2019-06-15

Anläggningsarrenden för idrottsändamål
Författare: Johan Hjärtinge och Daniel Nordebo
Handledare: Ulf Jensen

EXAMENSARBETE
Lantmäteriingenjörsprogrammet, EXM 504
Institutionen för ingenjörsvetenskap

Förord
En spännande och lärorik kurs avslutar härmed tre års studier på lantmäteriingenjörsprogrammet på Högskolan Väst. Examensarbetet har ställt stora krav på att tillämpa all den
kunskap vi lärt oss under dessa år.
Författarna till detta examensarbete vill rikta ett stort tack till Ulf Jensen som fungerat
som handledare under kursens tio veckor. I de stunder vi varit osäkra och dragit åt fel håll
har Ulf styrt oss på rätt kurs. Ulf var den som i första början konstruerade examensarbetets
kärnfråga; i vilken mån idrottsanläggningar på annans mark kan upplåtas genom anläggningsarrende. Vi vill också rikta ett stort tack till de fem kommuner som ställt upp på intervjuer och hjälpt till med insamling av avtal. Intervjuerna har varit till stor hjälp för att
kunna framställa resultatet av detta examensarbete men också för att få en inblick i hur de
arbetar med arrendefrågorna. Intervjuerna med kommunerna har genomförts anonymt. Ett
stort tack till Charlotte Hjärtinge och Elisabet Nordebo för hjälp med korrekturläsning.
Ansvaret för arbetets fortskridande har legat jämnt fördelat på båda författarna. Arbetet
har huvudsakligen genomförts tillsammans vilket varit en stor fördel då vi kunnat dra nytta
av varandras kompetenser.
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Sammanfattning
Nyttjanderätt till fast egendom är en viktig del av svensk historia. Arrende är en sådan form
av nyttjanderätt och har funnits i svensk rätt sedan införandet av 1907 års nyttjanderättslag.
Sedan år 1970 är nyttjanderättslagen en del av jordabalken. En av de fyra arrendeformerna
är anläggningsarrende vilket är ett rättsinstitut som funnits sedan 1968 års reform av nyttjanderättslagen. För att kunna upplåta mark genom anläggningsarrende krävs att ett antal villkor
är uppfyllda. Villkoren ”förvärvsverksamhet”, ”byggnad” och ”byggnadens betydelse för
verksamhetens bedrivande” är alla oklart formulerade i förarbetena till nyttjanderättslagen. I
förarbetena exkluderas idrottsanläggningar från anläggningsarrenden och hänvisas i stället till
lägenhetsarrende. Lägenhetsarrende är en arrendeform som saknar indirekt besittningsskydd
och därmed rätt till avträdesersättning när arrendet upphör. Någon motivering till varför
anläggningar för idrottsändamål exkluderas framgår inte av förarbetena. Rättsläget inom anläggningsarrende för idrottsändamål är därmed osäkert. Syftet med examensarbetet är att
undersöka i vilken mån mark för idrottsändamål kan upplåtas genom anläggningsarrende.
Detta examensarbete redogör genom en rättsdogmatisk undersökning för de villkor som
måste vara uppfyllda för att anläggningsarrende ska kunna föreligga. Hur mark upplåts för
idrottsändamål utreds genom en rättssociologisk undersökning av 228 upplåtelser. Resultatet
av examensarbetet visar att mark går att upplåta för idrottsändamål genom anläggningsarrende om verksamhetsutövaren har ett objektivt vinstsyfte med sin verksamhet. Att det är
just arrendatorn som bedriver verksamheten på arrendestället är inte avgörande. Resultatet
visar också att mark för idrottsändamål i de undersökta avtalen endast i undantagsfall upplåts
genom anläggningsarrende. Av de 228 upplåtelserna var sex stycken upplåtna genom anläggningsarrende vilket motsvarar 3 %. Antalet upplåtelser genom lägenhetsarrende var den dominerande formen med 207 stycken upplåtelser eller 91 %. I 81 % av fallen har det indirekta
besittningsskyddet avtalats bort.
Examensarbetets slutsats är att mark går att upplåta för idrottsändamål genom anläggningsarrende till alla verksamheter utom de ideella, men att det i praktiken inte används. I
stället rubriceras avtalen som lägenhetsarrende. I examensarbetets diskussion förs ett resonemang kring vad som egentligen är huvudfrågan för en idrottsförening som är i behov av
mark. Avtalets rubrik bör inte vara det mest intressanta utan huruvida arrendatorn ges rätt
till avträdesersättning eller inte när upplåtelsen sägs upp.
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Commercial ground lease for sport purposes

Abstract
The right to use real estate is an important part of the Swedish history. Leasehold is such a
form of right of use and has existed in Swedish law since the introduction of the 1907
nyttjanderättslag (NJL). Since 1970, NJL is a part of the jordabalk (JB). One of the four lease
forms is commercial ground lease, which is a legal institution that has existed since the 1968
reform of NJL. In order to be able to grant land through commercial ground lease, a number
of terms are required. The terms "acquisition activity", "building" and "building's importance
for the operation of the business" are all unclear formulated in the preparatory works for the
NJL. In the preparatory works, sports facilities are excluded from the commercial ground
lease and are instead referred to apartment lease. Apartment lease is a form of lease that does
not have indirect possession protection and thus the right to replacement compensation
when the lease ceases. Reasons for why sports facilities are excluded do not appear from the
prepartory work. The legal situation within the commercial ground lease for sports purposes
is therefore uncertain. The purpose of the thesis is to investigate to what extent it is possible
to grant land for sports purposes through commercial ground lease.
This thesis describes, through a legal doctrinal examination, the terms that must be fulfilled
in order for a commercial ground lease to exist. How land has been granted for sports
purposes is investigated through a sociological investigation of 228 agreements. The result
of the thesis shows that land can be granted for sports purposes through commercial ground
lease if the operator has an objective profit objective with his business. The fact that it is the
tenant who conducts the business on the lease is not decisive. The result also shows that land
for sports purposes in the investigated agreements is only granted in exceptional cases
through commercial ground lease. Of the 228 agreements, six were granted through
commercial ground lease, which corresponds to 3 %. The number of leases through
apartment lease was the dominant form with 207 or 91 %. In 81 % of cases, the indirect
protection of possession has been agreed away.
The conclusion of the thesis is that land can be granted for sports purposes through
commercial ground lease to all operations except the non-profit, but that in practice it is not
used. Instead, the agreements are classified as apartment lease. In the thesis's discussion, a
resumption is conducted about what is really the main issue for a sport club in need of land.
The title of the agreement should not be the most interesting, but whether the tenant is given
the right to replacement compensation or not when the lease ceases.
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1 Inledning och problembeskrivning
Äganderätten till jord och brukandet av densamma sammanfaller inte alltid. Nyttjanderätt till
fast egendom är en viktig del av Sveriges historia som sträcker sig ända tillbaka till medeltiden. Arrende är en av dessa nyttjanderätter till fast egendom och begreppet har använts i
svensk rätt sedan lagen (1907:36) om nyttjanderätt till fast egendom (NJL) infördes år 1907.
Betydelsen av att arrende existerar som rättsinstitut belyses tydligt av att 39 % av Sveriges
jordbruksmark år 2016 var upplåten genom arrende.1 Anledningarna till att annan än jordägaren brukar marken kan till exempel vara ekonomiska skäl eller att andra är bättre lämpade
att driva för arrendestället ändamålsenlig verksamhet.
Arrende regleras i 1970 års jordabalk (1970:994) (JB) och de arrendeformer som idag finns
är jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Anläggningsarrende infördes som eget rättsinstitut år 1968 i samband med reformen av dåvarande
NJL och ingår sedan år 1970 i JB. Syftet med reformen var att stärka arrendatorns ställning
gentemot jordägaren på arrendeställen upplåtna för någon form av förvärvsverksamhet.
Dessa typer av upplåtelser ansågs behöva ett förbättrat skydd då arrendatorn ofta gjort stora
ekonomiska investeringar. Bland annat infördes en bestämmelse om rätt till ersättning för
arrendatorn om jordägaren vägrade förlänga arrendeavtalet, så kallat indirekt besittningsskydd. Dessa arrendeställen var tidigare upplåtna genom lägenhetsarrende vilka saknar liknande skydd för arrendatorn. Förarbetena till NJL och JB beskriver hur idrottsföreningars
anläggningar faller utanför ramen för anläggningsarrenden och hellre bör upplåtas med lägenhetsarrende. Några motiv till varför idrottsföreningar faller utanför ramen och inte är i
behov av en bättre ställning gentemot jordägaren framställs inte i förarbetena. En trolig anledning är att idrottsföreningars verksamhet inte ansågs utgöra förvärvsverksamhet, vilket är
ett av villkoren för att jord ska få upplåtas genom anläggningsarrende.
Idrotten, liksom samhället, har förändrats sedan 1960-talet då utformningen av dagens JB
arbetades fram och många idrottsföreningar bedriver idag kommersiell verksamhet. Föreningarna har ofta investerat betydande summor i byggnader och anläggningar på den arrenderade marken, vilket borde föranleda att de vill sitta på ett tryggt avtal. Detta är intressant
för denna studie eftersom lägenhetsarrende helt saknar besittningsskydd, till skillnad från
anläggningsarrende som har ett indirekt besittningsskydd. Detta gör att lägenhetsarrendatorer riskerar att utan ersättning bli uppsagd från arrendestället när avtalet löper ut. Vid båda
dessa arrendeformer råder stor avtalsfrihet vilket möjliggör att arrendators ställning gentemot
markägaren även skulle kunna bli starkare, till exempel genom att förhandla till sig besittningsskydd. I detta examensarbete undersöker författarna i vilken mån idrottsanläggningar
på annans mark kan upplåtas genom anläggningsarrende, hur det genomförs i praktiken samt
om besittningsskydd avtalas bort eller inte.
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Lagtext och förarbeten till JB beskriver inte villkoret förvärvsverksamhet överhuvudtaget
och lämnar därmed luckor i hanteringen av anläggningsarrende. Inte heller förklaras villkoret
om att byggnad inte får vara av endast ringa betydelse på ett fullständigt sätt. Några vägledande rättsfall finns inte heller vad gäller dessa begrepp som finns redovisade i 11 kap. 1 §
jordabalken. Detta medför problem vid gränsdragningen mellan anläggnings- och lägenhetsarrende. Förvirring kan uppstå när en markägare tänkt upplåta mark för till exempel en golfbana med tillhörande klubbhus, som drivs av en idrottsklubb som är registrerad som ideell
förening. Detta exemplifierar examensarbetets kärnfråga; om anläggningsarrende går att tilllämpa för idrottsändamål. Den första frågan blir således om golfklubben bedriver förvärvsverksamhet. Vidare blir frågan om byggnaden, där golfklubben har sitt klubbhus och kafé,
endast är av ringa betydelse för verksamhetens bedrivande. Verksamheten i övrigt är troligtvis ett större område med golfbana som i lagtextens mening faller utanför anläggningsarrende. Om byggnadens betydelse bedöms som ringa till hela verksamheten så ska enligt lagtextenen i 11 kap. 1 § jordabalken ett anläggningsarrende tolkas som ett lägenhetsarrende. I
ett sådant exempel sitter golfklubben på ett osäkert avtal utan besittningsskydd, men där
stora investeringar gjorts. Detta kan leda till att både social och ekonomisk hållbarhet riskerar
att urholkas om en idrottsförening behöver avveckla sin verksamhet när deras arrende sägs
upp utan att ersättning utgår.
Utöver de rättsliga oklarheterna kan även antas att kompetensnivån inom arrendelagstiftningen kan variera mellan avtalsparter. Detta innebär att en avtalspart med goda kunskaper
om lagstiftningen får en bättre förhandlingsposition än en part med låga kunskaper. I denna
studie studeras upplåtelser för idrottsändamål där markägarna är kommuner. Det kan antas
att kommunala tjänstemän i de flesta fall har en högre kompetensnivå på detta område än till
exempel en idrottsförenings medlemmar. Kommunen kan, medvetet eller omedvetet, utnyttja sin kompetens till att upprätta avtal fördelaktiga för kommunen. Avtalet kan till exempel innehålla en klausul som inte ger arrendatorn något besittningsskydd. Idrottsföreningen
å sin sida kan vara ovetande om vilka konsekvenser en sådan klausul kan få när markägaren
säger upp avtalet. Detta examensarbete hoppas reda ut både de rättsliga oklarheterna kring
villkoren och den praktiska användningen av arrenden för idrottsändamål.
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1.1

