Vindavtalet

Bild: Ester Sorri

En guide till överenskommelser
om anläggningsarrende för vindkraft

För bättre överenskommelser om vindkraft
Vindavtalet – ett resultat av ett samarbetsprojekt mellan jordägare,
vindkraftsprojektörer och vindkraftsägare i syfte att skapa bättre
förutsättningar för lyckade vindkraftsetableringar.
Intresset för förnybar energi och vindbruk har ökat
stort de senaste åren, och fortsätter att öka. Alla
avtal om anläggningsarrenden för vindkraft är dock
inte så välarbetade som de skulle kunna vara. Under
2009 har en arbetsgrupp träffats vid tre tillfällen för
att diskutera hur upplåtelseavtalen kan förbättras.
Resultatet är den här guiden. Den syftar till att
förenkla etableringar av vindkraft i Sverige och ska
användas som en utgångspunkt vid diskussioner
mellan projektörer och jordägare. Innehållet i
materialet ger uttryck för generella åsikter utarbetade
av arbetsgruppen och är inte på något sätt bindande.
Guiden är således varken ett standard- eller ramavtal
men är tänkt att fungera som en vägledning i avtalsförhandlingar.

Bild: Ulf Palm/Trons & Palm Bildbyrå
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Materialet består av ett exempel på anläggningsarrendeavtal, där varje klausul följs av en förklarande
kommentar. Eftersom varje vindkraftsetablering är

unik och har sina särskilda förutsättningar är det
viktigt att tänka på att det som står i avtalsexemplen
inte är något annat än just ett exempel. Det står alltid
parterna fritt att komma överens om annat än vad
som framgår i denna guide. Arealer och procentsatser
har medvetet tagits bort och ersatts med X – detta
för att parterna själva måste komma fram till vad
som passar bäst vid den enskilda etableringen.
Följande aktörer har medverkat i arbetsgruppen:
LRF, Svenska Jordägareförbundet, LRF Konsult
AB, Svensk Vindkraftsförening, Svensk Vindenergi,
Sveaskog Förvaltnings AB, Vattenfall Vindkraft AB,
Södra Vindkraft, Kraftö AB, Slitevind AB, Rabbalshede
Kraft AB, Varberg Energi AB samt Consortis Producentansvar AB.
Materialet har även skickats till Lantmäterimyndigheten,
Jordbruksverket samt Energimyndigheten för ytterligare
kommentarer och synpunkter.
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Innehåll

10. Underupplåtelse

I regel får arrendatorn upplåta ledigt utrymme i
sin egen byggnad på arrendestället i andra hand,
men jordägaren bör informeras och ha insyn i
avtalen.

16. Delägarskap

Om jordägaren ska erbjudas möjlighet till
delägarskap måste det regleras i avtalet eller
bilagor till detsamma.

s. 34

s. 24

Avtal om anläggningsarrende för vindkraft

11. Indirekt besittningsskydd

5. Mervärdesskatt

Att etablera vindkraft är komplicerat. Det är svårt
att få med alla detaljer från början. Därför bör
alla parter räkna med att avtalet kan komma att
förändras en aning.

I dagsläget utgår ingen mervärdesskatt, men
skulle det förändras i framtiden finns skrivningen
redan med i avtalet.

s. 16

I princip har arrendatorn rätt till förlängning av
arrendet vid avtalstidens utgång genom det så
kallade indirekta besittningsskyddet. Jordägaren
har dock alltid rätt till marknadsmässig ersättning
vid en förlängning.

s. 26

s. 6
6. Fastighetsskatt

1. Arrendets omfattning

Omfattningen av upplåtelsen måste regleras så
tydligt som möjligt. Storleken på arrendestället
och gränserna för vad arrendatorn får vidta för
åtgärder är viktiga delar i arrendets omfattning.

Om fastighetens taxeringsvärde höjs till följd av
vindkraftsetableringen bör arrendatorn svara för
höjningen.

s. 16

s. 8

Vanligtvis är arrendetiden mellan 25 och 40 år.
Var noga med att ange ett tydligt startdatum.

s. 10

Arrendatorn bör svara för alla avgifter och
kostnader för tillstånd såsom bygglov och
miljöprövning.

Enligt huvudregeln ska marken återställas den dagen
arrendatorn upphör med sin verksamhet på jordägarens fastighet. Hur återställandet ska gå till rent
fysiskt avgör parterna och tillståndsmyndigheter.

s. 12

13. Överlåtelse
s. 18

Om någon av parterna byts ut under avtalstiden är
huvudregeln att det ursprungliga avtalet gäller fullt ut.

s. 30

Det är viktigt att parterna reglerar arrendatorns
rätt att dra vägar och ledningar till vindkraftverken. Jordägaren bör få möjlighet att yttra sig
över sträckningarna och bli ersatt för exempelvis
förtida avverkning av skog.

s. 14

I händelse av vissa situationer är det inte rimligt att
parterna ska vara ansvariga att följa avtalet fullt ut.

19. Information

Parterna ska informera varandra om sådant som
är av vikt för deras affärsrelation.

s. 38

För att säkerställa att avtalet ska gälla mot en ny
fastighetsägare kan arrenderätten skrivas in vid
inskrivningsmyndigheten.

Jordägarens och arrendatorns respektive rättigheter
och skyldigheter måste anges tydligt i avtalet.

s. 22

s. 38

Alla ändringar och tillägg i arrendeavtal måste
vara skriftliga för att ha verkan. Muntliga överenskommelser är ogiltiga.

s. 40

s. 32
22. Tvist

15. Inlösen

9. Ansvar

Eftersom en detaljplanering av en vindkraftpark
med automatik innebär att det råder ett generellt
förbud mot att avlossa skott är det viktigt att
parterna reglerar eventuella dispenser.

21. Ändring och tillägg

14. Inskrivning

s. 20

Arrendeavgiften kan variera under arrendetidens
olika faser, vara fast eller rörlig, eller en kombination av båda. Beräkningen av en rörlig avgift
måste vara tydlig och möjlig för jordägaren att
kontrollera.

18. Force Majeur

20. Jakt

8. Vägar och ledningar

4. Arrendeavgift

s. 36

s. 28

3. Uppsägning

Tydliga regler för uppsägning är viktigt i alla
avtal. Den rekommenderade uppsägningstiden
för anläggningsarrende gällande vindkraft är två
år. Observera att uppsägningsreglerna skiljer sig
åt för jordägare respektive arrendator.

