket av jordägarcns fasta egendom. innefa!lande 

arrendestiillet eller huvuddekn diirav, som behövs för att bestiimmdserna 

i fastighetsbildningslagt:n inte skall mt:dfora hinder for ett giltigt förviirv." 

Rt:geringsriidet Mueller iir av skiljaktig mening: se vid 7 ~. 

Lagnldet (/>1111/s.rn11. J1·r111ste11): 

Dcnna paragraf. som saknar flircbild i I 982 iirs lag, innchiiller bestiim

meber om de fall dt1 "nytt hembud" behövs. En utg;tnppunkt iir diirvid att 

det skall vara friiga Llm fall dil ett gjort hembud har ant<tgits av arrendatorn 

n·1en förviirvt:t iindii har blivit ogiltigt. Förutom vissa fall diir ogiltigheten 

haft sin grund i bestiimmclserna i 4 kap. 7 ~ jordahalki.:n (angiit:nde köp av 

visst ömriidt: av fastigheti avses emelkrtid t:ndast fall dj bt:giirt förviirvs

tillstilnd t:nligt jordförviirvslagen ( 1979: 2301 eller lagen ( 1982: 618) om ut

fandska fl\r\"iirv av fast egendom m. m. har viigrats p:1 grund av priskon

trntlregcln i 4 ~ första sty..:kt:t I i fi.irstniimnda lag. Av den föreslagna 

paragr;ifrn förutsiitts s{ilcdes motsiillningsvis framg~i <tll niir cll antaget 

hemhud i annat fall pii grund av viigrat förviir\'stillstiind inte lett till ett 

giltigt förviirv s<i fördiggi:r intt: ILingre nitgot hinder enligt lagen mot en 

överfatclse till annan iin arrt:ndatorn. 

Vad s;irskilt giiller fall d:I fi.irviir\'et a\' ett arr~·ndestiillc blivit ogiltigt 

t:nligt -t kap. 7 ~ jordabalken diirfor att t:rforderlig fastighetshildning intt: 

kunnat skt: i överensstiimmelse med förviir\'el innehLir förslaget alt "'för-. -
nyat hembud" endast bchövs om det med hiinsyn till jordiigart:ns möjlighe-

ter att göra en överlätclse som iir giltig enligt niirnnda lagrum "iir oskiiligt 

mot arrendatl)nl att ht:mbudsskyldigheten upphör'·. 

I spi:cialmotivcringen anförs bl. a. alt avsikten med den nu redlivisade 

rcgcln iir all p~I indirckt siitt fr:imja t:n i.i\'erenskommclsc om siidana juste

ringar som iir nödviindiga av bl. a. fastighetsbilJningsskiil fi\r att arrende

stiillct skall kunna iiverbtas. Av vaJ som vidare anförs framgar att det 

diirvid visserligen förutsiitts itligga jordiigaren att pi1 ett positivt siill mt:d

vcrka till_ en liimplig lösning men all han gi\'etvis inte sk.all vara skyldig att 
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eflerge sina egna intressen. Bl!lriiffandc omfattningcn av de justeringar 

som skall kunna komma ifråga konstateras att dct normalt inte kan kriivas 

att jordiigaren erbjuder arrendatorn att förvärva "några mera bet~dande" 

markarealer men att det i viss3 fall dock kan vara rimligt att den som 

arrenderar en fastighets jordbn.1ksmark ocks{1 erbjuds att förvärva dess 

skogsmark. I ett annat uttalande: anges emellertid au ett nytt hembud iiven 

i nu _berörda fall formellt fortfarande skall gälla bara arrendestället. 

Det är t:nligt lagrådets mt:nin,5 troligt att t:tt gårdsarrende ofta omfattar 

endast viss areal av en fastighet som innehåller både jordbruksmark och 

skogsmark. Under sådana förhållanden kan det även förutsättas bli vanligt 

förekommande att ett hembud som avser enbart arrendestället inte kan 

leda till något bestiiende förviirv pt1 grund av 4 kap. 7 § jordabalken i 

förening med bestämmelserna i fastighetsbildningslagen ( 1970: 988). I ller

talet fall skullt: en tillämpning efter ordalagen i den fört:slagna 6 § för 

övrigt, som tidigare påpekats, sannolikt fä till följd att jordägaren omedel

bar! skulle bli befriad från hembudsskyldigheten. En sådan ordning är 

enligt vad som anförs i specialmotiveringen till 6 § ink avsedd. 

Särskilt vid bostadsarrendt:n 1inns ä andra sidan anledning att riikna med 

att fastighetsbildningslagens be~;tämmelser inte sällan kan komma att utgö

ra t:tt himkr mot att arrendestället i dess hdhet kan övergå i arrt:ndatorns 

ägo. 

I de fall då förvärwt av ett arrt:ndt:ställe blivit ogiltigt diirför att erforder

lig fastighctsbildning inte kunnat ske i övi;:rensstämmclse med förvärvet iir 

enligt det anförda avsikten med bestlimmdserna i förevarandc paragraf att 

förmt1 jonliigaren - om han for·Jarande vill överlåta sin egendom - att till 

arn:ndatorn överläta s;'\ myckel därav som behlivs för att arrendatorn skall 

kunna förviirva arrendestiillet, eller den huvudsakliga delen därav. utan 

hinder av bcsUimmelserna i fas•:ighetsbildningslagcn. Mot bakgrund härav 

iir det uppenbart att det nya hembud. som behövs enligt lagtexten, 111{1stc 

omfatta ntigot annat iin dt:t tidigare hembudet, vilket ju rt:dan visat sig inte 

kunna leda till etc giltigt fastighctsförvärv. I den mån man i denna situation 

kan kräva <1v jordägart:n att han bmnar t:tt nyll hembud måste detta 

rimligen omfatta si\ stor del av hans fasta egt:ndom. diiri inbegript:t arren

dt:stiillct eller den huvudsakliga Jelcn diirav, som behövs för att bestäm

mdserna i fastighetsbildningslagen inte liingre skall medföra hinder för ett 

giltigt förvärv. 