Syfte och frågeställningar

Studiens syfte är att undersöka och analysera om det är möjligt att upplåta mark för idrottsändamål genom anläggningsarrende.
Förhoppningen med examensarbetet är att kunna presentera en beskrivning av rättsläget i 11
kap. 1 § jordabalken och en redogörelse för hur några utvalda kommuner arbetar med upplåtelse av mark för idrottsändamål. Syftet undersöks genom en rättsdogmatisk undersökning
av rättsläget och en rättssociologisk undersökning av tillämpning av arrende för idrottsändamål. Följande frågor vägleder denna del av arbetet:
1. Hur ska villkoren i 11 kap. 1 § jordabalken tolkas?
Hur definieras begreppet förvärvsverksamhet? Hur definieras byggnad i jordabalken
och när anses byggnaden ej vara av ringa betydelse för verksamhetens bedrivande?
2. Hur upplåts mark för idrottsändamål i praktiken?
I vilken utsträckning används anläggningsarrende? Vilka andra upplåtelseformer används? I vilken utsträckning avtalas besittningsskyddet bort?

1.2

Avgränsningar

Studien avgränsas till att omfatta arrendeupplåtelser för idrottsändamål i fem utvalda kommuner i Västra Götalands och Hallands län där kommunen är markägare.

1.3

Disposition

I detta avsnitt redogörs för hur den fortsatta studien är upplagd. Kapitel två består av Metod
där det teoretiska ramverket för framställandet av studien beskrivs. I det tredje kapitlet avhandlas Idrott och dess verksamhet i Sverige. Kapitlet redogör dels för hur idrotten är uppbyggd ur ett associationsrättsligt perspektiv, dels för idrottsverksamhetens behov av mark.
Det fjärde kapitlet är benämnt Arrendelagstiftningen och där redogörs för arrendets historia och
gällande rätt för anläggnings- och lägenhetsarrenden. Kapitel fyra ger läsaren en grundläggande förståelse för hur lagstiftningen kring arrende är uppbyggd och hur lagen ska tolkas. I
det femte kapitlet redogörs de villkoren för anläggningsarrende som måste vara uppfyllda. Det
sjätte kapitlet redogör för examensarbetets rättssociologiska del och är benämnt tillämpning
av gällande rätt. I detta kapitel framställs tolkningarna av de analyser på arrendeavtal och intervjuer som gjorts under arbetet. I kapitel sju presenteras slutsatserna från undersökningen.
Kapitel åtta innehåller en avslutande analys och reflektion av studiens resultat angående gällande
rätt och dess praktiska tillämpning. I nionde kapitlet presenteras förslag till framtida studier och
där redogörs för tankar och idéer som uppstått under arbetets gång, men som legat utanför
detta arbetes avgränsningsområde. På slutet finns en käll- och litteraturförteckning över det
material som använts vid framtagandet av denna uppsats. Allra sist i examensarbetet finns
bilagor som innehåller intervjufrågorna och tre av de studerade avtalen.
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2 Metod
I detta kapitel redogörs för de vetenskapliga och juridiska metoderna som har använts i denna
studie. För att uppnå studiens syfte och besvara dess frågeställningar används en metod där
lagtext, förarbeten, rättsfall och arrendeavtal tolkas och analyseras, något som kan benämnas
som hermeneutisk vetenskapsteori. Om detta går att läsa i avsnitt 2.1 Vetenskaplig metod. Studien ämnar att reda ut de oklara villkoren för anläggningsarrende. För detta ändamål används
en traditionell juridisk metod, så kallad rättsdogmatisk metod. Studien ämnar även att undersöka hur anläggningsarrenden för idrottsändamål används i praktiken. För att reda ut detta
används en rättssociologisk metod där arrendeavtal tolkas och analyseras. I avsnitt 2.2 Rättsvetenskap redogörs för dessa metoder. För att få en djupare förståelse hur anläggningsarrenden för idrottsändamål används i praktiken har intervjuer med fem markägare genomförts.
Hur intervjuerna har utformats beskrivs i avsnitt 2.3 Intervjuer. I kapitlets sista del, avsnitt 2.4
Metoddiskussion, diskuteras den metod som använts i studien och hur denna kan ha påverkat
studiens resultat.

2.1

Vetenskaplig metod

Vetenskapsteori kan i ett första skede delas upp i positivism och hermeneutik. Positivismen
härstammar från 1800-talet och bygger på att vetenskaplig kunskap ska kunna mätas och
observeras. Hartman menar att fenomenen kan mätas eller observeras antingen i sin naturliga
form, men även genom experiment.2 Hermeneutiken handlar om att skapa en förståelse för
människan. Inom denna vetenskapsteori anses inte kunskap skapas genom diverse mätningar, utan genom att tolka och förstå olika företeelser. Individer med en hermeneutisk
vetenskapssyn försöker förstå hur människor uppfattar verkligheten.3 Eftersom lagtext, dess
förarbeten och rättsfall inte är mätbara utan behöver tolkas och analyseras har vi i denna
studie utgått från en hermeneutisk vetenskapssyn. Även i avseendet att studera arrendeavtal
används tolkning som metod för att förstå innehållet och dess innebörd.
Vetenskapliga metoder kan delas upp i kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Kvantitativa undersökningar försöker svara på frågor som exempelvis ”hur mycket” eller ”hur
många”. Frågorna som ställs är av numerisk karaktär vilket innebär att det som undersöks är
mätbart.4 Kvalitativa metoder kan användas när det undersöks hur något är konstruerat. Med
kvalitativa undersökningar studeras några utvalda egenskaper och samband mellan dessa
söks.5 Denna studies utgångspunkt är att det råder oklarheter kring ett antal egenskaper inom
lagstiftningen för anläggningsarrenden. Detta kan sägas utgöra författarnas hypotes. Egenskaperna är som tidigare nämnts de villkor i 11 kap. 1 § jordabalken som krävs för att genom
rättsinstitutet anläggningsarrende upplåta mark. För att finna svar på om det råder oklarhet
används en hypotetisk-deduktiv metod. Detta är en kvalitativ metod som innebär att det är

Hartman, Jan. Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori. 2004. s 104-105.
A a s 106.
4 A a s 205-206.
5 A a s 272-273.
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hypotesen som styr vilka observationer som görs.6 Observationerna i studien utgörs av att
studera relevant lagtext, förarbeten, rättsfall, doktriner samt av intervjuer med kommuner
och analyser av arrendeavtal. Studien avser inte göra någon större kvantitativ analys av de
avtal som analyseras då omfattningen av de arrendeavtal som analyseras är för liten för att
göra kvantitativa statistiska analyser av.