Det är viktigt att avtala om sådant som inte täcks
in av övriga punkter i avtalet, men som ändå är
viktigt för jordägaren och arrendatorns relation.

s. 36

12. Åtgärder vid
avtalets upphörande

7. Avgifter och tillstånd

2. Arrendetid

17. Övriga villkor

Parterna måste avgöra om jordägaren ska erbjudas
att lösa arrendatorns anläggningar eller inte när
arrendestället lämnas.

s. 32

I viss utsträckning kan parterna själva avgöra
i vilket forum en tvist ska avgöras. Tvister kan
lösas vid arrendenämnden, allmän domstol eller
genom skiljeförfarande.

s. 42

Avtal om anläggningsarrende för vindkraft
Guiden som följer består dels av exempel på regleringar i ett anläggningsarende för
vindkraft, dels kommentarer till exemplen. Avtalstexten är just ett exempel på möjlig
utformning. I slutändan är det upp till parterna att komma överens om regleringen i
det enskida fallet.
K o mme n ta r
Grunduppgifter
Jordägare: Namn (samtliga lagfarna ägare),
personnummer, adress

Definitioner
Projekteringsområdet – Hela området som
projekteras för vindkraftsanläggningen

Arrendator: Namn, personnummer/organisationsnummer, adress, eventuell kontaktperson samt
telefonnummer

Arrendestället – Begränsad del av jordägarens
fastighet runt respektive vindkraftverk

Arrendeställe: Fastighetsbeteckning, kommun

Etablering av vindkraft är en komplicerad process,
vilket gör att det är svårt att i detalj reglera alla
delar av upplåtelsen direkt. Lokaliseringar ändras
exempelvis till följd av vindmätningar, byggtekniska
förutsättningar och invändningar från till exempel
Luftfartsverket, Försvarsmakten eller teleoperatörer.

Omfattningen kan även behöva justeras med hänsyn
till möjligheten att ansluta verken till kraftnätet.
Eftersom det vanligtvis är till båda parters gagn om
vindkraftverken kan uppföras på de mest gynnsamma
platserna inom området är det skäligt att jordägaren
får godta mindre förändringar i avtalet.

Vindfångstområde – X rotordiametrar från centrum
av respektive verk

Bakgrund
Ovanstående jordägare och arrendator har denna
dag överenskommit om att fastigheten __________
i _________ kommun upplåts för projektering och
sedermera drift av vindkraftverk.

Projekteringstid – Projekteringstiden är tiden
mellan tillträde och driftsättning av det första verket

Anläggningsarrenden för vindkraftsanläggningar är
föremål för en mängd tillståndsprövningar. Processen
tar inte sällan flera år och gör att verksamhetens
slutliga omfattning och utformning inte är fastställda vid tidpunkten för tecknande av avtalet för
anläggningsarrende. Detaljerna i detta avtal kan
inte fastställas förrän alla utredningar är klara och
eventuella tillstånd är givna.

Byggstart – Tidpunkt när fysisk åtgärd för första
gången vidtas inom projekteringsområdet

Driftstid – Driftstiden är tiden mellan driftsättningen
av det första verket och avtalets upphörande

Bild: stock.xchng

Driftstart – Tidpunkt när vindkraftverket kan leverera
el till det allmänna elnätet
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§
EXEMPEL

K o mme n ta r

1. Arrendets omfattning

Arrendatorn äger genom detta avtal rätt att inom
projekteringsområdet projektera, uppföra och bibehålla vindkraftverk med en beräknad sammanlagd
effekt om ____ MW enligt bifogad karta, Bilaga 1.

runt respektive vindkraftverk där arrendatorn
äger rätt att uppföra och bibehålla vindkraftverk,
grusplan, arbetsbod samt vindmätningsmaster. Dessa
områden räknas som arrendestället.

Arrendatorn äger vidare rätt att inom jordägarens
fastighet anlägga vägar samt el- och teleledningar
och övriga till vindkraftsanläggningen tillhöriga
elinstallationer.

När arrendeställets slutliga omfattning bestämts ska
detta markeras på en kompletterande karta vilken
ska bifogas detta avtal.

Områden markerade med röd rastrering på kartunderlaget ska undantas från projekteringsområdet.
Arrendestället utgörs, efter anläggningens slutliga
utformning, av en mindre yta om ___ kvadratmeter
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Inom arrendestället äger arrendatorn rätt att fritt
avverka skog. Jordägaren ska dock först erbjudas
att avverka skogen själv. Allt gagnvirke tillfaller
jordägaren.
I arrendet ingår inte någon rätt till jakt och fiske.

Det är viktigt att det finns en tydlig avgränsning för
hur stort område arrendatorn har rätt att nyttja för
verksamheten såväl i ett projekteringsskede som när
vindkraftverken är driftsatta. Om det finns delar
av jordägarens fastighet som jordägaren vill lämna
orörda ska dessa undantas från projekteringsområdet
redan från början. Det kan även vara fråga om att
jordägaren inte vill ha vindkraftverk inom ett visst område, men att vägar eller ledningar skulle accepteras.
Negativa begräsningar i projekteringsområdet måste
utformas så tydligt som möjligt.

området rent från växande träd och buskar utan att
tillfråga jordägaren varje gång en åtgärd ska vidtas.
Jordägaren har i princip ingen rätt att vistas på
arrendestället mer än vad som följer av allemansrätten.

I de allra flesta fall går det inte att avgöra den exakta
lokaliseringen innan erforderliga mätningar har
gjorts. Det finns emellertid inget hinder mot att
redan från början bestämma hur stort område runt
respektive verk som får tas i anspråk och utgöra
arrendestället när lokaliseringen är avgjord. När det
gäller vindkraftsetableringar på jordbruksmark är
det särskilt viktigt att den utarrenderade ytan inte blir
större än vad som är nödvändigt för bibehållande av
driften av vindkraftverken.

Vid större etableringar där exempelvis en större
transformatorstation måste byggas för att tillgodose
flera vindkraftverk kan det vara lämpligt att separata
avtal träffas med den jordägare som berörs. Det är
inte säkert att det kommer att uppföras ett verk på
alla fastigheter som nyttjas inom ramen för vindkraftsanläggningen.

När vindkraftverken väl är driftsatta brukar arrendestället utgöras av en yta om cirka 1 500-3 000
kvadratmeter runt respektive verk. Den exakta ytan
och utformningen av densamma kan skilja sig åt
beroende på de fysiska förutsättningarna på varje
etablering.

I huvudfallet bör arrendatorn medges rätt att uppföra och bibehålla andra med vindkraftsverksamheten
förknippade delar, vid sidan av rätten att anlägga
och bibehålla vindkraftsanläggning på arrendestället.
Däri bör innefattas exempelvis vägar, ledningar,
transformatorstation och vindmätningsmaster.