Frågan i vad mån det i dt:n nu berörda situationrn kan krävas av 

jordägaren att han lfönnar ell nytt hembud rymmer åtskilliga problemshill

ningar. Sett friin jordiigarcns synpunkt bör till en början kunna uppställas 

den förutsättningt:n att han inte bör nödgas överhlta i huvudsak mer av sin 

fasta egendom iin han från början haft för avsikt att friinhiinda sig. I 

tveksamma fall tordt: det därvid Himpligt:n fä anses [tligga jordägaren att 

påvisa ell rationellt skiil för den påstådda avsikten. Så snart ett "utvidgat 

eller minskctt hembud" förutsiitlt:r en fastighetsbildningsåtgärd bör jord-
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ägaren också ha rätt att räkna med att hans möjligheter att nyttja eller på 

annat sätt tillgodogöra sig återstoden av sin fasta egendom inte skall bli 

sämre än om åtgärden hade omfattat enbart själva arrendestället. I prakti

ken torde det här oftast bli en fråga om jämförelser mellan förväntade 

försäljningspriser vid de olika alternativen. 

Från arrendatorns synpunkt synes det i förevarande sammanhang främst 

vara angeläget förhindra att ett "utvidgat hembud" får till följd att han 

tvingas avstå från förvärvet av arrendestället av ekonomiska skäl. Han kan 

emellertid även ha anledning motsätta sig en sådan inskränkning av erbju~ 

dandet som innebär att detta inte längre kommer att omfatta vad som för 

hans del framstår som den huvudsakliga eller mest viktiga delen av arren

destiillet. 

I motsats till vad som framgår av den föreslagna lagtexten bör det 

således i förevarande sammanhang ske en prövning som tar sikte på vad 

som är skäligt från båda parternas synpunkter. 

Det bör framhållas att den förnyade hembudsskyldigheten inte bör gälla 

de fall då ett förvärv av ett arrendeställe blivit ogiltigt enligt 4 kap. 7 * 
jordabalken därför att erforderlig fastighetsbildning begärts för sent eller 

inte alls begärts. 

I andra stycket av förslaget anges att fråga om nytt hembud behövs 

enligt "första stycket" skall prövas av arrendenämnden. Av specialmoti

veringen framgår emellertid att kontrollen hunivida hembudsskyldigheten 

har upphört, när förvärvstillstånd vägrats enligt jordförvärvslagen eller 

enligt lagen om utländska förvärv av fast egendom m. m., avses ske hos 

inskrivningsmyndigheten. En sådan ordning framstår också som naturlig. 

Mot bakgrund av vad sålunda anförts finner lagrådet att den föreslagna 

paragrafen bör bli föremål för viss omarbetning. Tankegångarna bakom 

förslaget skulle enligt lagrådets mening komma till bättre och tydligare 

uttryck om paragrafen därvid ges förslagsvis följande lydelse. 

"Har ett hembud antagits men har förvärvet blivit ogiltigt till följd av att 

förvärvstillstånd vägrats enligt 4 ~ första stycket I jordförvärvslagen 

(1979: 230) eller enligt 1 kap. 8 * Jagen (1982: 618) om utländska förvärv av 

fast egendom m. m. jämförd med nämnda bestämmelse kvarst:"lf' alltjiimt 

hembudsskyldigheten enligt 5 § under den tid samma intresseanmälan 

gäller. 

Har ett förvärv blivit ogiltigt till följd av att begärd fastighetsbildning inte 

har kunnat ske föreligger ändå fortfarande hembudsskyldighet om en över

låtelse till arrendatorn skäligen bör kunna omfatta så mycket av jordäga

rens fasta egendom. innefattande arrendestället eller huvuddelen därav, 

som behövs för att bestiimmelserna i fastighetsbildningslagen ( 1970: 988) 

inte längre skall medföra hinder för ett giltigt förvärv. Hembudet skall 

därvid avse en sådan överlåtelse. 

Frr1gor om hembudsskyldighet enligt andra stycket prövas av arrende-

13 Rihda!!en 1983184. I sam/. Nr 136 
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nämnden. Intill dess sådan prövning har skett gäller det i 5 *första stycket 

angivna överlåtelseförbudet." 

Regeringsrådet M11eller är av skiljaktig mening beträffande 6 och 7 ~§ 

och anför: 

I lagförslaget föreslås vissa nya föreskrifter om arrendatorers och jord

~igares ekonomiska förhållanden inbördes. Syftet med de nya föreskrifter

na är att ge arrendatorerna en principiell rätt att förvärva sina arrendestäl

len genom ett särskilt hembudsförfarande. Innan detta har slutförts före

slås jordiigaren vara förhindrad att genom köp eller byte överlåta arrende

stället - helt eller till viss del - till någon annan än arrendatorn. Det

samma föreslå:;; gälla även i fråga om överlåtelse av en andel i den fastighet 

i vilken arrendestället ingår. 

Enligt det remitterade förslaget till lagtext skall en arrendators förvärvs

rätt alltid avse själva det arrenderade området. arrendestället. Den före

slagna hcmbudsskyldighcten anges därför också alltid skola avse arrende

stället. (Se bl. a. avsnittet 2.6.4 samt specialmotiveringen till 6 och 7 §§). 