2.2

Rättsvetenskap

Rättsvetenskap är en vetenskap som innehåller bland annat rättsdogmatik, rättssociologi,
rättshistoria och rättsekonomi. Rättsvetenskap skapar förståelse för juridiken både för allmänheten och för de som är verksamma inom området. Bland annat försöker rättsvetenskapen förstå hur lagar kommer till och hur de efterlevs.7 Rättsdogmatisk vetenskap handlar
om att definiera de gällande rättsreglerna. Vidare kan rättsdogmatisk vetenskap beskriva hur
lagen borde vara. Resultatet av rättdogmatiska undersökningar ska mynna ut i ett utlåtande
om hur den studerade lagtexten bör tillämpas vilket kan definieras som gällande rätt. Detta
resultat är ofta betydelsefullt för de människor som praktiserar juridik i sitt yrke.8
Denna studies kapitel 4 Arrendelagstiftningen och kapitel 5 Villkoren för anläggningsarrende är
av rättsdogmatisk karaktär och har som mål att definiera rättsläget för institutet anläggningsarrende och framförallt villkoren i 11 kap. 1 § jordabalken. Genom en rättsdogmatisk metod
tolkas lagtext, förarbeten, rättsfall och lagkommentarer. En intressant och något förbryllande
observation är att rättsläget är osäkert inom området anläggningsarrende för idrottsändamål.
Detta då begreppen förvärvsverksamhet, byggnad och byggnadens betydelse för verksamhetens bedrivande inte är tydligt definierade i någon av rättskällorna. Det finns heller inga
prejudicerande domar som vägledning. Genom den rättsdogmatiska undersökningen är målet att säkrare kunna redovisa oklarheterna i villkoren.
De källor som använts i den rättsdogmatiska studien har en viss hierarkisk ordning, där
lagtext är den källa som väger tyngst.9 Närmast efter följer prejudicerande domar från Högsta
domstolen (HD), följt av prejudicerande domar från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD).
Regeringens förslag till riksdagen om en lagändring sker genom en proposition och dessa
anses komma efter MÖD:s domar i den hierarkiska ordningen följt av betänkanden publicerade i Statens offentliga utredningar (SOU). Rättsfall från hovrätt och tingsrätt hamnar på
platsen bakom SOU och ska mest användas som belysande exempel på hur en tvist kan lösas.
Alla rättskällor nämnda ovan räknas till primära källor. Till de sekundära källorna räknas juridisk litteratur, Lantmäteriets handböcker och läroböcker.10
Studien ämnar även att undersöka tillämpningen av anläggningsarrenden för idrottsändamål i praktiken. Detta vetenskapsområde kallas rättssociologi och har som syfte att förstå
Hartman, Jan. Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori. 2004. s 160.
Lehrberg, Bert. Praktisk juridisk metod. 2001. s 37 f.
8 A a s 38.
9 A a s 142.
10 Jensen, m fl, Att skriva juridik. Regler och råd. 2012. s 86 och Jensen, föreläsning på Högskolan Väst 4 april
2019.
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och förklara hur och i vilken omfattning den gällande rättsordningen följs i samhället.11 Examensarbetet undersöker hur ett fenomen i samhället förhåller sig till gällande rätt inom ämnesområdet och därför valdes att samla in upplåtelseavtal för idrottsändamål från fem utvalda
kommuner. Kommunerna valdes ut inom Västra Götalands och Hallands län främst med
hänsyn till den geografiska närheten till Göteborg där arbetet skrevs. Men även med hänsyn
till kommunernas storlek. Av kommunernas totala antal upplåtelseavtal valdes 54 avtal ut för
mer ingående analys. Urvalet gjordes utifrån avtalens innehåll. För att anläggningsarrende ska
kunna föreligga krävs att en byggnad finns på arrendestället varför avtal med rätt att uppföra
eller bibehålla byggnad eftersträvades i urvalet. Genom tolkning och analys av arrendeavtalen
kunde vi konstatera hur några utvalda kommuner tillämpar gällande rätt. Den rättssociologiska undersökningen redogörs för i kapitel 6 Tillämpning av gällande rätt.

2.3

Intervjuer

En användbar metod för insamling av information inom kvalitativa undersökningar är intervju. En viktig faktor vid kvalitativa intervjuer är att det råder hög grad av standardisering och
strukturering. Att alla intervjuobjekt intervjuas på samma sätt och att frågorna ställs i samma
ordning är av stor vikt. Graden av struktur kan dock variera, genom en halvstrukturerad
intervju kan intervjuobjektet formulera sina svar friare än när intervjun är mer strukturerad,
då svaren i princip bara kan vara ja eller nej.12
Studien omfattar intervjuer med fem tjänstepersoner. Urvalet är baserat på de fem kommuner som valdes inom Västra Götalands och Hallands län. Vid urvalet söktes den/de
tjänstepersoner anställda på kommunen som ansvarar för och upprättar arrendeavtal. De
intervjuade personerna är anställda i kommunerna vi analyserade arrendeavtal hos och de
arbetar alla med arrendefrågor. I deras arbetsuppgifter ingår bland annat att upprätta, förnya och uppsäga arrendeavtal. Syftet med intervjuerna är att få en fördjupad bild av hur
tjänstepersonerna resonerar kring de villkor som finns i 11 kap. 1 § jordabalken och hur
kommunen ställer sig till det indirekta besittningsskyddet. Syftet är även att ge en bättre
förståelse för de insamlade avtalens utformning vid analys och tolkning av dessa.
Intervjuerna genomfördes i samband med att avtal inhämtades hos kommunerna. De genomfördes antingen på tjänstepersonens kontor eller i mötesrum. Intervjuerna dokumenterades genom att spela in dem. Vi valde i våra intervjuer att arbeta med en hög grad av standardisering men lite lägre grad av struktur. För att hålla en hög grad av standardisering ställdes frågorna alltid på samma sätt, av samma person och i samma ordning under alla intervjuerna. En lägre grad av struktur innebar att vi kunde ställa följdfrågor eller be om förtydligande vid behov under intervjuerna. Intervjuerna beräknades vara cirka 15 minuter långa.
I praktiken varierade de mellan elva och 16 minuter.

11
12

Lehrberg, Bert. Praktisk juridisk metod. 2001. s 38.
Hartman, Jan. Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori. 2004. s 280-281.
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När intervjuerna var avklarade påbörjades processen med att analysera intervjuerna, något som ofta görs i två moment. Det första momentet handlar om att kategorisera materialet för att få det mer hanterbart och det andra momentet handlar om att tolka materialet.13
Analysen genomfördes genom att tillsammans lyssna igenom de inspelade intervjuerna och
identifiera den information som var av intresse utifrån de svar som eftersökts. Intervjufrågorna finns tillgängliga i bilaga A.

2.4

Metoddiskussion

Genom att använda andra metoder än de som valdes hade ett annat resultat eventuellt kunnat
påvisas. I detta avsnitt förs en diskussion om hur de tillvägagångssätt som används påverkat
resultaten. Ett av de tillvägagångssätt som kan användas vid vetenskapliga studier är att samla
in en stor mängd data för att sedan sammanställa detta genom kvantitativa undersökningar.
Av sådana insamlingar kan resultat framställas och den praktiska tillämpningen av det undersökta kan med relativt stor säkerhet fastställas. Vid kvalitativa undersökningar används en
mindre mängd insamlat data vilket gör att säkra statistiska slutsatser inte kan dras på samma
sätt. I stället kan slutsatser erhållas genom att insamlad data analyseras och tolkas. Metoden
som användes vid detta examensarbete var av det kvalitativa slaget. Syftet med examensarbetet är att ta reda på om det går att upplåta mark för idrottsändamål genom anläggningsarrende. För att kunna svara på detta krävdes en stor del rättsdogmatik men även en del rättssociologi för att se tendenser om hur det såg ut i verkligheten. En stor rättssociologisk undersökning bedömdes i startskedet inte hinnas med under kursens tio veckor vilket också visade
sig stämma. Intressant kan vara att fundera på hur utfallet hade blivit med en större rättssociologisk undersökning av den praktiska tillämpningen. Insamlingen hade till exempel kunnat
genomföras genom enkäter som skickats till landets alla kommuner. Det insamlade materialet
hade kunnat framställas statistiskt genom tabeller och diagram. Av en sådan studie hade säkrare slutsatser kunnat drags om hur den praktiska tillämpningen faktiskt ser ut i landet. I
denna studie kan slutsatsen snarare visa tendenser på hur den praktiska tillämpningen ser ut.
Då den rättsdogmatiska delen i denna studie redogjort för gällande rätt inom anläggningsarrende skulle en framtida studie kunna fokusera mer på den praktiska tillämpningen.
Vi valde att i våra intervjuer arbeta med hög grad av standardisering och med lite lägre
grad av struktur. Motivet till detta är att alla intervjuobjekt skulle ges samma förutsättningar
genom den höga graden av standardisering, men kunna svara mer fritt än bara ja och nej. De
frågor vi ställde var utformade så att beskrivande svar krävdes. För att upprätthålla en viss
grad av standardisering ställdes frågorna på samma sätt och av samma person vid varje intervjutillfälle. Intervjuerna genomfördes alltid i samma miljö vilket var kontoret för den kommunala tjänstepersonen. Genom att hålla en balanserad strukturering fanns möjligheten att
ställa följdfrågor. Denna möjlighet användes vid alla intervjutillfällen och är något vi anser
gav intervjuerna en extra dimension. Till exempel hade flertalet av de intervjuade tjänstepersonerna svårt att ge konkreta exempel på byggnader de anser vara av ringa betydelse för
13

A a s 287.
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en verksamhets bedrivande. I dessa fall kunde vi som intervjuare ge beskrivande exempel för
att få tjänstepersonen att tänka bredare och komma på egna exempel. Om en intervjumetod
med hög grad av struktur i stället skulle använts hade risken varit att viktig information inte
framkommit.
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3 Idrott
I detta kapitel ges en beskrivning av hur idrottens verksamhet ser ut i Sverige. I avsnitt 3.1
Idrottens verksamhet ges en förståelse för hur viktig idrotten är för att främja psykisk och fysisk
hälsa. I samma avsnitt redogörs också för det associationsrättsliga perspektivet inom svensk
idrott. I avsnitt 3.2 ges en beskrivning av idrottens behov av mark och arrendets betydelse för
att kunna tillgodose detta behov.