Parterna ska se till att bifoga ett kompletterande
kartmateriel till avtalet så snart den exakta lokaliseringen av verken, vägar och transformatorstationer är bestämd.
Jakt och fiske ingår inte per automatik i anläggningsarrenden, men för att undvika missförstånd bör
inskränkningen direkt framgå av avtalstexten.
Gällande jakt och skottlossningsförbud, se vidare
under kommentaren till punkten 20.

Inom arrendestället disponerar arrendatorn fritt
över marken. Arrendatorn får exempelvis hålla
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EXEMPEL

2. Arrendetid

K o mme n ta r

Upplåtelsen gäller för en tid av _______ år, räknat från tillträdesdagen som är den_______/______ .
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I 11 kap. 2 § JB stadgas att anläggningsarrende ska
träffas för viss tid, det vill säga arrendetiden ska vara
bestämd. Är arrendetiden inte bestämd anses avtalet
istället gälla för en tid om fem år – en avtalstid som
är alldeles för kort när det gäller vindkraft. Därför
är det viktigt att det tydligt framgår vilken dag som
arrendatorn tillträder arrendestället, oavsett om det
är för projektering eller för byggstart av verken.

En rimlig projekteringstid, det vill säga tid fram till
driftsättande av verken, är vanligen mellan tre och
sju år, beroende på exempelvis handläggningstider
vid myndigheter, eventuella överklaganden av tillstånd, leveranstider på vindkraftverk samt hur långt
processen är gången då avtalet tecknas.
Det finns inget hinder mot att differentiera arrendeavgiften och andra villkor för olika stadier i avtalet så
länge som de olika stadierna definieras tydligt.

Bild: Ester Sorri

Upplåtelsetiden är vanligtvis mellan 25 och 40 år
från det att arrendatorn tillträder arrendestället. Ett
anläggningsarrende kan inte skrivas på längre tid
än 50 år. Den långa avtalstiden är en konsekvens av
de omfattande investeringar som arrendatorn gör
på arrendestället och det faktum att det tar lång tid
att projektera och få tillstånd. Den långa avtalstiden
kan innebära att verken kommer att bytas ut under
arrendetidens gång. Arrendatorn äger inte rätt att

ändra lokaliseringen av verken om gamla verk ska
ersättas med nya under arrendetiden. I det fallet
krävs ett nytt avtal. Den ekonomiska livslängden
på dagens nyproducerade verk har beräknats vara
20–25 år, men den tekniska livslängden, beroende
på förebyggande kontroll, drift och skötsel, kan uppgå
till 30–35 år.
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K o mme n ta r

3. Uppsägning

Uppsägning ska ske skriftligen senast två år före
avtalstidens utgång. Om så inte sker förlängs avtalet
med oförändrade villkor med fem år i taget.
Om jordägaren inte vill förlänga avtalet ska han
ange orsaken till detta i uppsägningen enligt vad
som anges i 11 kap. 6 § JB.

Om jordägaren vill att avtalet ska förlängas med
förändrade villkor ska han meddela arrendatorn om
detta, samt vilka villkor som ska gälla, senast två år före
avtalstidens utgång. Jordägaren ska i uppsägningshandlingen dessutom underrätta arrendatorn om att
en villkorstvist kan hänskjutas till medling av länets
arrendenämnd. Hänskjutande till medling på arrendatorns begäran ska ske senast två månader från det att
arrendatorn har mottagit begäran om villkorsändring.
Avtalet upphör om tvisten inte hänskjuts till medling
eller om villkoren inte accepteras.
Arrendatorn äger rätt att med två års uppsägningstid
säga upp avtalet till förtida upphörande om vindkraftverken inte kommer att uppföras. Om vindkraftverk
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har uppförts men förutsättningarna för fortsatt drift
inte är sådana att det är ekonomiskt försvarbart att
fortsätta vindkraftsproduktionen, äger arrendatorn
rätt att med två års uppsägningstid säga upp avtalet
till förtida upphörande samt att nedmontera verken.
Dispens
Jordägaren äger rätt att säga upp avtalet till förtida
upphörande om inte arrendatorn har driftsatt minst
ett verk inom projekteringsområdet senast ___ år
från tillträdesdagen. Med anledning härav äger
vardera parten rätt att enskilt söka dispens hos länets
arrendenämnd för förtida upphörande.
Ansökan om dispens ska inges till länets arrendenämnd senast en månad efter detta kontrakts
undertecknande.
Om arrendenämnden inte beviljar dispens enligt
ansökan faller detta avtal i sin helhet.

Reglerna om uppsägning är alltid viktiga vid anläggningsarrende för vindkraft, inte minst eftersom
det rör sig om långa avtal med relativt höga
ersättningar. Den i lagen stipulerade minimitiden
– sex månader före arrendetidens utgång – är i
kortaste laget med tanke på de stora investeringar en
vindkraftsetablering innebär samt vilka betydande
åtgärder återställandet medför. För att parterna ska
ha en rimlig tid att eventuellt ställa om verksamheten
är rekommenderad uppsägningstid två år före avtalstidens utgång.
Verkan av en utebliven uppsägning är att avtalet
förlängs automatiskt med oförändrade villkor. En
automatisk förlängning vid utebliven uppsägning
bör inte vara längre än fem år, vilket är förenligt
med 11 kap. 3 § JB.
Om avtalet ska förlängas på nya villkor ska jordägaren
initiera detta genom att begära villkorsändring. Det
är upp till arrendatorn att hänskjuta ärendet till
arrendenämnden om de nya villkoren inte accepteras – en överenskommelse som måste framgå i uppsägningshandlingen. Om formkraven för uppsägning
och begäran om villkorsändring finns regler i 8 kap.
8 § JB.
För att jordägaren ska kunna avsluta arrendeavtalet i
förtid krävs en ansökan om dispens hos länets arrendenämnd – detta eftersom vissa delar av arrendelag-

stiftningen är tvingande. Det innebär att det krävs att
parterna lämnar in en ansökan till arrendenämnden
för godkännande för att avsteget från lagstiftningen
ska bli giltigt. När parterna avgör inom vilken tid
ett första verk ska ha driftsatts, bör hänsyn tas till
att såväl tillståndsprocessen som anslutningen till
elnätet kan dröja.
Överenskommelser utan dispens är ogiltiga. Exempelvis krävs dispens för en klausul som ger jordägaren
rätt att säga upp avtalet i förtid om arrendatorn har
tagit minst ett verk i drift inom fem år från det att
avtalet undertecknades.
För att kunna söka dispens ska det finnas en separat
klausul i arrendeavtalet som ger båda parter rätt
att söka dispens för det specifika ändamålet att få
till stånd ett förtida återtagande av arrendestället.
Dispensansökan ska lämnas in till arrendenämnden
senast en månad efter avtalets undertecknande. Det
är viktigt att ansökan är tydlig samt att parterna iakttar
de tidsfrister som finns.
Om inget annat avtalas är arrendatorn bunden
av avtalet under hela upplåtelsetiden, precis som
jordägaren. Det kan dock finnas skäl att avsluta
arrendet i förtid, och det är därför skäligt att
arrendatorn ges möjlighet att säga upp arrendet
under löpande avtalsperiod. Det krävs ingen dispens
för att arrendatorn ska kunna säga upp avtalet i förtid.
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4. Arrendeavgift