Detta föreslås gälla såväl när arrendestället omfattar en eller flera hela 

fastigheter och alltså kan överlåtas utan att det behövs någon fastighets

bildning som när arrendestället cmfattar ett eller flera områden av en eller 

flera fastigheter. i vilket senare fall en överlåtelse av arrendestället enligt 4 

kap. 7 §jordabalken blir giltig endast om fastighetsbildning sker i överens

stämmelse med överlåtelsen. I de fall då sålunda en överlåtelse av ett 

arrendeställe inte kan bli giltig forntsätts att arrendatorn inte skall ha någon 

förvärvsrätt. Detta kommer till uttryck i den föreslagna lagtexten på det 

sättet att det i 6 § första stycket 3 sägs att hembud inte behövs "om det är 

uppenbart - - - att erforderlig fastighetshildning inte kan komma till 

stånd". I specialmotiveringen till denna regel betonas att detta undantag 

från hembudsskyldigheten skall tillämpas endast i uppenbara fall. Det 

framhålls därvid. utöver vad son framgår av den föreslagna lagtexten. att 

det inte räcker med att det klarläggs att själva arrendestället inte kan 

avstyckas utan att det också måste klarläggas att jordägaren inte har 

möjlighet att medverka till en överlåtelse som är giltig enligt 4 kap. 7 § 

jordabalken. t. ex. genom att erbjuda arrendatorn att förvärva även mark 

som inte ingår i själva arrendestället. Beträffande betydelsen av jordäga

rens möjlighet att erbjuda iiven mark som inte ingår i arrendestället hänvi

sas till vad som sägs i 7 § om skyldighet för en jordägare att avge ett nytt 

hembud. när en överlåtelse i anledning av ett tidigare hembud. som arren

datorn antagit, blivit ogiltig på grund av att fastighetsbildning i enlighet 

med överlåtelsen inte har kunnat ske. I sådant fall skall jordägaren enligt 

7 § i lagförslaget lämna ett nytt hembud "om det med hänsyn till jordäga

rens möjligheter att göra en överlåtelse som är giltig enligt 4 kap. 7 ~ 

jordabalken ät oskäligt mot arrendedatorn att hembudsskyldigheten upp

hör". 
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Delta nya hembud enligt 7 § skall dock liksom det tidigare avse arren

destället och ingenting annat (se specialmotiveringen till 7 §) trots att det 

klarlagts att det inte går att verkställa den fastighetsbildning som behövs 

för att en överlåtelse av arrendestället skall hli giltig. Avsikten med denna 

regel om förnyat hembud anges i specialmotiveringen till 7 § vara "att på 

ett indirekt sätt främja överenskommelser om sådana justeringar som är 

nödvändiga av bl. a. fastighetsbildningsskiil för att arrendestället skall kun

na överlåtas''. 

För de fall då arrendestiillet omfattar ett eller flera områden av en eller 

flera fastigheter föreligger det således en betydande skillnad mellan lagtex

ten och diirtill anknytande motivuttalanden i vad avser omfattningen av 

den mark som bör överföras till arrendatorn när jordägaren vill sälja ett 

arrendeställe eller en del därav. Enligt lagtexten skall nämligen hembudet 

och därmed överlåtelsen till arrendatorn alltid avse arrendestället och 

ingenting annat, under det att överlåtelsen till arrendatorn enligt motivutta

landena i vissa fall skall avse annan mark. 

Av vad jag har anfört i det föregående framgår också att de föreslagna 

nya föreskrifterna om arrendatorers och jordägares ekonomiska förhållan

den inbördes är ofullständiga. De innehåller nämligen inte någon bestäm

melse som reglerar parternas motstridiga intressen i de fall då en överlå

telse av ett arrendeställe blir ogiltig på grund av något hinder mot erforder

lig fastighetsbildning men då det - enligt motivuitalandena - ändå anses 

rimligt att jordägaren till arrendatorn överlåter viss mark, i vilken arren

destället eller del därav ingår. I denna situation förutsätts enligt motivutta

landena att parterna frivilligt - alltså utan tillämpning av de nya föreskrif

terna - träffar en överenskommelse om överlåtelse av ett sådant område 

att det inte kommer att finnas några hinder mot fastighetsbildning. Den 

föreslagna hembudsskyldigheten avseende enbart arrendestället förutsätts 

därvid komma att fungera endast som ett påtryckningsmedel för att förrn~ 

jordägaren till en sådan frivillig överenskommelse. 

Redan principiella skäl talar starkt för att man i lagtexten uttryckligen 

anger vilken mark som i den aktuella situationen skall erbjudas arrenda

torn. Det måste också anses vara otillfredsställande att i en lagstiftning -

som reglerar enskildas ekonomiska förhållanden inbördes - med ett krav 

på hembud av arrendestället försöka tvinga fram en överlåtelse av ett 

annat område, ett område som i vissa fall kan vara mycket större än 

arrendestället. I specialmotiveringen till 7 § förutsätts nämligen att jord

ägaren i vissa fall erbjuder arrendatorn på ett arrendeställe som består av 

enbart en fastighets jordbruksmark även fastighetens skogsmark. 

Det bör vidare framhållas att den angivna ofullständigheten i lagförslaget 

torde komma att beröra ett mycket stort antal av de arrendeställen som 

omfattar ett eller flera områden av en eller flera fastigheter. Ofullständig

heten kommer exempelvis att beröra ett flertal av de arrenden som avser 

endast jordbruksmarken av fastigheter som omfattar såväl jordbruks mark 
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som skogsmark. Vidare synes ofullständigheten avse fall då det generellt 

sett finns särskild anledning att räkna med att parterna har motstridiga 

intressen. Det är alltså fråga om en situation då det finns ett särskilt behov 

av vägledning från lagstiftarens sida. 

Mot denna bakgrund synes ofullständigheten i lagförslaget utgöra en 

allvarlig brist sett från såväl jordägarnas som arrendatorernas sida. Det iir 

knappast troligt att lagen kommer att kunna tillgodose angivna syften utan 

att ofullständigheten avhjälps. 