3.1

Idrottens verksamhet

Idrotten är i Sverige den allra största folkrörelsen. Av Sveriges alla barn och ungdomar har
närmare 90 % någon gång varit aktiva inom föreningsidrott och för många är idrott, efter
familj och skola, den viktigaste miljön.14 År 2018 var drygt 3 100 000 personer i Sverige medlem i någon form av idrottsförening.15 Av dessa siffror framgår att idrotten har stor betydelse
för den sociala hållbarheten i Sverige. Social hållbarhet har ingen klar definition men kan
sägas innefatta begrepp som välbefinnande, ansvarskänsla och individers hälsa.16 Dessa begrepp stämmer väl överens med riksidrottsförbundets mål som är att idrotten ska skapa gladare, friskare och mer motiverade människor.17
Svensk idrott är samlad under organet Riksidrottsförbundet (RF). Som organisation har
RF funnits i drygt 100 år och dess ställning är central inom svensk idrott, bland annat har
RF:s stadgar kallats idrottens grundlag. Under RF finns i sin tur specialidrottsförbunden, som
också är medlemmar i RF. Idrottsföreningarna är i sin tur medlemmar i specialidrottsförbunden. Den associationsform som idrottsföreningar vilar under är ideell förening. RF stadgar
beskriver i 2 kap. § 2 att RF i sig är en ideell förening, liksom de anslutna föreningarna. Ideella
föreningar har ingen egen speciallag i svensk rätt och därför har de ideella organisationerna
relativt stor frihet att själva skapa regelverk. Friheten begränsas av den allmänna lagstiftningen och den praxis och sedvana som vuxit fram.18 Ideella föreningar är en juridisk person,
villkorat att föreningen har antagit stadgar. Nyttjanderätt till fast egendom kan upplåtas till
juridiska personer. Därför föreligger inga hinder för idrottsföreningar att arrendera mark.19
Sedan år 1999 tillåter RF att en idrottsförening får bedriva sin verksamhet i ett aktiebolag.
Föreningen får bedriva idrottslig verksamhet i bolagsformen idrottsAB.20 Föreningen upplåter då rättigheten att bedriva tävlingsverksamhet till idrottsAB. IdrottsAB måste följa RF:s
stadgar och verksamheten måste huvudsakligen vara idrott.21 IdrottsAB är ett aktiebolag och

Riksidrottsförbundet. Idrottens finansiering. Ideellt arbete gör idrotten. 2018.
Riksidrottsförbundet. Idrottsrörelsen i siffror 2018. 2018. s 5.
16 Högberg, 2014. s 12.
14
15

17

Riksidrottsförbundet. Målet.

Riksidrottsförbundet, Christer Pallin. Svensk idrotts organisation och uppbyggnad – ur ett associationsrättsligt perspektiv. 2012. s 2-3.
19 Larsson & Synnergren, Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken. 2007. s 26.
20 Se 11 kap. § 3 RF stadgar.
21 Se 11 kap. § 3 a RF stadgar.
18
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måste därmed förhålla sig till aktiebolagslagen (2005:551). Något hinder för en idrottsförening att bilda aktiebolag för andra ändamål än tävlingsverksamhet finns inte. Ett belysande
exempel på hur en idrottsförenings koncernstruktur kan se ut är Djurgårdens IF fotbollsförening, se figur 3.1. Moderbolaget är Djurgårdens IF fotbollsförening vilket är en ideell förening. Moderbolaget har tre dotterbolag med olika ändamål. Dessa är Djurgårdens Elitfotboll
AB, Djurgårdens Fotboll Arena AB och Djurgårdens Fotboll Försäljning AB.22

Figur 3.1: Exempel på koncernstruktur; Djurgårdens IF Fotbollsförening.
Idrott kan även bedrivas helt utan föreningsverksamhet. I den offentlig sektorns verksamhetsområde finns idag många privata aktörer såsom privatiserade skolor och vård- och omsorgsbolag. Inom idrotten finns exempel som visar att utvecklingen går åt samma håll. Rena
kommersiella aktörer som erbjuder idrottsaktiviteter mot betalning kan till exempel vara gym,
dans och bowling.23

3.2

Idrottens behov av mark

Oavsett om idrotten bedrivs genom bolag eller förening så finns ofta ett behov av mark för
att utöva sin verksamhet på. För att till exempel en tennisklubb ska kunna bedriva sin verksamhet finns ett klart behov av mark för en tennisbana. I andra fall räcker tillgången till mark
genom allemansrätten, till exempel för orientering eller terränglöpning. I Malmö stads plan
för samhällsservicens markbehov framgår till exempel att en ishall behöver 3 100 – 3 500 m2,
utomhusbad 3 000 m2 och en idrottshall 1 500 m2 markyta.24
I frågan om idrottsföreningar besitter sin mark med äganderätt eller genom nyttjanderätt
så kan en studie från RF vara vägledande. I studien tillfrågades 1267 stycken idrottsföreningar
om de själva äger den idrottsanläggning där de bedriver sin verksamhet; 66 % av föreningarna
svarade nej. Av studien framgår inte vilken nyttjanderättsform som de 66 % avtalat om men
resultatet ger ändå vägledning om att många idrottsföreningar arrenderar mark för sin verksamhet.25

Proff The Business Finder. Djurgårdens IF fotbollsförening.
Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarna. Framtidens idrottsförening, slutrapport. 2013. s 11-13.
24 Malmö stad. Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö. 2016. s 5.
25 Riksidrottsförbundet, Mattias Claesson. Användning av idrottsanläggningar – en studie av tillgänglighet till
och fördelning av tider i idrottsanläggningar ur ett jämställdhetsperspektiv. 2010. s 34.
22
23
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Inom jordbruket är det ofta för dyrt för en jordbrukare att göra de initiala investeringar som
behövs i lös egendom och samtidigt köpa en fastighet, vilket gör att den blivande jordbrukaren ofta börjar sin verksamhet med att arrendera mark.26 I samma sits kan idrottsföreningar
tänkas vara. En nystartad fotbollsklubb kan ha råd med bollar, kläder och benskydd, men ha
svårt att finansiera ett fastighetsköp för fotbollsplanen. Arrendeinstitutets betydelse för idrotten i Sverige bör således vara av stor vikt.
RF arbetar aktivt med att hjälpa idrottsföreningar att tillgodose sitt behov av mark och vill
att idrott ska vara en tydlig del av samhällsplaneringen. Bland annat vill RF att idrott ska vara
en del av 2 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) för att ge anläggningar och idrottsmiljöer ett större utrymme i kommunernas planläggning. De vill även att kommuner ska
samråda med RF när översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner tas fram.27 I ett vägledande dokument från år 2019 tillhandahåller även RF råd till idrottsföreningar som vill ingå
avtal om hyra eller arrende.28 I dokumentet ges råd om hur ett avtal bör utformas och vad
det bör innehålla. Något som inte framgår av detta vägledningsdokument är den vidsträckta
avtalsfrihet som råder inom arrendelagstiftningen. Av dokumentet framgår till exempel inte
att en idrottsförening kan avtala om besittningsskydd eller rätten att överlåta arrendet till
annan.

Bengtsson m fl. Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom. 2013. s 216.
Riksidrottsförbundet. Ingen idrott utan yta. 2018.
28 Riksidrottsförbundet. Vägledning - avtal om upplåtelse av nyttjanderätt till en idrottsanläggning – hyreseller arrendeavtal. 2019.
26
27
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4 Arrendelagstiftningen
Detta kapitel ämnar redogöra för arrendets uppkomst och hur arrendelagstiftningen ser ut
idag. Kapitlets disposition är uppbyggd på följande vis. I avsnitt 4.1 Arrendets historik görs
inledningsvis en historisk tillbakablick för att ge en bättre förståelse för de grunder som dagens lagtext utformats genom. Därefter presenteras anläggningsarrendets tillkomst i avsnitt 4.1.1
för att ge läsaren en förståelse för hur och framförallt varför anläggningsarrendet infördes.
Därefter görs en kort redogörelse för den nya jordabalken i avsnitt 4.1.2. I avsnitt 4.2 Nyttjanderätter enligt jordabalken ges en övergriplig redogörelse för de allmänna bestämmelserna i JB
som reglerar nyttjanderätter och arrenden. Avsnitt 4.2.3 Lägenhetsarrenden och 4.2.4 Anläggningsarrende beskriver de båda rättsinstituten. I avsnitt 4.2.5 redogörs för avtalsfriheten inom arrendelagstiftningen vilket är en viktig del för att förstå arrendelagstiftningens uppbyggnad. Vilken betydelse avtalet har vid en upplåtelse är också en viktig del, denna redogörs för i avsnitt
4.2.6 Avtalets innebörd. Kapitlet avslutas med en redogörelse för besittningsskydd inom arrendelagstiftningen. Avsnittet är benämnt 4.3 Besittningsskydd.

4.1

Arrendets historik

Avtal om nyttjanderätt till fast egendom för att bruka jord som annan äger fanns redan under
antiken och i Sverige har nyttjanderätt till fast egendom varit ett rättsinstitut sedan medeltiden.29 I landskapslagarna fanns bestämmelser om att upplåta jord för brukande, vilket då
kallades för jordlega. Bestämmelserna om jordlega kallades för landbolega och var till stor
del jämförbara med dagens avtal om arrende. Förmånerna för jordägarna kom under de nästföljande århundradena att öka, på bekostnad av nyttjanderättshavarens rättigheter. Nyttjanderättshavaren kallades under denna tid för landbo. Under denna tidsperiod hade endast
adeln, kronan och kyrkan rätt att upplåta jord vilket gjorde att parterna ofta hade en ojämlik
ställning. Efter ytterligare reformer började ett modernare nyttjanderättsavtal att ta form under 1600-talets slut där jordägare och landbo fick en mer jämlik ställning.30
I 1734 års lag reglerades fortsatt landbolega, men hade nu även kompletterats med arrende.
I stora drag bestod avtalen om landbolega av liknande förutsättningar som innan, vilket innebar att jordägarens ställning fortsatt var stark gentemot nyttjanderättshavaren. Olägenheter
för nyttjanderättshavaren var bland annat att jordägaren före avtalets utgång kunde återfå
besittningen av marken. Genom bestämmelsen i 16 kap. 15 § gamla jordabalken sades nyttjanderätten upp vid överlåtelse av fastighet, något som gjorde nyttjanderättshavarens besittning än mer otrygg. Nyttjanderättshavarens ställning förbättrades under 1800-talets mitt genom olika reformer av 1734 års lag. Till exempel skapades en möjlighet för nyttjanderättshavaren att inteckna sin rättighet, vilket gav ett sakrättsligt skydd mot en eventuell ny ägare av
fastigheten.31 Under denna tid började även begreppet arrendator att användas som benämning på nyttjanderättshavaren.