Arrendeavgiften utgörs av belopp som motsvarar
____ procent av försäljningssumman av såld el som
har producerats av vindkraftverken på arrendestället.
I försäljningssumman ingår samtliga vid var tid tillkommande statliga produktionsbaserade ersättningar
som exempelvis elcertifikat samt eventuella stilleståndsersättningar. Försäljningssumman ska beräknas
utifrån månadsmedelvärden av marknadspriset på el
samt månadsmedelvärden av det officiella värdet på
elcertifikat eller motsvarande produktionsbaserade
stödsystem som kan komma att ersätta elcertifikaten
under avtalsperioden.

Redovisning av elproduktionen och försäljningssumman för respektive kalenderår ska av arrendatorn
lämnas till jordägaren under januari månad påföljande
år, varpå utbetalning ska ske senast den 1 mars varje år.

Jordägaren äger rätt att själv eller genom auktoriserad
revisor ta del av produktionsunderlaget avseende
arrendatorns produktion av elkraft från vindkraftverken på arrendestället.
Om jordägaren vill klaga på arrendeavgiften ska
han göra detta skriftligen senast en månad från det
att han har tagit del av arrendatorns underlag till
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utbetalningen. Om jordägaren inte inom en månad
meddelar arrendatorn att arrendeavgiften är felaktig
förfaller rätten att klaga.
Arrendeavgift för tiden fram till
driftsättning av vindkraftverken
Arrendeavgiften ska vara _______ kronor per
påbörjat kalenderår, från tillträdesdagen till dess att
första verket inom projekteringsområdet driftsatts.
Första arrendeavgiften ska erläggas senast 14 dagar
efter detta avtalsundertecknande. Ersättning för
tiden fram till driftstart ska uppräknas med hänsyn
till eventuella förändringar av konsumentprisindex
enligt vad som stadgas nedan.
Arrendeavgiften ska årligen justeras med hänsyn
till eventuella förändringar av konsumentprisindex
med oktober 2009 som basmånad. Skulle indextalet
för oktober 2010 och årligen därefter för påföljande
oktobermånader ha ändrats, ska arrendeavgiften
justeras med det procenttal varmed indextalet för
oktober månad har ändrats jämfört med närmast
föregående år.
Arrendeavgiften ska inbetalas på konto ___________
__ i __________ bank.

K o mme n ta r

Bestämmande av arrendeavgiften kan ske på flera sätt, men
det vanligaste är att den baseras på elproduktionen. Med en
rörlig ersättning är det viktigt att arrendeavgiften inkluderar
alla tillkommande produktionsbaserade ersättningar som
arrendatorn får i form av elcertifikat med mera. Jordägaren
bör dessutom vara garanterad en ersättning oberoende av
om verken är i drift eller inte, och därför bör även stilleståndsersättningar inkluderas i beräkningsunderlaget. Det
är dock inte säkert att arrendatorn har stilleståndsförsäkrat
verken och i slutändan är en sådan ersättning alltid en
förhandlingsfråga.
Om arrendeavgiften baseras på produktionen och
försäljningen av el är det viktigt att jordägaren har en möjlighet att ta del av underlaget på vilket arrendeavgiften har
beräknats. Underlaget bör tillställas jordägaren i samband
med betalningen av arrendeavgiften varpå jordägaren är
skyldig att framföra invändning inom en viss tid, exempelvis
30 dagar efter det att han har tagit del av handlingarna.
Underlåter jordägaren att klaga i rätt tid har han inte rätt
till något ytterligare anspråk.
För att säkerställa att arrendeavgiften beräknas utifrån ett
elpris som är marknadsmässigt kan elpriset kopplas till
officiella index eller marknadsnoteringar – detta eftersom
en del arrendatorer har som affärsidé att sälja producerad
el till rabatterat pris för att gynna exempelvis delägare i
vindkraftverket. I avtalsförslaget har spotpriset på el hos
Nordpool använts.

Alternativ till rörlig ersättning
Parterna kan avtala om en fast, årlig summa från det
år verken driftsätts. Ersättning bör då baseras på den
installerade effekten, eftersom parterna i förväg inte kan
vara helt säkra på hur många verk som kommer att byggas.
Ersättningen ska, från det år driftsättning sker, regleras
med hänsyn till eventuella förändringar av konsumentprisindex.

även i det fallet baseras på den installerade effekten för att
kunna vara förutsägbar. Engångsbeloppet kan med fördel
utbetalas senast 30 dagar efter att respektive vindkraftverk är
driftsatt. Parterna bör avtala om att beloppet ska justeras
med hänsyn till eventuella förändringar av konsumentprisindex i enlighet med vad som sägs ovan. En engångsersättning kommer dock att påverka fastighetens marknadsvärde negativt vid en försäljning under upplåtelsetiden,
varför alternativet normalt sett inte är att rekommendera.
Det går även att ha en kombination av en fast avgift och
en rörlig del, med en fast avgift om X kronor per verk plus
Y procent av bruttoersättningen för producerad el. En
rörlig avgift med en minsta årliga ersättning baserad på
den installerade märkeffekten är den i särklass vanligaste
ersättningformen.

Ersättning för tiden fram till driftstart
Från det att arrendestället tillträds får arrendatorn rätt
att nyttja marken för projektering och därigenom hindra
jordägaren från att disponera marken fritt. Dispositionsrätten
bör därför förenas med en ersättning till jordägaren för
den tid en nyttjanderätt belastar hela eller del av fastigheten. Avgiftens storlek bygger på ekonomiska kalkyler
anpassade för det enskilda fallet och måste bestämmas av
parterna i varje enskilt fall.