Det bör också framhållas att det för de berörda parterna och myndighe

terna kan framstå som ett utslag av meningslös byråkrati all kräva hembud 

avseende överlåtelse av sådana markområden att något giltigt förvärv 

aldrig kan komma till stånd. Detta gäller i synnerhet i de fall som avses i 7 § 

men även i vissa fall för vilka en tillämpning av 6 ~ första stycket 3 blir 

aktuell. 

På anförda skäl anser jag det vara angeläget att den föreslagna lagtexten 

såväl i 6 § första stycket 3 som i 7 § kompletteras med en regel om vad 

hembudet skall omfatta i de fall mm jag här har berört. I lagstiftningsären

det finns enligt min mening - bl. a. i avsaknad av remissbehandling av de 

berörda paragraferna i lagförsla~;et - inte tillriickligt underlag för att lagd't

det inom ramen för sin granskning skall kunna lägga fram tillräckligt 

underbyggda förslag om hur de angivna reglerna om hembudets omfattning 

bör utformas. Det bör dock redan här påpekas att arrendenämnderna 

knappast har erforderlig kompetens att ensamma avgöra vilken omfattning 

hembuden bör ha. Det fordra~ i detta hänseende medverkan av bl. a. 

fastighetsbildningsmyndigheter och lantbruksnämnder. 

9 § 

Lar:rcldet: 
Det kan ifrågasättas om föreskriften i andra stycket. som har förebild i 

1982 års lag, behövs i nu förevarande lag. 

\0 § 

La~rcldet: 

Enligt denna paragraf antas ett hembud genom att arrendatorn inom tre 

månader från det hembudet skedde skriftligen hos arrendenämnden an

mäler sig vilja förvärva egendomen på de villkor som jordägaren angett i 

förslaget till köpeavtal. Om hembudet inte antas inom angiven tid och på 

föreskrivet sätt upphör det att gälla enligt vad som anges i andra stycket. 

Av specialmotiveringen framgår att avsikten är att arrendenämnden i sam

manhanget inte bara skall fungera som mellanhand mellan parterna utan 

även skall meddela ett särskilt beslut när arrendatorn svarat på hembudet. 

I beslutet skall prövas om de för antagande av ett hembud uppställda 

villkoren är uppfyllda. Nämnd·~n skall sålunda beakta exempelvis om 

arrendatorns anmälan kommit in inom föreskriven tid och gjorts skriftligen 
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och att arrendatorns antagande av hembudet inte är förenat med några 

tillägg eller inskränkningar. Nämndens beslut syni:s böra mynna ut i att 

hembudet antagits eller att det inte antagits. 

Det avsi:dda bi:slutet av nämnden iir konstitutivt för frågan om ett 

förvärv enligt lagens regler kommit till stäm! eller ej, och beslutet kan 

också överklagas till fastighetsdomstokn (jfr 23 a § förslaget till ändring i 

lagen om arrendenämnder och hyresnämnder). Denna betydelsefulla upp

gift framgår emellertid inte av lagtexten. Lagrådet föreslår därför att denna 

kompletteras med ett nytt stycke av följande inni:håll: "När anmälan enligt 

första stycket inkommit prövar nämnden om hembudet rätteligen har 

antagits." 
Lagrådt:t vill vidare i sammanhanget ifrågasätta om inte bestämmelsen i 

första styckets andra mening - att jordägaren av arrendenämnden skall 

underrättas om att hembudet antagits - kan avvaras. Förhållandet kom

mer ju ändå till jordägari:ns kännedom genom att nämndens beslut i ären

det skall tillställas parterna enligt uttrycklig bestämmelse i 21 § tjärde 

stycket lagen om arrendenämnder och hyri:snämnder. - Om nämnda 

mi:ning utgår synes det lämpligt att dt:t föreslagna andra stycket överförs 

till första stycket. 

12 § 

Lagnldet: 
Reglerna i förevarande paragraf syftar till att hindra att jonlägaren 

kringgår arrendatorns förvärvsrätt genom att lämna honom ett mindre 

fördelaktigt hembud. Enligt huvudregeln i paragrafen är sålunda, trots att 

hembudet upphört att gälla till följd av att det inte antagits, jordägaren 

iindå förhindrad att överlåta egendomen om överlåtelsen sker mot lägre 

köpeskilling eller mot andra villkor som är avsevärt ogynnsammare för 
jordägaren. Frågan om överlåtelsen iir av sådan beskaffenhet prövas av 

arrendenämnden, därvid dock regkrna om befrielse från hembudsskyl

dighet i 5 och 6 §§ (6 § enligt lagrådets förslag) skall äga motsvarande 

tillämpning. 
Paragrafen är uppbyggd helt i överensstämmelse med motsvarande be

stämmelser i 1982 års lag. Vid bedömande enligt nämnda lag om en viss 

överlåtelse står i strid med förbudet torde några komplikationer knappast 

behöva inträffa. Den egendom som hembudet avsett torde regelmässigt 

vara identisk med den som senari: överlåts, således hyresfastigheten, eller 

en andel däri, och en jämförelse är därmed lätt att göra. Förhållandena 

beträffande arrenden kan däremot ofta te sig annorlunda. Den företrädes

rätt som arrendatorn tillerkänns enligt den föreslagna lagen avser i princip . 

endast det arrenderade området. Detta kan ofta tänkas omfatta endast en 

del av en registerfastighet, exempelvis om jordägaren arrenderat ut åker 

och ängsmark men bt:hållit fastighetens skog under eget bruk. I sådana och 

liknande fall kan den situationen lätt inträffa att den senare överlåtelsen 

14 Riksda1:t'll 1983184. I sam/. Nr 136 
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omfattar, förutom arn::mkstiillct cllcr Jcl tbrav, iivcn annan fast cgendom. 