Bäärnhielm, Mauritz. Fördel saklega. Svensk juristtidning 2001, häfte 5, s 433.
Bengtsson m fl. s 21.
31 Bengtsson m fl. s 22.
29
30
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Arrendatorns skydd stärktes i och med tillkomsten av 1907 års NJL. Genom denna lag kom
begreppet arrende för första gången att användas i lagtext. Begreppet innefattade även det
tidigare använda begreppet jordlega. Nyttjanderättshavaren kom hädanefter att benämnas
arrendator.32 NJL innehöll förutom arrende även bestämmelser om bland annat hyra och
tomträtt. Enligt bestämmelserna i 2 kap. 1 § NJL skulle ett skriftligt avtal upprättas för arrendeupplåtelser, något som stärkte arrendatorns ställning gentemot jordägaren. Avtalen
skulle också begränsas till viss tid enligt 2 kap. 2 § NJL. Jordägaren fick till exempel inte
längre säga upp avtalen med kort varsel och uppsägningen skulle ske skriftligt enligt 2 kap.
38 § NJL. Motiven till dessa förändringar var att öka den sociala och ekonomiska tryggheten
för arrendatorn. Innan tillkomsten av NJL var huvudprincipen i svensk fastighetsrätt att vid
överlåtelse av fast egendom kom nyttjanderätten att upphöra, något som gjorde arrendatorns
ställning osäker. Den arrendelagstiftning som används idag grundar sig till stor del på 1907
års NJL.33
Vid 1943 års reform av NJL gavs arrendatorn ytterligare starkare ställning genom de sociala arrendereglerna. Syftet med reformen var att främja jordbruksnäringen och målet var att
jordbruken i Sverige skulle kunna utvecklas till att bli än mer bärkraftiga. De ändringar till
förmån för arrendatorn som gjordes i reformen motiverades med att en tryggare besittning
skulle ge höjd byggnadsstandard av arrendatorn uppförd byggnad och en starkare jordbruksnäring.34 En faktor som ytterligare stärkte arrendatorns ställning var att kravet på upprättande av skriftligt avtal hädanefter låg på jordägaren, efter en komplettering av 2 kap. 1 §
NJL. Av samma paragraf framgår att om arrendatorn hunnit ta marken i bruk innan skriftligt
avtal upprättats och giltigt avtal därefter inte blev av, var jordägaren ersättningsskyldig till
arrendatorn för den ekonomiska skada som eventuellt uppstod genom tillträdet. Arrendeavgiften, eller legan som den fortfarande kallades, skulle efter denna reform betalas med pengar
vilket framgår av 2 kap. 6 § NJL. Legan fick därmed inte ersättas genom dagsverke eller annat
arbete som tidigare varit tillåtet.35
4.1.1

Anläggningsarrendets tillkomst

Anläggningsarrende såg tillsammans med bostadsarrende dagens ljus år 1968 efter ändring
av NJL. För båda rättsinstituten ämnar arrendatorn att uppföra byggnad men vid anläggningsarrende krävs att arrendatorn även tänkt bedriva förvärvsverksamhet. Förekomsten av
lägenhetsarrenden med ändamålet förvärvsverksamhet ansågs innan år 1968 ha varit stor och
utredningen till reformen visade att förekomsten av arrenden där arrendatorn gjort betydande investeringar i kapital och arbete på arrendestället var vanliga. Exempel på denna typ
av arrenden som förekom var bland annat brädgårdar, kiosker, industribyggnader, lager och
varvsanläggningar.36 Dessa var tidigare upplåtna genom lägenhetsarrenden vars utformning i
lagen helt saknade bestämmelser till skydd för arrendatorn. Ett motiv att tillförsäkra denna
NJA II 1908. Nr 5:1, s 20.
Bengtsson m fl. s 22.
34 NJA II 1944. Nr 5:1, s 149-150.
35 A a s 173.
36 SOU 1966:26. s 142 f.
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typ av arrendatorer ett visst skydd genom lagstiftning och stärka deras position gentemot
markägaren var att lägenhetsarrendena innebar uppenbar risk för arrendatorn att stora ekonomiska värden skulle gå förlorade.37
Vid reformen infördes bland annat att en upplåtelse automatiskt förlängs med samma tid
som motsvarar arrendetiden, dock längst fem år, om uppsägning inte sker före arrendetidens
slut, vilket framgår av 11 kap. 3 § jordabalken. Arrendatorn gavs även ett indirekt besittningsskydd, något som berättigar till ersättning om markägaren väljer att inte förlänga avtalet vid
dess utgång. Anledningen till att direkt besittningsskydd, som innebär rätt till förlängning av
avtalet, inte medgavs var att markägarens möjligheter att förfoga över sin mark inte helt skulle
upphöra. De tidigare arrendereglerna tillät upplåtelser kortare än ett år och även tillsvidareavtal, något som togs bort i lagändringen år 1968. De nya reglerna tillät endast upplåtelser
under viss tid och inte kortare än ett år. Även i detta fall var det arrendatorns ekonomiska
risk som användes som motiv.38 För att stärka arrendatorns ställning gentemot markägaren
diskuterades om reglerna till förmån för arrendatorn skulle vara tvingande. Man fann dock
att markägarens intressen, att fritt kunna förfoga över marken, var starkare än arrendatorns
ekonomiska intressen. Av denna anledning valde man att låta de nya reglerna om indirekt
besittningsskydd vara dispositiva vilket de är än idag.39
En kategori av potentiella arrendatorer undantogs dock av de nya reglerna för anläggningsarrende, nämligen idrottsföreningar. Detta framgår av förarbetena till 1968 års reform av
NJL, där idrottsföreningars klubbhus och åskådarläktare används som beskrivande exempel
som faller utanför definitionen av anläggningsarrende.40 Att de nämns specifikt i förarbetena
kan tolkas som att det är självklart att de faller utanför kategorin anläggningsarrende. Någon
egentlig motivering till varför det inte skulle gå att upplåta mark för exempelvis en idrottsförenings klubbstuga framgår dock inte av förarbetena. Det framgår inte heller varför en
idrottsförenings investeringar inte är i behov av samma skydd som till exempel en kiosk på
arrenderad mark.
4.1.2

Den nya jordabalken

Den nya jordabalken (1970:944) trädde i kraft år 1972. Innehållet består huvudsakligen av
civilrättsliga regler rörande fast egendom. Vad gäller arrende så skedde ändringar endast i
bestämmelserna om jordbruksarrende.41 Under arbetet med den nya jordabalken ställdes frågan om arrende skulle ingå i JB eller bestå av en särskild balk tillsammans med nyttjanderätter,
tomträtt och hyra. Lagberedningen tyckte att dessa ämnesområden lämpade sig väl för att
befinna sig i den nya jordabalken och därför blev balken en sammanslagning. Reglerna om
arrende placerades i kapitel 8 till 11.42

Prop. 1968:19. s 94.
A a s 99-100.
39 A a s 64.
40 SOU 1966:26. s 147 och Prop. 1968:19. s 62.
41 Prop. 1970:20. Del A, s 2.
42 A a Del B s 13-14.
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En viktig förändring inom reglerna om arrende var att direkt besittningsskydd infördes för
jordbruksarrendatorer, precis som bostadsarrendatorer fått några år tidigare.43 Motiven till de
nya bestämmelserna om jordbruksarrende var den samhällsutveckling som skett inom jordbruket under mitten av 1900-talet. Andelen arrenderad mark hade under de senaste årtiondena ökat, medan antalet brukningsenheter hade minskat, vilket sades bero på den rationalisering som skett inom det svenska jordbruket. Den gamla jordabalken bedömdes inte vara
anpassad till de förutsättningar som rådde under denna tid, vilket föranledde behovet av den
nya jordabalken.44

4.2

Nyttjanderätter enligt jordabalken

I avsnitt 4.2.1 Allmänt om nyttjanderätter och 4.2.2 Allmänt om arrenden ges en övergriplig redogörelse för de allmänna bestämmelserna i JB som reglerar nyttjanderätter och arrenden. I
avsnitt 4.2.3 Lägenhetsarrenden och 4.2.4 Anläggningsarrende beskrivs mer ingående för dessa två
rättsinstitut. Därefter följer avsnitt 4.2.5 Avtalsfrihet inom arrendelagstiftningen som beskriver
principerna för avtalsfrihet inom arrendelagstiftningen och avsnitt 4.2.6 Avtalets innebörd som
beskriver hur avtal ska tolkas inom arrendelagstiftningen.
4.2.1