Fördelning av arrendeavgift inom en vindkraftspark
Av den totala arrendeavgiften ska X procent fördelas mellan
fastighetsägare som har vindkraftverk på sina fastigheter.
Arrendeavgiften ska fördelas proportionerligt efter hur
många verk som står på respektive fastighet. Resterande
arrendeavgift, X procent, ska fördelas proportionerligt
mellan samtliga fastighetsägare inom vindfångstområdet.
Utgångspunkten är med andra ord att ju större andel av
det totala vindfångstområdet som berör en fastighet, desto
högre andel av arrendeavgiften ska utgå till fastighetsägaren.

Ett annat alternativ är att arrendeavgiften utgörs av ett
engångsbelopp för hela upplåtelsetiden. Ersättningen bör
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§
EXEMPEL

5. Mervärdesskatt

Arrendatorn ska utöver arrendeavgiften, i förevarande fall, erlägga mervärdesskatt. Enligt nu gällande regler
utgår inte mervärdesskatt.

K o mme n ta r
I dagsläget utgår ingen mervärdesskatt på arrendeavgiften, men skulle regelverket ändras finns skrivningen
redan i avtalet.

6. Fastighetsskatt

Om det upplåtna området erhåller ett eget taxeringsvärde ska den fastighetsskatt som eventuellt ska utgå
betalas av arrendatorn.

En eventuell höjning av fastighetens taxeringsvärde till följd av vindkraftverk bör arrendatorn svara för.
Arrendatorn ska svara direkt för eventuell höjning av fastighetsskatten eftersom jordägaren inte har rätt att
höja arrendeavgiften under gällande arrendeperiod. I slutändan är det upp till parterna att avtala om vem som
står för en eventuell höjning av fastighetsskatten.

Lantbrukarnas Riksförbund | 17

Bild: Anders Wirström
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K o mme n ta r

§
EXEMPEL

7. Avgifter och tillstånd

K o mme n ta r

Arrendatorn ska ensam svara för alla med verksamheten förenade faktiska kostnader, såsom eventuella
tillstånd från myndighet, plankostnader, bygglov med mera.

Bild: Anders Wirström
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Av samma skäl som i punkten 6 ska jordägaren ha rätt att påföra arrendatorn avgifter eller kostnader vid sidan
av arrendeavgiften.
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K o mme n ta r

8. Vägar och ledningar

Arrendatorn äger rätt att anlägga och bibehålla
vägar i den omfattning som krävs för anläggningens
uppförande och bibehållande. Vägarnas sträckning
ska bestämmas efter samråd med jordägaren. Vägar
ska lokaliseras och byggas så att vindkraftsverksamheten påverkar markanvändning i så liten utsträckning
som möjligt. Ersättning för intrång av väg på jordbruks- eller skogsmark ska ersättas i enlighet med för
tidpunkten gällande intrångspraxis, om inte annat
skriftligen har avtalats mellan parterna.
Arrendatorn äger rätt att på jordägarens mark framdraga och nedlägga el-, tele- och luftledningar fram
till befintligt nät, samt att uppföra en transformatorstation intill respektive vindkraftverk – allt enligt
gällande elsäkerhetsbestämmelser. För ledningar
utanför arrendestället utgår ersättning till jordägaren
i enlighet med för tidpunkten gällande intrångspraxis. I möjligaste mån ska jordkabel användas,
om detta inte medför oskäligt höga kostnader för
arrendatorn.
Besiktning ska ske för det fallet att fysiska åtgärder
vidtas vid anläggandet av vägar, ledningar eller
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anläggningar i övrigt. För kostnader avseende besiktning svarar arrendatorn.
Arrendatorn äger rätt att nyttja, samt vid behov
förstärka, befintliga vägar inom jordägarens fastighet
för etablering och fortlöpande service. Om befintliga vägar nyttjas ska gemensam för- och efterbesiktning ske senast 30 dagar före bygganmälan
och senast 30 dagar efter att anläggningen är driftsatt. Arrendatorn svarar på egen bekostnad för att
vägarna är i minst samma skick vid efterbesiktningen
som vid förbesiktningen.
Uppkommer skada på väg på grund av jordägarens
nyttjande ska jordägaren åtgärda skadan omgående
vid äventyr av att arrendatorn har rätt att åtgärda
skadan på jordägarens bekostnad.
Om inte annat avtalats skriftligen mellan parterna
svarar båda enskilt för den vinterväghållning som
behövs för den egna verksamheten.

Givetvis måste arrendatorn få rätt att anlägga väg
samt el- och teleledningar till vindkraftsanläggningen
och att ansluta anläggningen till det allmänna
elnätet.

brukningshinder och försämra arronderingen. Anläggande av nya vägar bör därför ske mot erläggande av
intrångsersättning, som antingen får regleras genom
tillämpning av intrångspraxis eller genom fristående
överenskommelser.

Jordägaren bör få möjlighet att yttra sig över nya
vägar och ledningars sträckning, men skyldigheten
för arrendatorn att anpassa sig efter jordägarens
synpunkter måste stå i relation till den merkostnad
en ändrad vägsträckning skulle komma att medföra.
Hänsyn bör exempelvis tas så att skogsdiken bibehåller sin funktion och vägdragningar som försvårar
jordbruk undviks. Om det finns delar av projekteringsområdet där jordägaren inte vill att vägar eller
ledningar ska dras, ska detta undantas i det bifogade
kartmaterialet. Se första punktens kommentar om
arrendets omfattning.

Eftersom en del vägar och ledningar kan komma
att tas bort vid avtalets upphörande är det viktigt att
parterna genomför någon form av besiktning för att
fastställa skicket på fastigheten innan någon fysisk
åtgärd har vidtagits. Det finns inga formkrav för hur
en besiktning ska gå till och anläggningsarrendet
omfattas inte av reglerna om laga syn enligt 9 kap.
JB. I besiktningen bör det framgå hur fastigheten
såg ut före vindkraftsetableringen och vad marken
användes till tidigare. Det är skäligt att arrendatorn
bekostar besiktningen.

Som jordägare är det emellertid inte alltid till
nackdel att få vägar över fastigheten, i vart fall inte
om det är fråga om skogsmark. Även om arrendet
upphör är ett väl utbyggt skogsvägsnät ofta något
som gagnar jordägaren. Vid etableringar på jordbruksmark är anläggande av vägar däremot ofta till
nackdel för jordägaren eftersom vägarna kan utgöra

Vanligtvis svarar arrendatorn för vinterväghållning
av de vägar som erfordras för driften av vindkraftverken – i den mån arrendatorn själv behöver nyttja
vägarna. Det innebär att ingen av parterna kan kräva
av den andra att vinterväghållning utförs. Vare sig
jordägaren eller arrendatorn har således skyldighet
att hålla vägarna plogade.
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§
EXEMPEL

9. Ansvar

Arrendatorn förbinder sig att skaffa erforderlig
försäkring, eller annan godtagbar säkerhet för att
hålla jordägaren skadeslös vid skador och därpå
eventuellt följande kostnader som kan drabba
jordägaren på grund av arrendatorns verksamhet
och nyttjande av arrendestället.