Utformningen av lagtcxtcn, vilk..::n sidcJcs iir hiimtad frfö1 198::! {irs lag, iir 

niirmast avpassad till Jct fallct att idcntitct förcliggcr mcllan dcn hcmhjuJ

na cgenJomen och Jct som scnarc övcrl<its cllcr, om cndast cn andel 

överliits, att anJclcn avscrjust dcn hcmbjuJna cgenJomen. Friigan huruvi

da ÖverliitclseförbuJet iir avs.:tt att tilliimpas iivcn om Jet intc skulle 

förcligga iJentitct i angivct hiinsccndc har intc alls bcrörts i rcmissproto

kollct. LagniJct anscr mot denna hakgrund ;1tt lagtcxten knappast kan 

tilläggas annan innehörd iin att liverliitclseforbudet avscr cnJast siidana fall 

Jii överliitclscn giiller samma ef:cndom som tiJigarc hcmbjudits cllcr anJcl 

.i Jcnna egendom. 

LagrilJet vill Jock samtidigt framhitlla att cn tilliimpning i enlighct hiir

mcJ i vissa fall kan komma att tc sig minJrc tillfrcJsstiillandc mot. bak

grund av de intressen, som lagen vill friimja. Dct iir ii andra sidan svi[rt att 

överblicka konsckvcnscrna av att förhuJet skulle avsc va1jc i.ivcrhitelsc, 

som till nagon Jel omfattar Jct arrenJeraJc omriiJet. Undcr alla förhiillan

den uppkommer, om iJentitctsfi.irutsiittningcn intc uppriitthiills. problcmct 

eftcr vilka grunder dct Jii-skall bcJi.imas om ki.ipcskillingcn för dcn i.ivcr

liltna egenJömcn iir higre än för Jen hembjudna elkr villkorcn i i.ivrigt iir 

oförJclaktigare för jorJiigaren. En siidan hcdömning torJc intc bara förut

sätta cn ingäende sakprövning av alla Je faktorer. som sammanhiinger mcJ 

överl{1telsen, utan iiven inrymma betydandc moment av rent skönsmiissiga 

uppskattningar. Prövningen blir därmed av helt annan karaktiir iin motsva

rande prövning enligt 198::! iirs lag. 

I avsaknad av niirmare utredning eller analys av dc hithörnndc pro

blcmen, anser sig lagrildet inte kunna framliigga nilgot eget förslag i iimnet. 

Enligt sista stycket i förevarande paragraf iir övc1fatarcn skyldig att 

inhämta "arrendeniimnJens till,dnJ" till cn överliitelse. SL)m avses i para

grafen. Det må hiir anmiirkas att arrendeniimnJens prövning i detta himse

enJe torde vara avsedd att omfatta endast cn bedömning huruvida den 

aktuella öve1~l{1telsen strider mot överltilelseförbuJet i paragrafen och siile

des inte innefattar en riitt att ge dispens från överl{1telseförhude1. Det 

skulle vara till fördel om paragrafen förtydligades i detta hiinsccnJe. Detta 

kunde ske förslagsvis genom att andra meningen utformades pii följande 

siitt: "Om något undantag som avses där inte föreliggcr prövar arrende

nämnden, på framställning av överlåtaren, om hinder mot överliitelscn 

föreliggcr." 

Det må i sammanhanget tilläggas att, såsom också framgår av lagtexten. 

arrendenämnden visserligen i c!n sftdan situation har möjlighct att gc di

spens men df1 enligt de grunder som anges i 6 ~. 

Lagrådet har tidigare förordat att 5 * andra stycket i Jet remitterade 

förslaget förs över till 6 §. Biträdcs detta bör hänvisningen i första mcning

en av I:!§ trcdje stycket avse cnJast 6 §. 
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Lagrådet: 

IH 

Lagrådets förslag till utformning av 5 § förutsätter att hänvisningen i 
första stycket av förevarande paragraf avser "5, 7 eller 12 §". 

Lagen om ändring i lagen om arrendenämnder och hyresnämnder 

Lagrådet: 

17 § 

Biträdes lagrådets förslag till utformning av 6 § lagen om arrendatorers 

rätt att förvärva arrendestället bör hänvisningen till 6 § första stycket 3 i 

nämnda lag i stället avse 6 § andra stycket 3 och 4. 

22§ 

I denna paragraf föreslås den ändringen att de beslut som en arrende

niimnd meddelar enligt förslaget till lag om arrendatorers rätt att förvärva 

arrendestället. skall äga rättskraft. Den närmare innebörden härav berörs 

inte i motiveringen. Däremot förutsätts i specialmotiveringen till 12 § i 

nämnda lagförslag att arrendenämnd, när den i fall som avses i 12 § har att 

pröva om undantag från hembudsskyldighet skall ges med stöd av 6 § 

första stycket 2 i samma lagförslag, kan komma fram till det resultatet att 

undantag skall medges, trots att nämnden i ett tidigare ärende kommit till 

motsatt resultat. En sådan ändrad bedömning anses kunna komma i fråga 

t. ex. om arrendatorn inte antagit ett hembud som lämnats efter det tidigare 

beslutet eller om arrendestället t. ex. på grund av brand minskat i värde. 

Vid sådant förhållande torde den föreslagna rättskraftsregeln inte böra 

utgöra hinder för arrendenämnden att i angivna och liknande fall ta upp 
skälighetsprövningen enligt 6 § första stycket 2 till ny bedömning. 

Lagen om ändring i lagen om fiskearrenden 

Lagrtldet: 

5§ 

Biträdes vad lagrådet förordat beträffande utformningen av 9 kap. 10 § 

jordabalken erfordras viss jämkning av den föreslagna lydelsen av föreva

rande paragraf. Om detta hänvisas till vad lagrådet anfört under 9 kap. 10 § 

jordabalken. 