Allmänt om nyttjanderätter

Rätt att nyttja någon annans mark kallas nyttjanderätt och exempel på nyttjanderätter enligt
JB är arrende, hyra, tomträtt, annan nyttjanderätt och partiell nyttjanderätt. 7 kap. JB reglerar
de allmänna bestämmelserna om de ovan nämnda nyttjanderätterna. Särskilda bestämmelser
om hur de olika nyttjanderätterna kan och får upplåtas finns i 8-13 kap. JB. Det finns även
andra typer av nyttjanderätter; till exempel bostadsrätt, vägrätt och gravrätt. Dessa nyttjanderätter omfattas inte av bestämmelserna i JB utan regleras i stället i var sin lag45 (se till exempel 30 § väglagen angående vägrätt).
Nyttjanderätterna delas in i två olika slag, helnyttjanderätt och partiell nyttjanderätt. Helnyttjanderätt innebär att nyttjanderättshavaren får full besittning av marken. Fastighetsägaren
avstår alltså helt från att bruka den mark nyttjanderätten avser under avtalstiden, till exempel
arrende och hyra. Den partiella nyttjanderätten innebär att nyttjanderättshavaren får tillträde
till den mark nyttjanderätten avser och får tillgodogöra sig det som avtalats i och med nyttjanderätten, medan fastighetsägaren får fortsätta bruka marken som nyttjanderätten avser
under avtalstiden. Exempel på partiella nyttjanderätter är jakt- och fiskerätt. Nyttjanderätterna knyts till en viss person och upplåts genom avtal. Avtalens form regleras i lagen
(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) och
kan därmed vara muntliga. Undantag gäller för arrenden och tomträtt, för dessa finns speciella regler om formkrav på avtalet i JB.46

Prop. 1970:20. Del A, s 2.
A a Del B, s 854.
45 Se 7 kap. 4 § jordabalken.
46 Lantmäteriet. Handbok JB – Jordabalken. 2013. s 188.
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I 7 kap. 5 § jordabalken finns allmänna bestämmelser om upplåtelsetid för de olika nyttjanderätterna. Vad gäller arrenden utanför detaljplan så är inga avtal bindande längre än 50 år
och för arrenden inom detaljplan gäller maximalt 25 år. Parterna kan visserligen teckna avtal
för livstid, men maximitiderna i lagen är fortsatt tvingande.47 För jordbruksarrende gäller 25
år oavsett om området är inom eller utom detaljplan. I 7 kap. 7-8 §§ finns bestämmelser om
förlängning och ändring av avtalen. Vid både förlängning och ändring räknas det som ny
upplåtelse. I 7 kap. 11-21 §§ regleras hur nyttjanderätten påverkas av att fastigheten överlåtes.
Grundregeln är att när en fastighet överlåtes gäller inte de nyttjanderätter som belastar fastigheten mot den nya ägaren. Undantagen från huvudregeln är om nyttjanderätten är inskriven eller om säljaren gjort förbehåll om att nyttjanderätten ska bestå efter överlåtelsen.48 Att
notera är att undantagen i praktiken oftare förekommer än huvudregeln.
4.2.2

Allmänt om arrenden

Detta examensarbete behandlar lägenhetsarrende och anläggningsarrende. Dessa rättsinstitut
finns reglerade i 8 kap. respektive 11 kap. JB. I 8 kap. JB finns allmänna bestämmelser om
arrenden. 8 kap. 1 § redogör för de fyra arrendetyperna som finns; jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrenden. Vidare framgår i samma paragraf
att arrende ska upplåts mot vederlag för att vara giltigt. Om en upplåtelse av mark sker utan
att vederlag utgår kan upplåtelsen inte räknas som ett arrende, men däremot som en nyttjanderätt enligt 7 kap. JB.49 I 8 kap. 2 § finns bestämmelser om att 8-11 kap. JB är indispositiva
mot markägaren om inte annat anges. Förbehåll som däremot är till arrendatorns fördel är
gäller båda parter.50 I 8 kap. 3 § konstateras att avtal om arrende ska upprättas skriftligen och
innehålla avtalets samtliga villkor. Bestämmelser om uppsägning och upphörande av arrendeavtal finns i 8 kap. 4-11 §§. Om arrendatorn vill upplåta den arrenderade marken i andrahand krävs markägarens samtycke, detta regleras i 8 kap. 19 §. Om det gäller andrahandsupplåtelser där inga olägenheter för markägaren uppstår får dock arrendatorn upplåta rum eller
mark i andra hand utan samtycke. I de dispositiva 8 kap. 21-22 §§ regleras vad arrendatorn
ska göra med uppförda byggnader på den upplåtna marken när arrendeavtalet upphör att
gälla. Bestämmelserna innebär att markägaren ska ges en möjlighet att, mot ersättning, överta
de byggnader som står på fastigheten. Om arrendatorn ändå för bort byggnader ska marken
återställas i användbart skick. Tre månader efter att arrendatorn frånträtt marken ska byggnaderna vara bortförda, annars tillfaller de markägaren utan att ersättning behöver utgå.51
Grunderna för förverkande av arrenderätten finns i 8 kap. 23-25 §§ och för detta redogörs i
avsnitt 4.3 Besittningsskydd.
Om tvist angående arrendeavtal uppstår är det arrendenämndens uppgift att medla i frågan, vilket framgår av 1 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder och 8

Prop. 1970:20. Del B, s 363.
A a Del A, s 249.
49 Lantmäteriet. Handbok JB – Jordabalken. 2013. s 239.
50 NJA II 1972. s 252.
51 Lantmäteriet. Handbok JB – Jordabalken. 2013. s 268.
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kap. 30 § jordabalken. Överklagan av arrendenämndens beslut görs till hovrätten. Prövningstillstånd behövs inte, vilket framgår av 8 kap. 31 § a jordabalken. De beslut som får överklagas
finns redovisade i 8 kap. 31 § jordabalken. I princip får alla beslut utom dispensärenden
överklagas.52 I de tvister där arrendenämnden inte har behörighet att pröva frågan ansvarar
tingsrätten för prövningen.53
I avsnitten nedan redogörs för lägenhets- och anläggningsarrenden var för sig. Det förefaller lämpligt att redan nu klargöra de viktigaste skillnaderna mellan de två upplåtelseformerna. Lägenhetsarrenden saknar helt besittningsskydd till skillnad från anläggningsarrenden
som har ett indirekt besittningsskydd. När avtalstiden löpt ut och upplåtelsen ska förnyas har
lägenhetsarrendatorn inget skydd mot oskäliga avgiftshöjningar, vilket anläggningsarrendatorn har enligt 11 kap. 5 § jordabalken. Hur avgiften ska bestämmas stadgas i 11 kap. 5 § a
jordabalken. Om detta redogörs i avsnitt 4.2.4 Anläggningsarrenden.
4.2.3

Lägenhetsarrenden

Vanliga ändamål för lägenhetsarrende är ofta mindre verksamheter till exempel parkering
eller upplagsplats. Lägenhetsarrende är negativt definierad i 8 kap. 1 § jordabalken och föreligger när mark upplåts mot vederlag men där upplåtelsen inte kan anses vara ett jordbruks, anläggnings- eller bostadsarrende. Lägenhetsarrende har inte tilldelats något eget kapitel i
JB utan dess regler finns i de allmänna bestämmelserna i 8 kap. Innan bostads- och anläggningsarrende tillkom år 1968 hade lägenhetsarrende större betydelse än vad det kan anses ha
idag. Lägenhetsarrendena är ofta av liten betydelse ur ett ekonomisk och socialt hänseende,
varför stor avtalsfrihet föreligger och besittningsskydd saknas.54 Avtal om lägenhetsarrende
behöver till skillnad från de andra arrendetyperna inte upprättas skriftligt om villkoret att
parterna är överens är uppfyllt, något som framgår av 8 kap 3 § 3 st. Lägenhetsarrenden har
inte heller någon begränsning till minimitider som de andra arrendeformerna utan kan upplåtas även för tillfälliga verksamheter. Inte heller behöver lägenhetsarrende vara upplåtet på
viss tid, utan det kan gälla tills vidare.55 Enligt 8 kap. 5 § måste avtal om lägenhetsarrende
som är obestämda i tid sägas upp och de slutar då att gälla den fardag som kommer närmast
sex månader efter uppsägningen. Avtal som är bestämda i tid upphör dock att gälla när arrendetiden utgått, utan att uppsägning skett.
Markägarens skyldigheter gentemot arrendatorn är i huvudsak att i rätt tid ställa marken
till förfogande. Markägaren har också ett ansvar att den avtalade arealen för arrendestället
stämmer överens med verkligheten. Om så inte är fallet har arrendatorn möjlighet till nedsättning av avgiften och i vissa fall möjlighet att häva avtalet. Markägaren har också ansvar
för till exempel översvämningar eller jordras på arrendestället, så länge inte arrendatorn orsakat försämringarna själv. Även i dessa fall har arrendatorn rätt till nedsättning av avgiften
och i vissa fall möjlighet att häva avtalet.56 Arrendatorns rättighet är förverkad om någon av
A a s 281.
Arrendenämnden. Ärenden i arrendenämnden. 2019.
54 Grauers, Folke. Nyttjanderätt. Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt. 2014. s 235-237.
55 A a s 238.
56 A a.s 239.
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punkterna i 8 kap. 23 § uppfylls. Punkt 1-3 i samma paragraf kan sägas beskriva arrendatorns
skyldigheter gentemot jordägaren. Arrendatorn ska betala avgiften i tid, vårda arrendestället
och nyttja arrendestället enligt avtalat ändamål. Om detta inte görs och felen anses vara av
väsentlig betydelse kan alltså arrenderätten vara förverkad och markägaren kan uppsäga avtalet.
Om en arrendator önskar överlåta arrenderätten till annan är huvudregeln att markägaren
ska samtycka om att överlåtelsen ska ske. En sådan överlåtelse skulle innebära att markägaren
får en ny motpart där parternas skyldigheter förblir som innan.57 Vad gäller andrahandsupplåtelser i arrenderätten gäller bestämmelserna i 8 kap. 19 § för lägenhetsarrende, där bestämmelsen lyder att markägarens samtycke behövs.
4.2.4