Jordägaren förbinder sig att inom vindupptagningsområdet eller område som framgår av bilagd karta
inte uppföra vindkraftverk, eller upplåta anläggningsarrende för vindkraftverk till annan part. Jordägaren
förbinder sig vidare att inte uppföra byggnad eller
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annan anläggning inom vindupptagningsområdet
som försämrar vindkraftsanläggningens kapacitet
eller fördyrar service och/eller underhåll av vindkraftverken.

Tillstånden för att bedriva vindkraftverksamhet
förenas vanligen med att verksamhetsutövaren har
erforderliga försäkringar för verksamheten. Vissa
större energibolag har inga försäkringar vilket gör
att andra former av garantier får användas istället.
Parterna måste se till helheten i varje enskild
etablering. I övrigt bör principen vara att jordägaren
ska hållas skadeslös med anledning av anspråk från
tredje man till följd av arrendatorns verksamhet på
arrendestället.

Jordägaren får inom vindupptagningsområdet inte
vidtaga sprängning, schaktning eller motsvarande
annan åtgärd som kan medföra fara för vindkraftverken eller försvåra eller fördyra underhåll av
dessa. Normalt jord- och skogsbruk får dock bedrivas
utanför arrendestället.

Arrendatorns åtaganden
Arrendatorn ska givetvis svara för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande tillstånd
för verksamheten och för att jordägaren i övrigt
ska kunna nyttja sin fastighet så störningsfritt som
möjligt.

Jordägaren är skyldig att vid eventuell överlåtelse av
fastigheten meddela den tillkommande jordägaren
om detta avtals innehåll och bestånd samt göra förbehåll om detsamma.

Jordägarens åtaganden
Huvudprincipen är att jordägaren inte får bedriva
verksamheter inom sin fastighet som riskerar att
försämra förutsättningarna för arrendatorns

vindkraftverksamhet. Jordägarens begränsningar i
markanvändningen bör anges så tydligt som möjligt
samt specificeras till att omfatta ett visst område runt
respektive verk (vindupptagningsområdet).
Vindupptagningsområdet beräknas vanligtvis till
fyra till fem rotordiametrar från verkets centrum.
Det ligger i båda parters intresse att verken tillåts
producera el under optimala förhållanden, men
jordägarens brukande av marken bör inte begränsas
mer än nödvändigt. En av jordägaren ändrad
brukning av fastigheten ska åtminstone föregås av
ett meddelande till arrendatorn om vilken verksamhet
som planeras.
Vidare bör det i avtalet framgå att normalt jord- och
skogsbruk får bedrivas utanför arrendestället.
Emellertid är det som nämnt till nytta för båda
parter om vindkraftverken kan producera optimalt.
Om jordägarens möjligheter att bruka marken ska
inskränkas mer än inom arrendestället är det viktigt
att parterna för en dialog om åtgärden.

Bild: Ester Sorri

Det åligger arrendatorn att införskaffa alla nödvändiga
tillstånd för verksamheten samt att tillse att all verksamhet sker enligt gällande lagar och förordningar.

K o mme n ta r
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10. Underupplåtelse

K o mme n ta r

Utan jordägarens skriftliga medgivande äger arrendatorn rätt att till annan upplåta rätten att framdra
erforderliga el- och teleledningar som behövs för
vindkraftsanläggningens drift; se punkten 8.
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Om arrendatorn upplåter någon del av vindkraftverken eller övriga anläggningar för annan verksamhet
än vad som behövs för vindkraftverkens drift krävs
jordägarens skriftliga medgivande.

Huvudregeln i 8 kap. 19–20 §§ JB är att arrendatorn
får upplåta ledigt utrymme i egen byggnad på arrendestället, om detta kan ske utan avsevärd olägenhet för
jordägaren. Regeln kan emellertid begränsas och det
är skäligt att jordägaren åtminstone har full insyn i
avtalet, samt erhåller del av ersättningen. Om underupplåtelsen sker för annat ändamål än vindkraftverksamheten bör jordägarens medgivande krävas.

En nyttjanderätt i andra hand kan aldrig få bättre
rätt än den nyttjanderätt som upplåtits i första hand.
Det innebär att när avtalet om anläggningsarrende
avseende vindkraftsanläggningen slutligen upphör,
upphör även alla underupplåtelser, om inte jordägaren
träffar separat överenskommelse med andrahandshyresgästen.
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11. I ndirekt
besittningsskydd

Med denna upplåtelse följer rätt för arrendatorn till ersättning vid avtalets upphörande enligt reglerna i 11
kap. 4–6 a §§ JB.
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K o mme n ta r
Det indirekta besittningsskydd som anläggningsarrendatorn åtnjuter, i den mån inget annat har avtalats,
innebär att arrendatorn har rätt till skadestånd om
jordägaren inte medger en förlängning av avtalet eller
uppställer oskäliga villkor för en sådan förlängning.
Jordägaren är i princip tvingad att förlänga avtalet
om arrendatorn vill det, men har alltid rätt till skälig
ersättning för att gå med på en förlängning. Jordägaren
kan inte avsluta arrendet utan att kunna påvisa skäl
som följer av 11 kap. 5 § JB. Sådana skäl är exempel-

vis om arrendatorn har åsidosatt sina förpliktelser
enligt avtalet, eller om jordägaren gör sannolikt att
arrendestället ska användas för annat ändamål än
vindkraft.
Reglerna om det indirekta besittningsskyddet som
följer av 11 kap. 4–6 a §§ JB är dispositiva och går
att avtala bort. Med hänsyn till vad som sagts ovan
har jordägaren dock alltid rätt till marknadsmässig
ersättning.
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K o mme n ta r

12. Åtgärder vid
avtalets upphörande
Senast vid arrendeavtalets upphörande ska arrendatorn
på egen bekostnad, såvida det inte träffas särskild
skriftlig överenskommelse om annat, ha nedmonterat
och bortforslat vindkraftverken, transformatorstationer,
luftburna el- och teleledningar samt återställt
marken så att den går att bruka på samma sätt som
innan upplåtelsen ägde rum. I annat fall utgår en
årlig ersättning (se punkten 4) till dess att samtliga
återställandeåtgärder har fullgjorts.