Övergångsbestämmelserna 

Lagrådet har tidigare föreslagit vissa jämkningar i fråga om övergångs

bestämmelserna till ändringarna i jordabalken. Av motsvarande skäl före

slår lagrådet beträffande övergångsbestämmelserna till ändringarna i lagen 

om fiskearrenden att regeln i p. 2 uttrycks så att bestämmelsen i 9 kap. 
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12a §jordabalken inte skall tilhimpas i tvist, som har anhiingiggjorts vid 

domstol t!lkr arrcndcniimnd fön: ikrafttriidandet, od1 att till p. 3 fogas en 

mening av förslagsvis följande iinehiill: "I siidant fall tilliimpas inte heller 

9 kap. 12 b §jordabalken." 
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Fiircdragande: statsri'1det Wickhom 

Proposition med förslag till ändringar i arrendclagstiftningen 

Anmälan av lagrådsyttrande 

Föredraganden anmiiler lagr:'1dets yttrandc 1 över förslag till 

I. lag om iindring i jordahalken. 

2. lag om arrendatorers riitt att förvärva arrendestiillet. 

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

niimnder. 

4. lag om ändring i lagen ( 1957: 390) om fiskearrenden. 

Föredraganden redogör for lagrådets yttrande och anför. 

Förslaget till lag om ändring i jordabalken 

9 kap. 2 § 

Jag ansluter mig till vad lagr:'\det har anfört om förlängning enligt 9 kap. 

3 § andra stycket av avtal som har ingf1tts före ikrafttriidandet. 

9 kap. 10 § 

Jag tillstyrker lagrådets förslag att första stycket andra meningen ges en 

tydligare formulering och att redaktionella jämkningar som en följd h~irav 

görs i 10 kap. 6 a §samt i S § lagen om fiskearrenden. 

9 kar. 12 § 

Jag tillstyrker lagr:°1dets förslag till iindring av första stycket. 

1 Beslut om lagrådsremiss fattat vid rcgcringssammanträdc den 24 novemhcr 1983. 
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9 kap. 15 § 

Vad lagrådet har anfört vid denna paragraf föranleder inga uttalanden 

. från min sida. 

9 kap. 17 a och 22 §§ 

Jag tillstyrker lagrådets förslag att 17 a § andra och tredje styckena för 

hyta plats och att till följd härav hänvisningen i 22 § ändras. Jag tillstyrker 

också lagrådets förslag att arrendatorns rätt skall göras beroende av att 

jordägaren inte inom skälig tid "efter anmaning" utför det arbete som 

åligger honom. 

9 kap. 31 § 

Jag vidh:'\llcr den uppfattning ~;om jag har givit uttryck för i rcmissproto

kollet. att även jordbrukspolitiska hänsyn hör kunna tas vid de övervägan

den som det hiir iir fråga om. 

IO kap. 6 a § 

Jag hiinvisar till vad jag har anfört vid 9 kap. 10 §. 

Överg:"tngsbcstiimmelserna 

Jag tillstyrker lagrådets förslag till ändring av punkterna 2 och 3 

överg:01ngsbcstämmclserna. 

Förslaget till lag om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället 

Allmänt 

Det remitterade förslaget har lagtekniskt utformats efter förebild av 

lagen ( 1982: 352) om rätt till fas1cighctsförvärv för ombildning till bostads

rätt. Denna lagtekniska lösning har enligt min mening. vilket också lagrf1-

·dct har varit inne på, hl. a. dm fördelen att tillvägagångssiittet ter sig 

mindre komplicerat och mindre ingripande för den enskilde än den ordning 

som föreslogs av arrendelagskommittcn. 

Jag vill i detta sammanhang också nämna att 1982 års lag i praktiken 

torde fungera som avsett. nämligen hl. a. så att den stimulerar frivilliga 

uppgörelser. 

När det gäller att överföra b.estämmelscrna enligt 1982 års lag till de 

förhållanden som råder beträffande arrenden uppkommer det vissa kom

plikationer. Enligt lagrådets mening har de avvikelser från 1982 års lag som 

hehövs inte i alla hänseenden kcmmit till ett tillfredsställande uttryck i den 

remitterade lagtexten. Lagrådet har därför förordat vissa jämkningar och 

kompletteringar av denna. 

Som jag strax kommer att närmare beröra kan jag i allt väsentligt ansluta 

mig till lagrådets förslag. Mot bakgrund av vad lagr{1dct anfört anser jag 

dessutom att det hehövs en lagregel som gör det möjligt för jordägaren att 
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redan i det ursprungliga hembudet crhjuda arrendatorn att förviirva iivcn 

annan fast egendom iin arrcndcstiillct. Jag f1tcrkommcr till detta vid .'i *· 
4 * 

Jag har int.c n:°tgot att crmra mot vad lagr[1dct har anfört om att en 

lagfartsansökan under vissa förutsiittningar kan förklaras vilande. 

Jag tillstyrker lagrf1dcts förslag att i första stycket vad som inte fftr 

överliltas beskrivs som ""ett arrendestiille'" och att vad arrcmlatorn skall 

erbjudas att förviirva betecknas som ··arrcndcstiillet ... Jag anser mig diir

cmot inte kunna bitriida lagrådets förslag att paragrafen skall kllmplctteras 

med dels en bcstiimmelsc som hiinvisar till reglerna i 7 och I:! **~dels en 

uttrycklig bestiimmelsc om att övcrh
0

1tclseförhudet i första stycket foreva

randc paragraf iiven avser en andel av fastigheten. 

Niir det giiller jordhruks- och bostadsarrenden torde det vara relativt 

vanligt att arrendestiillet endast utgör en del av en större fastighet. Enligt 4 

kap. 7 ~ jordabalken iir köp. so.m innehiir att visst område av fastighet 

kommer i siirskild iigares hand. giltigt endast om fastighetshildning sker i 

övcrenstiimmelse med kiipct. 