Anläggningsarrenden

Anläggningsarrenden är avsedda för näringsidkare och ger arrendatorn möjlighet att uppföra
eller bibehålla byggnad. Exempel från propositionen med förslag till ändring i NJL är kiosk,
bensinstation och dylikt. Detta stadgades år 1968 när anläggningsarrende tillkom.58 Enligt 7
kap. 5 § 1 st. är anläggningsarrenden bindande i maximalt femtio år utanför detaljplanerat
område och maximalt tjugofem år inom detaljplanerat område. En förutsättning för att anläggningsarrende ska föreligga är att mark upplåts mot vederlag enligt 8 kap. 1 § jordabalken.
Till skillnad från lägenhetsarrende måste avtalet upprättas skriftligt enligt 8 kap. 3 § 1 st.
Enligt samma paragraf ska samtliga avtalsvillkor anges i avtalet och om ändringar och tillägg
sker till ett befintligt avtal ska dessa också dokumenteras skriftligt. Enligt 8 kap. 2 § 1 st. är
förbehåll i avtalet som strider mot bestämmelserna i 8-11 kap utan verkan. Av paragrafens
andra stycke framgår dock att visst utrymme att avtala om förbehåll till nackdel för arrendator
medges. Ett sådant förbehåll ska prövas och godkännas av arrendenämnden. Godkännande
får dock endast sökas om det står angivet i avtalet. Bestämmelsen om förbehåll omfattar
endast överenskommelser som är till nackdel för arrendatorn. Överenskommelser till fördel
för arrendatorn är således bindande.59
I 11 kap. 1 § anges de villkor för att ett anläggningsarrende ska anses föreligga. Ett anläggningsarrende ska upplåtas för förvärvsverksamhet, dock inte med ändamålet jordbruk. Arrendeavtalet ska innehålla en rätt för arrendatorn att bibehålla eller uppföra byggnad. Att det
finns eller kommer finnas en eller flera byggnader på arrendestället är således ett krav för att
få upplåta mark genom anläggningsarrende. Därtill ska byggnaden eller byggnaderna ej vara
av ringa betydelse för arrendatorns verksamhet. Innebörden av dessa villkor behandlas närmare i kapitel 5 Villkoren för anläggningsarrende.
Enligt 11 kap. 2 § 1 st. ska avtalet bestämmas till viss tid. Är avtalstiden inte bestämd gäller
avtalet under fem år. Av 11 kap. 2 § 2 st. framgår att förbehåll för markägaren att återta
arrendestället före arrendetidens utgång endast är giltigt om det godkänts av arrendenämnden.
Grauers, Folke. Nyttjanderätt. Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt. 2014. s 243 f.
Prop. 1968:19. s 121.
59 NJA II 1972. s 252.
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Ett anläggningsarrende ska enligt 11 kap. 3 § 2 st. sägas upp senast sex månader innan tiden
för arrendet löper ut. Av 11 kap. 3 § 1 st framgår att om avtalet inte sägs upp inom denna tid
förlängs avtalet automatiskt med den tid som motsvarar arrendetiden, dock max fem år. Bestämmelsen är dispositiv och därmed kan tiden för uppsägning och automatisk förlängning
avtalas om.
Enligt 11 kap. 4 § har arrendatorn rätt till ersättning om arrendet upphör, vilket utgör det
så kallade indirekta besittningsskyddet. I 11 kap. 5 § finns de grunder för när besittningsskyddet får brytas. Mer om detta går att läsa i avsnitt 4.3 Besittningsskydd.
Av 11 kap. 5 a § 1 st. framgår de bestämmelser om när en arrendeavgift inte anses skälig.
Av paragrafen framgår att arrendeavgiften ska fastställas med utgångspunkt i vad arrendestället kan antas betinga på öppna marknaden. Enligt 11 kap. 5 a § 2 st. har yttrande från
arrendenämnden rörande arrendeavgiften presumtionsverkan i en ersättningsprocess vid
tvist om ersättning enligt 11 kap. 5 §. Syftet med bestämmelsen är att ge incitament för parterna att träffa överenskommelse om den avgift arrendenämnden angett i sitt yrkande. Enligt
11 kap. 5 a § 3 st. får anbud som inkommit till markägaren under en medlingsprocess rörande
arrendeavgiften endast beaktas om synnerliga skäl föreligger. Syftet med bestämmelsen är att
arrendenämnden ska få tillgång till all den information markägaren har och på så vis kunna
ge ett så riktigt yttrande som möjligt.60
I 11 kap 6 § finns bestämmelser om hur förfarandet ska gå till då markägaren vill säga upp
avtalet. Enligt 11 kap 6 § 1 st. ska markägaren, om denne vill säga upp ett arrendeavtal, underrätta arrendatorn om villkor för förlängning eller orsaker till varför avtalet inte kommer
att förlängas. I uppsägningen ska det även finnas en underrättelse om att arrendatorn har två
månader på sig att hänskjuta tvisten till arrendenämnden, om arrendatorn inte går med på att
lämna arrendestället utan ersättning. Uppfyller markägaren inte dessa krav är uppsägningen
utan verkan. Om arrendatorn inte hänskjuter tvisten till arrendenämnden förfaller rätten till
ersättning, vilket framgår av 11 kap. 6 § 2 st. Enligt 11 kap. 6 § 3 st. får markägaren inte höja
arrendeavgiften eller ställa andra villkor, än vad som angetts i uppsägningen, innan en medling avslutats. Gör markägaren detta och förlängning inte kommer till stånd har arrendatorn
rätt till ersättning enligt 11 kap. 5 §.
I 11 kap. 6 a § finns bestämmelser om uppsägning då arrendatorn vill säga upp avtalet.
Enligt 11 kap. 6 a § 1 st har arrendatorn två månader på sig att hänskjuta en tvist till arrendenämnden, om arrendatorn i sin uppsägning av ett arrendeavtal begärt förlängning på ändrade villkor. Enligt 11 kap. 6 a § 2 st. är uppsägning utan verkan om arrendatorn inte hänskjuter tvisten till arrendenämnden inom den ovan angivna tiden eller om arrendatorn återkallar sin ansökan om medling. Ansökan till arrendenämnden ska innehålla de ändringar arrendatorn önskar göra. Har arrendatorn ej angett de ändringar av villkoren som önskas, och
gör arrendatorn inte detta efter föreläggande från arrendenämnden ska ansökan avvisas. Av
11 kap. 6 a § 3 st. framgår att i det fall arrendatorn fullgjort vad som åligger honom enligt 11
kap. 6 a § 1 st, ska markägaren uppge orsaken till att han nekar till förlängning eller ange de
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villkor han har för att medge förlängning, efter föreläggande från arrendenämnden. Gör markägaren inte detta anses arrendeavtalet förlängt på de av arrendatorn önskade villkoren.
Enligt 11 kap. 6 b § får arrendenämnden, om arrendeförhållande upphör enligt ovan
nämnda 6 eller 6 a §, lämna uppskov för avträdande under skälig tid. Uppskov längre än ett
år efter det att arrendetiden gått ut får dock inte medges. Begäran får ske av både markägare
och arrendator. Om uppskov medges ska arrendevillkor, från avtalets upphörande till avträdande, anges av arrendenämnden.
Enligt 11 kap. 7 § får anläggningsarrende överlåtas till annan som markägaren skäligen kan
antas nöjas med. Denna möjlighet kan avtalas bort vid upprättandet av avtalet. Är arrendatorn försatt i konkurs eller om överlåtelsen sker genom exekutiv försäljning är reglerna dock
tvingande. I hovrättsfallet RH 2000:21 prövades frågan om arrendatorns rätt att överlåta
arrendet till annan. I fallet ansåg markägaren att den nya arrendatorn inte var godtagbar och
vägrade godta denne som ny arrendator. Den tidigare arrendatorn stämde markägaren och
yrkade att den nya arrendatorn var en person som markägaren skäligen kan godta. Under den
tre år långa processen gick den nya arrendatorn i konkurs. Då uppstod frågan vid vilken
tidpunkt arrendatorns lämplighet skulle prövas. Hovrätten kom fram till att arrendatorn ska
prövas vid den tidpunkt arrenderätten överlåtits. Arrendatorn hade vid överlåtelsen av arrendet inga anmärkningar. Markägaren blev således tvungen att godta arrendatorn som var försatt i konkurs.
För upplåtelse i andra hand krävs, precis som vid lägenhetsarrende, samtyckte från markägaren enligt 8 kap. 19 §. Även för markägarens och arrendatorns skyldigheter gäller samma
principer som vid lägenhetsarrende, se avsnitt 4.2.3 Lägenhetsarrende. Vad gäller det indirekta
besittningsskyddet redogörs det för i avsnitt 4.3 Besittningsskydd.