Fundament på åkermark som ligger djupare än
_____ centimeter får kvarlämnas under förutsättning
att det övertäcks. I skogsmark får fundament
kvarlämnas i sin helhet under förutsättning att de
övertäcks. Vidare får arrendatorn kvarlämna el- och
teleledningar som är förlagda under jord.
För att säkra kostnaden för framtida demontering
och bortforsling av vindkraftverken ska arrendatorn,

28 | Lantbrukarnas Riksförbund

om jordägaren påfordrar det, ställa säkerhet i form
av bankgaranti eller annan likvärdig säkerhet som
accepteras skriftligen av jordägaren. Storleken på
säkerheten ska vara _________ kronor för varje
vindkraftverk. Beloppets storlek ska motsvara dagens
penningvärde och justeras med hänsyn till eventuella
förändringar av konsumentprisindex i enlighet med
vad som anges i punkten 4.
För det fall myndighet ställer krav på säkerhet för
återställande av marken äger jordägaren inte rätt att
kräva högre säkerhet än att den sammanlagda summan
uppgår till ovan nämnda belopp.
Vid ett förtida upphörande av arrendeförhållandet
är arrendatorn skyldig att återställa marken, om
inte annan skriftlig överenskommelse träffas mellan
parterna.

Huvudprincipen vid anläggningsarrende för vindkraft bör vara att marken ska återställas så att den
kan användas för samma ändamål som före upplåtelsen. Det är möjligt att avtala om att arrendatorn
får kvarlämna vissa anläggningar eller vägar efter
upplåtelsetidens utgång. Fundament och ledningar
förlagda under jord brukar kvarlämnas om marken
kan brukas på samma sätt som före upplåtelsen. Det är
upp till parterna att avtala om hur djupt fundamentet
ska ligga, men 70–100 centimeter bör vara tillräckligt.
Skogsbilvägar brukar kvarlämnas eftersom de i
allmänhet är av värde för jordägaren.
Vanligtvis kopplas myndighetstillstånden för vindkraftverk till en av anläggningsägaren upptagen
bankgaranti, vilken ställs som säkerhet för att
återställandet ska ske vid anläggningens avveckling.
Om sådan säkerhet inte krävs av myndighet eller
om garantin till beloppet är för liten bör jordägaren
kunna kräva att arrendatorn ställer bankgaranti eller
motsvarande säkerhet direkt till jordägaren. Beloppets
storlek bör motsvara kostnaden för åtgärder kopplade

till anläggningens upphörande, vilken kan skilja
sig mycket åt beroende på vilken typ av verk det
är fråga om. Beloppet ska indexeras med hänsyn
till konsumentprisindex för att motsvara dagens
penningvärde.
Om arrendatorn inte har återställt marken inom
den tid parterna har avtalat ska ersättning utgå till
jordägaren till dess att marken är till fullo återställd.
Arrendatorn måste se till att tid för återställande
finns med i beräkningen vid bestämmandet av avtalstidens längd.
För att en reglering om återställande av arrendestället
vid avtalets upphörande ska ha avsedd verkan är det
viktigt att parterna skapar en katalog med fysiska åtgärder som ska vidtas vid återställandet. Lämpligen
görs detta genom att en bilaga läggs till avtalet.
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13. Överlåtelse

Arrendatorn äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal i sin helhet till
annan med vilken jordägaren skäligen kan nöjas.
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K o mme n ta r
Om inget annat avtalas får arrendatorn, i enlighet
med 11 kap. 7 § JB, överlåta arrenderätten till annan
med vilken jordägaren skäligen kan nöjas.
Det innebär i praktiken att avtalet får överlåtas till
annan som besitter de egenskaper som jordägaren
normalt bör kunna acceptera. Den övertagande
arrendatorn får exempelvis inte vara konkursmässig
eller ha en rad betalningsanmärkningar.
För jordägaren ska det inte spela någon roll vem som
övertar arrendeavtalet och vindkraftverken eftersom

den nya parten är bunden av samma avtal som den
förra arrendatorn. För arrendatorn är det en betydande
begränsning om avtalet inte kan överlåtas utan ett
medgivande från jordägaren, inte minst genom att
det blir svårare att finansiera vindkraftverken om
vindkraftsparken inte kan pantsättas.
Regeln är dispositiv vilket innebär att den kan begränsas,
exempelvis genom att jordägarens medgivande krävs
för att överlåtelsen ska vara giltig. Det är emellertid
inte lämpligt att inskränka rätten att överlåta avtalet.
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14. Inskrivning

Arrendatorn äger rätt att låta skriva in sina rättigheter enligt detta avtal i fastighetsregistret. Arrendatorn svarar för hela inskrivningskostnaden. När

avtalsförhållandet slutligen upphör ska arrendatorn
medverka till att inskrivningen stryks från fastighetsboken.

K o mme n ta r
Inskrivning är en säkerhet för arrendatorn genom att
rättigheten garanteras gentemot ny ägare av fastigheten,
eller vid fastighetsbildning enligt fastighetsbildnings-

lagen. Den part som söker inskrivning av avtalet
bör bekosta inskrivningsmyndighetens kostnader i
ärendet.

15. Inlösen

Reglerna om inlösen enligt jordabalken 8 kap.
21–22 §§ JB gäller för detta avtal.
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K o mme n ta r
Huvudregeln enligt detta avtal är att arrendestället
ska återställas vid arrendets slutliga upphörande.
Det innebär att vindkraftverk med mera ska nedmonteras och bortforslas. Har arrendatorn uppfört
egen byggnad på arrendestället ska han, enligt 8
kap. 21–22 §§ JB, erbjuda jordägaren att lösa in den.
Jordägaren har en månad på sig att besvara erbjudandet. Tackar jordägaren nej till erbjudandet att
lösa in byggnaden kan arrendatorn fritt överlåta den

till tillträdande arrendator eller sälja byggnaden för
avflyttning.
Reglerna om inlösen är dispositiva och går att avtala
bort. Vid större etableringar kan inlösenskyldigheten
påtagligt försvåra möjligheten att överlåta vindkraftverken till annan arrendator. Det är en förhandlingsfråga om inlösenskyldigheten ska gälla eller inte.
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16. Delägarskap

Efter det att arrendatorn erhållit samtliga tillstånd
som krävs för vindkraftsanläggningens uppförande
och innan arrendatorn erbjuder tredje man att
förvärva vindkraftsanläggningen, ska arrendatorn
först erbjuda jordägaren att förvärva del av vindkraftsanläggningen.