Det remitterade förslaget innehiir i nu berört avseende dels att hembud 

inte behövs om det iir uppenbart att erforderlig fastighetsbildning inte kan 

komma till stånd (se 6 *).dels att ett förnyat hembud behövs om det med 

hiinsyn till jordiigarens möjligheter att göra en överlåtelse som iir ~iltig 

enligt 4 kap. 7 *jordabalken iir oskiiligt mot arrendatorn att hembudsskyl

digheten uphör he 7 *). Som jag framhöll i remissprotokollet iir avsikten 

med sistniimnda bestiimmelse att p{1 ett indirekt siitt friimja överenskom

melser om sådana justeringar som iir nödviindiga av bl. a. fastighetsbild

ningsskiil för att arrcndestiillet skall kunna överlåtas. 

Mot hakgrund av vad lagrådet anfört vid 7 * anser jag att förevarande 

paragraf bör kompletteras med en regel som gör det möjligt för jordiigarcn 

att redan i det ursprungliga hembudet erbjuda arrendatorn att förviirva 

iiven annan fast egendom iin arrcndestiillet. Regeln bör tas in som ett nytt 

andra stycke mellan de nuvarande håda styckena i paragrafen och ges 

följande lydelse: '"Ett hemhud får avse även annan fast egendom iin 

arrendestället. om inte arrendatorn bestrider detta inom den tid som giiller 

för antagande av hembud enligt 10 ~- .. 

Om arrendatorn bestrider att hembudet får avse något annat än arren

dcstiillet. skall arendeniimnden avvisajordiigarens hemhud. Detta innebär 

bl. a. att jordiigarcn fortfarande i princip är skyldig att göra ett hembud som 

omfattar endast arrendestället. Det avvisade hembudet bör emellertid kun

na rn betydelse vid arrendeniimndens prövning av frågor om undantag från 

hembudsskyldigheten enligt 6 och 7 ~~-

På grund av vad jag nu föreslagit bör andra stycket i det remitterade 
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förslaget utgöra tredje stycket. Jag är alltså inte beredd ·att tillstyrka 

lagrådets förslag att dessa bestämmelser förs över till 6 *· 

Jag tillstyrker lagrådets förslag till ändringar av första stycket. som 

innebär att andra punkten formuleras om och att tredje punkten i det 

remitterade förslaget delas upp i punkterna tre och fyra. 

· Jag tillstyrker också lagr:°tdets förslag att en ny andra mening fogas till 

andra stycket. Den av lagrådet föreslagna lydelsen av bcstiimmelsen bör 

dock jiimkas nf1got med hiinsyn ·cill den av mig föreslagna hcstämmclsen i 

5 § andra stycket. 

7 § 

Jag tillstyrker lagr[1dets förslag till ändring av paragrafen. Den av lagrå

det föreslagna lydelsen av andra stycket bör dock jiimkas n{1got med 

hänsyn till den av mig föreslagna bestämmelsen i 5 * andra stycket. 

Som jag framhöll i rcmissprotokollet iir avsikten med förevarande para

graf att den skall främja överenskommelser om si'tdana justeringar som iir 

nödvändiga av bl. a. fastighetsbildningsskiil för att arrendestiillct skall kun

na överhltas. BctriilTandc omfattningen av de justeringar som skall kunna 

komma i fråga framhöll jag att d·~t normalt inte kan krävas att jordägaren 

erbjuder arrendatorn att förvärva några mera betydande markarealer men 

att det i vissa fall dock kan vara rimligt att den som arrenderar en fastighets 

jordbruksmark också erbjuds att förvärva dess skogsmark. I den sist

nämnda frågan vill jag nu tillägga följande. 

Överlåtelseförbudet enligt 5 § avser endast själva arrcndcstiillct. Det 

står alltsåjordägaren fritt att siilja egendom som inte ingår i arrendcstiillet 

till någon annan iin arrendatorn. En förutsättning härför iir dock givetvis 

att en sådan försäljning är möjlig med hänsyn till bl. a. bestämmelserna i 

fastighetsbildningslagen. 

Den nämnda principen hör vara vägledande även för vad som kan krävas 

niir det gäller ett erbjudande från jordägaren till arrendatorn om att förvär

va även annan fast egendom än s[1dan som ingi'tr i arrcndestiillet. Ett sådant 

krav bör alltså endast kunna avse fast egendom som ur fastighetsbildnings

synpunkt hör samman med arrendestället och som därför inte kan skiljas 

från detta genom en fastighetsbiklningsåtg[ird. Det bör till en hörjan alltså 

inte kunna avse fast egendom som hör under en registerfastighet som inte 

berörs av arrenderätten. Inte heller bör det kunna avse mark som ur 

jordbruks- eller skogshrukspolit isk synpunkt lämpligen bör höra till en 

annan brukningsenhet än arrendestället. 

Jag vill i förevarande sammar,hang erinra om att de nu ifrågavarande 

problemen inte behöver bli aktuella för det fall att det är uppenbart att 

arrendestället inte utgör brukningscentrum till ett utvecklat eller utveck

lingsbart lantbruksföretag (se 6 §första stycket 3). Om det vid en prövning 
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enligt förevarande paragraf inte kan konstateras att arrendestället - med 

de tillägg av mark som enligt det föregående skiiligen bör ske - utgör ett 

utvecklat eller utvecklingsbart lantbruksföretag, hör jordägaren enligt min 

mening befrias från skyldigheten att göra ett "förnyat'' hembud. 

Vad jag har sagt- nu innebär att hembudet i princip bör avse hela register

fastigheten trots att gårdsarrcndct endast avser fastighetens jordbruks

mark. om registerfastigheten iir en enhet som utgör ett utvecklat eller 

utvecklingsbart lantbruksföretag. fordägaren hör dock inte vara skyldig att 

tillskjuta mer mark än vad som behövs för att arrendatorn skall kunna göra 

ett förvärv som kan accepteras med hiinsyn till bestämmelserna i fastig

hetsbildningslagen. Han är alltså inte skyldig att se till att arrendatorn får 

förvärva en optimal hrukningscnhct. 