Erbjudandet ska ske skriftligen och sändas via rekommenderat brev till jordägaren och vara utformat
så att jordägaren kan acceptera eller förkasta det. I
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arrendatorns erbjudande ska anges det pris till vilket
jordägaren erbjuds att förvärva andel i vindkraftsanläggningen.
Jordägaren ska inom en månad från det att han tagit
del av erbjudandet om att förvärva vindkraftverket
skriftligen, via rekommenderat brev, meddela arrendatorn om erbjudandet accepteras eller inte. För det
fall jordägaren inte avger svar inom en månad ska
förköpsrätten anses förverkad.

K o mme n ta r
Med hänsyn till omständigheterna kan det vara skäligt
att det finns någon form av förköpsrätt och möjlighet
till delägarskap för jordägaren. Om jordägaren ska
erbjudas möjligheten att köpa ett verk, eller del av ett
verk, är det viktigt att det finns tydliga avtal. Avtalen
ska dels reglera köpet av verket, dels hur driften av
detsamma ska regleras i framtiden.

Vissa projektörer bygger vindkraft enbart för att själva
producera el, varför det inte är säkert att de vill avstå
ett vindkraftverk, eller del av detsamma. Det finns
givetvis ingen skyldighet för arrendatorn att erbjuda
jordägaren ett delägarskap, men det är vanligt
förekommande.
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17. Övriga villkor

Parterna är vid sidan av vad som i övrigt reglerats i
detta avtal överens om att följande villkor ska gälla
för arrendeförhållandet.

K o mme n ta r
Under denna punkt kan parterna avtala om sådant
som inte har direkt att göra med övriga punkter eller
med anläggningsarrendet. Parterna bör ha i åtanke
att alla överenskommelser med anledning av arrendeavtalet ska ske skriftligen för att ha verkan.

Parterna måste även vara uppmärksamma på att vissa
överenskommelser kräver godkännande från arrendenämnden för att de ska gälla mot arrendatorn. Se
vidare kommentaren till punkten 3 om vad som gäller
för ansökan om dispens.

18. Force Majeur

Om parts fullgörande av förpliktelserna enligt detta
avtal hindras, försvåras eller försenas till följd av
omständigheter som är att anse som force majeur,
föreligger inte skyldighet för part att fullgöra sin
prestation förrän force majeuromständigheten har
upphört. I sådant fall är part inte skyldig att utge
skadestånd.
Som force majeur anses exempelvis arbetskonflikter,
blockad, allmän mobilisering, statsingripande,
allmän brist på arbetskraft eller varor, beslag,
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export- och importförbud, brand samt annan
olyckshändelse som ligger utom partens kontroll
och som antingen omöjliggör fullgörelsen av förpliktelserna eller förhindrar eller försvårar dem i sådan
omfattning att fullgörelse inte kan ske annat än till
onormalt höga kostnader.

K o mme n ta r
Force Majeur reglerar parternas skyldigheter vid händelser som parterna inte själva kan råda över. Det är en
vanlig reglering i affärsförhållanden.

Part som åberopar force majeuromständighet till
befrielse av fullgörelse av detta avtal är skyldig att
omedelbart skriftligen meddela andra parten
därom.
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19. Information

K o mme n ta r

Parterna ska i god tid informera varandra om sådant
som rör arrendeförhållandet. Vid försäljning av

fastigheten är jordägaren skyldig att informera om
detta avtals bestånd.

Denna punkt talar för sig själv och innebär att parterna
blir moraliskt förpliktigade att informera varandra
om sådant som är av intresse för avtalsförhållandet.

Att koppla en sanktion till bestämmelsen torde inte
vara lämpligt eftersom det är svårt att visa vad som är
av betydelse för anläggningen.

20. Jakt

K o mme n ta r

För det fallet att området detaljplaneras ska arrendatorn
medverka till att jordägaren kan söka dispens från
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ordningslagens regler om generellt skottlossningsförbud inom detaljplanerat område.

I ordningslagens regler finns ett generellt förbud
mot skottlossning inom detaljplanerat område. Om
en vindkraftspark detaljplaneras begränsas därför
möjligheten för jordägaren att jaga. I dagsläget finns
det ingen generell dispensmöjlighet mot skottlossningsförbudet, utan var och en som vill jaga

måste söka en egen dispens. Arrendatorn förbinder
sig att verka för att jordägaren ska meddelas dispens
för det fall att området detaljplaneras. Om den
myndighet som godkänner dispensen vill ha ett
medgivande från arrendatorn ska ett sådant lämnas.
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21. Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg till detta avtal ska ske skriftligen,
samt undertecknas av samtliga parter för att gälla.
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Muntliga överenskommelser är således utan verkan.

K o mme n ta r
JB uppställer ett skriftlighetskrav för arrendeupplåtelser. Kravet gäller även för ändringar och
tillägg till befintliga arrendeavtal. Muntliga överenskommelser är således ogiltiga. Regleringen är viktig
eftersom skriftlighetskravet underlättar bevisföringen

för respektive part vid eventuell tvist. Genom att förtydliga att alla regleringar ska vara skriftliga elimineras
åtminstone några tvistepunkter. Givetvis ska samtliga
jordägare samt arrendatorn skriva under och datera
tillägget eller ändringen.
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22. Tvist

K o mme n ta r

Valet av forum vid tvist är dispositivt i den mån den av
parterna valda domstolen är behörig att pröva aktuell
fråga. Parterna kan välja om tvist ska avgöras av
arrendenämnd eller allmän domstol, samt om skiljeförfarande ska användas.

för sina egna ombudskostnader. Vidare finns det hos
nämnden en vana att hantera arrendetvister. Det
finns emellertid begränsningar för vilka tvister som
arrendenämnden är behörig att pröva och det är
således inte säkert att den kan behandla alla frågor.

Arrendenämnden är den förvaltningsmyndighet som
ska handlägga arrendetvister och har som huvudsakligt
syfte att medla. Det är i allmänhet ett billigare förfarande än allmän domstol eftersom parterna står

Civila tvistemål vid allmän domstol ställer högre krav på
processföring hos parterna samt riskerar dessutom att
bli långdragna processer på grund av hög belastning
hos domstolarna.

Tvister angående villkoren i detta avtal ska i den utsträckning som 8 kap. 28 § JB medger avgöras enligt
lag om skiljemän eller vid allmän domstol (stryk
alternativ som inte är tillämpligt). Länets arrende-

Detta avtal har upprättats i två exemplar om vardera
varsitt exemplar.

nämnd ska vara skiljenämnd. Vid skiljeförfarande
med arrendenämnden som skiljenämnd ska vardera
parten svara för sina egna rättegångskostnader.

sidor samt en bilaga av vilka parterna tagit

den

Jordägare
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den

Arrendator
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