Den ifrågavarande prövningen kommer således i praktiken i stor ut

sträckning att avgöras av jordbruks- och skogshrukspolitiska synpunkter. 

A1Tendenämnden bör därför vid sitt avgörande fästa särskilt avseende vid 

vad lanthruksnämnden anfört i ärendet (se 17 ~lagen om arrendenämnder 

och hyresnämndcr). 

9 § 

Jag tillstyrker lagrådets förslag att andra stycket i det remitterade försla

get. som innehåller bestämmelser om besiktning, får utgå. 

10 § 

Förevarande paragraf har utformats med I 0 ~ i 1982 års lag som förebild. 

Jag anser inte att lagtexten bör ändras på sätt lagrådet föreslagit. 

12 § 

Lagrådet har tagit upp det fallet att den egendom som överlåts efter ett 

h_embud inte är identisk med den egendom som avsågs med hembudet. 

Denna fråga har inte närmare behandlats i remissprotokollet (se dock 

andra stycket om överlåtelse av en andel samt prop. 1981/82: 169 s. 100). 

Lagrådet har mot den bakgrunden funnit att lagtexten knappast kan tilläg

gas annan innebörd än att överlåtelseförbudet i paragrafen endast avser 

sådana fall då överlåtelsen gäller samma egendom som tidigare hembjudits 

eller andel i denna egendom. 

För egen del anser jag att en sådan tillämpning inte bör komma ifråga 

mot bakgrund av de intressen som lagen vill främja. Förevarande paragraf 

bör enligt min mening förstf1s sf1 att förbudet att sälja pf1 förmånligare 

villkor till nf1gon annan iin arrendatorn gäller varje överlåtelse, som berör 

det arrenderade området. Detta framgilr också enligt min mening av den 

föreslagna lagtexten. 

Niir det gäller det fallet att en överliltclse omfattar egendom utöver vad 

som avsågs med hembudet skall en jiimförelse ske mellan köpeskillingen 
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och övriga villkor beträffande den överlåtelse som skall kontrolleras samt 

köpeskillingen och villkoren i hembudet. En sådan jämförelse av villkoren 

för olika objekt måste givetvis ske med beaktande av syftet med föreva

rande paragraf, nämligen att fö:hindra att hembudsskyldigheten enligt 

lage·n kringgås genom attjordägaren ställer orealistiska villkor i hembudet. 

Jämförelsen mellan de olika köpeskillingarna och villkoren i övrigt fftr ske 

med hänsyn till värderelationerna mellan den fasta egendom som avses. 

Ledning kan härvid exempelvis hämtas i de olika taxeringsvärdena. 

Jag tillstyrker lagrådets förslag till ändring av sista stycket. 

13 ~ 

Eftersom jag inte har biträtt lagrådets förslag till ändring av 5 *· såvitt nu 

är av intresse. behövs inte den ändring av förevarande paragraf som 

lagrådet har förordat. 

Förslaget till lag om ändring i lagen om arrendenämnder och hyresniimnder 

17 § 

Hänvisningen till 6 * första stycket 3 lagen om arrendatorers riitt att 

förvärva arreridestället bör ändras att avse 6 § första stycket 3 eller 4. 

Jag föresl[tr vidare att det i paragrafen uttryckligen anges att lantbruks

nämndens yttrande skall inhämtas i ärenden som avses i 7 ~ tredje stycket 

nämnda lag. om iirendet gäller etl jordbruksarrende. 

22 § 

Jag ansluter mig till vad lagrfodet har anfört om innebörden av riitts

kraftsregcln i denna paragraf. 

Förslaget till lag om ändring i lagen om liskearrendcn 

5 * 
Jag hänvisar till vad jag har anfört vid 9 kap. I 0 ~jordabalken. 

Överg{mgsbestämmelserna 

Jag -tillstyrker lagrådets förslag till ändring av punkterna 2 och 3 

övergångsbestiimmelserna. 

Rcd11krioncl/11 lindringar 

Utöver vad jag nu har anfört bör vissa iindringar av redaktionell natur 

göras i lagförslagen. 
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2 Investeringar vid jordbruksarrende m. m. 

I fråga om investeringar vid jordbruksarrende uttalade jag i lagrådsre

missen (avsnitt 2.2) att det inte nu bör införas sådana generella investe

ringsregler som kommitten har föreslagit. Jag anförde därvid som skäl för 

mitt ställningstagande bl. a. att remissinstanserna framfört många invänd

ningar om praktiska konsekvenser av den föreslagna regleringeri. Efter 

samråd med chefen för jordbruksdepartementet vill jag nu tillägga att 

frågan om generella investeringsregler hör utredas ytterligare. Avsikten är · 

att lantbruksstyrelsen skall få i uppdrag att med beaktande av vad som 

framkommit under remissbehandlingen utforma förslag till de regler som 

kan behövas i detta hänseende. 

Jag vill ocksft som en komplettering till de allmänna synpunkter som jag 

redovisade i lagrådsremissen (avsnitt 2.1) erinra att riksdagen numera har 

beslutat om mål för livsmedelspolitiken och om en förlängning med ett år 

av det rådande tillfälliga investeringsstoppet inom animalieproduktionen 

(se prop. 1983/84: 76, JoU 20. rskr 141). 

3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att anta de av lagrådet granskade lagförslagen med vidtagna änd

ringar. 

4 Beslut 

Regeringen ::rnslutcr sig till föredragandens överväganden och beslutar 

att genom proposition föreslå riksdagen att· anta de förslag som föredragan

den har lagt fram. 
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