4.2.5

Avtalsfrihet inom arrendelagstiftningen

Att det föreligger avtalsfrihet är en grundval som avtalsrätten vilar på. Avtalsfrihet kan beskrivas innefatta tre delar: rätten att avstå från att ingå avtal, rätten att välja vem man ingår avtal
med och rätten att bestämma avtalets innehåll.61 För att avtalet ska gälla krävs ett anbud från
en part och en accept från den andra parten. I avtalet kommer parterna överens om ett antal
villkor och meningen är att dessa löften ska hållas, något som på latin kallas pacta sunt servanda.62 Även om grundprincipen är att avtalen ska hållas utgår inte lagtexten från denna princip i och med de indispositiva regler som finns. Om villkor i avtal strider mot en indispositiv
regel inskränks avtalsfriheten och villkoret blir därmed ogiltigt. Indispositiva bestämmelser
är en vanlig företeelse i svensk rätt och de skyddar särskilt den svagare parten.63
I 8 kap 2 § jordabalken finns huvudregeln som säger att förbehåll mot arrendatorn är utan
verkan. Inom arrendelagstiftningen råder avtalsfrihet inom utvalda delar och i en jämförelse
med bostads- och jordbruksarrenden innehåller reglerna om anläggningsarrenden en större
Adlercreutz m fl. Avtal – Lärobok i allmän avtalsrätt. 2013. s 12.
A a s 13-14.
63 A a s 93.
61
62
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andel dispositiva bestämmelser. Detta motiveras av att vid anläggningsarrenden råder näringsverksamhet där ekonomiska drivkrafter ligger som grund, medan bostadsarrenden även
innefattar ett socialt intresse för arrendatorn.64 En annan anledning är att markägarens intresse att få tillbaka besittningen till marken anses vara större vid anläggningsarrende än bostadsarrende då marken som upplåts med anläggningsarrende ofta inte är planlagd och därmed har en mer osäker framtida markanvändning. En snävare avtalsfrihet inom anläggningsarrenden skulle kunna påverka markägares benägenhet att arrendera ut marken.65
Utredningen som låg till grund för anläggningsarrendets tillkomst påpekar att den stora
avtalsfrihet som rådde innan lagändringen i NJL år 1968 gjorde att arrendatorns ställning
gentemot markägaren ofta var svag, bland annat genom att bestämmelsen om viss tid inte
fanns. En sådan bestämmelse inom anläggningsarrende finns i 11 kap. 2 § jordabalken. Sammantaget menar arrendelagsutredningen att den tilltagna avtalsfriheten till markägarens förmån, gjorde att arrendatorer i allmänhet inte vågade göra större investeringar i sina byggnader
eller verksamheter.66 Den otrygghet som rådde när besittningen till marken var osäker påverkade också arrendatorns trygghet varför diskussion om besittningsskydd togs upp. Arrendelagsutredningen menar dock att avtalsfriheten inte bör inskränkas i allt för stor omfattning,
varför bestämmelsen om det indirekta besittningsskyddet lämnades dispositiv.67
4.2.6

Avtalets innebörd

Avgörande för vilken typ av upplåtelse ett avtal kommer att klassas som är avtalets innehåll
och ändamål.68 Rättsfall vad gäller gränsdragningen mellan anläggningsarrende och lägenhetsarrende är få och än har inte frågan prövats i vare sig MÖD eller HD. För att förstå hur
avtalens ändamål påverkar upplåtelsen krävs en analog tolkning av gällande rätt inom närbesläktade ämnesområden.
Att rubriken på avtalet inte är avgörande framgår av rättsfallet NJA 2004 s 167 där rättighet
för jakt var upplåten som servitut. HD konstaterade att upplåtelseavtalet i stället för ett servitut skulle tolkas som en nyttjanderätt enligt 7 kap. JB. Frågan i målet var huruvida jakträtt
i fastighet rådde eller ej och i så fall för hur lång tid. Alla instanser var ense om att jakträtt
ansågs gälla i fastigheten varför HD prövade frågan om upplåtelsetiden. Avtalets innehåll
saknade tidsbegränsning. HD tolkade avtalet att gälla för livstid då syftet från början var en
servitutsupplåtelse, något som avgjorde frågan då servitut enligt 7 kap. 6 § jordabalken får
upplåtas utan begränsning i tid. Huvudregeln är att servitut ska upplåtas obegränsat i tid då
syftet är att utöka härskande fastighets möjlighet att vara varaktigt lämpad för sitt ändamål.69
Att fastighetsägaren lät skriva in rättigheten talade också för att rättigheten fortsatt skulle
gälla. Att notera är att rättighetens tid begränsades av regeln i 7 kap. 5 § till att gälla i 50 år.

SUO 1968:26. s 235.
Prop. 1968:19 s 75.
66 SOU 1968:26. s 183.
67 A a s 152.
68 Larsson & Synnergren. Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken. 2007. s 174.
69 Lantmäteriet. Handbok JB – Jordabalken. 2013. s 196.
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I en annan dom från HD, NJA 2004 s 288, tolkas ett avtal om upplåtelse för mark till markägarens förmån. Frågan gällde om en benefik upplåtelse med ändamålet brunn på en belastad fastighet förelåg som lägenhetsarrende eller som allmän nyttjanderätt enligt 7 kap. JB. Då
markägaren genom ett skriftligt brev sagt upp avtalet med nyttjanderättshavaren väcktes frågan om markägaren hade rätt att säga upp avtalet. Alla instanser var överens om att upplåtelsen var att betrakta som en nyttjanderätt enligt 7 kap. JB och inte ett arrende, då villkoret
om att vederlag ska utgå inte var uppfyllt. Frågan blev då huruvida det muntliga avtalet avsetts
gälla för all framtid eller tills vidare. Ett avtal som gäller för all framtid kan enligt huvudregeln
inte sägas upp utan speciella förutsättningar, medan ett avtal tills vidare kan sägas upp med
skälig uppsägningstid. Avgörande för vad avtalets tid avsågs gälla är enligt HD vad markägaren hade för avsikt med upplåtelsen. I detta mål såg inte HD några skäl till att markägaren
avsåg att upplåtelsen skulle gälla för all framtid med motiveringen att upplåtelsens syfte var
till fördel för nyttjanderättshavarens näringsverksamhet och inte till dennes fastighet och
därmed ansågs upplåtelsen vara på obestämd tid. Markägaren hade därför rätt att säga upp
avtalet med skälig uppsägningstid. HD ansåg dock att markägaren inte hade sagt upp avtalet
med skälig uppsägningstid och blev därför skadeståndsskyldig. Det intressanta i målet med
hänseende till detta examensarbete är dock att avtalets syfte är det avgörande för hur avtalet
ska tolkas.
Ett rättsfall som visserligen inte gick längre än till fastighetsdomstolen (FD) är F 531-09,
Barkarby flygklubb. Trots avsaknaden av högre instans anses rättsfallet relevant för hur avtalens innehåll ska tolkas och för att det är det enda rättsfall som berör gränsdragningen
mellan anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Järfälla kommun och Barkarby flygklubb
(BFK) hade tecknat ett avtal som var betecknat lägenhetsarrende. I avtalet angavs att ingen
ersättning skulle utgå vid framtida avträde. När kommunen var i behov av fler bostäder sade
de upp arrendeavtalet med BFK för att frigöra yta för just bostäder. Frågan i målet var om
avtalet skulle betraktas som anläggningsarrende eller lägenhetsarrende. Kommunen yrkade
på att BFK skulle i enlighet med avtalet avlämna platsen i städat skick. De utvecklade sin
talan med att ingen osäkerhet rådde om att det förelåg ett lägenhetsarrende då avträdesersättning hade avtalats bort och att avtalet stadgade att näringsverksamhet inte fick bedrivas
av BFK. Att det föreligger anläggningsarrende hävdar dock BFK och att de därmed är berättigade till avträdesersättning. Deras motiv är att klausulen i avtalet om att avträdesersättning inte skulle utgå är oskälig enligt 36 § avtalslagen och därmed inte ska tillämpas. Villkoret
att BFK inte fick bedriva näringsverksamhet tolkade de som att det ej fick förekomma reguljär- eller charterflyg på arrendestället. BFK drevs som en ideell förening utan något vinstintresse, däremot bedrev flertalet medlemmar näringsverksamhet på arrendestället. FD anser
att upplåtelsen är att betrakta som ett lägenhetsarrende med motiveringen att BFK, eller dess
medlemmar, inte enligt avtalet har någon rätt att bedriva näringsverksamhet på arrendestället.
FD ansåg heller inte att det var ett oskäligt villkor att avtala bort avträdesersättningen och
beslutade därmed att BFK genast skulle avlägsna sig från arrendestället utan rätt till ersättning.
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Ytterligare praxis styrker än mer att avtalets innehåll är det viktiga för tolkningen av upplåtelsen. I NJA 1990 s 533 ansåg HD att avtalet uppfyllde villkoret, i 1 § lagen (1985:658) om
arrendedatorers rätt att förvärva arrendestället framgår att avtalet ska omfatta jordbruk och
bostad, trots att bostaden brunnit ned. HD menade att avsikten med avtalet uttryckligen varit
rätten till bostad varför det inte har någon betydelse att bostaden brunnit ned. Inte heller
spelade det någon roll om arrendatorn bosatt sig på arrendestället eller ej.
Av rättsfallen ovan framgår att domstolarnas tolkning av ett avtals innebörd görs utifrån
avtalets ändamål och innehåll, samt att avtalets rubricering inte spelar någon avgörande roll.
Vid upprättande av anläggningsarrenden ställs således krav på de ingående parternas kunskaper för att kunna upprätta ett hållbart avtal. För det första krävs att parterna har kunskaper
om vad ett avtal om anläggningsarrende egentligen får, eller inte får, omfatta. Parterna måste
således känna till de villkor som enligt 11 kap. 1 § jordabalken måste vara uppfyllda vid upplåtelser genom anläggningsarrende. För det andra måste de känna till hur dessa villkor ska
tolkas. De måste därmed känna till vad begreppet förvärvsverksamhet innebär, hur begreppet
byggnad ska tolkas och hur byggnadens betydelse för verksamheten ska bedömas. Om något av dessa
kriterier inte är uppfyllt kan avtalat komma att tolkas som ett lägenhetsarrende. I en sådan
situation uppstår frågor som kan få konsekvenser; ska det indirekta besittningsskyddet fortfarande gälla? Påverkas arrendatorns möjligheter att överlåta arrendestället till annan? Ett
möjligt utfall hur ett avtal rubricerat som anläggningsarrende kommer att bedömas är visserligen att både arrendatorns indirekta besittningsskydd och möjlighet att överlåta arrendet anses gälla. Detta motiveras av att det kan anses varit parternas vilja i och med rubriken på
avtalet även om arrendet är att betrakta som ett lägenhetsarrende objektivt sett. Men att med
säkerhet säga att så skulle bli utfallet vid en prövning kan inte göras med dagens obefintliga
rättspraxis. Detta medför att parterna i avtalet måste ange att avtalet ska i tillämpliga delar tolkas
utifrån bestämmelserna i 11 kap. jordabalken för att vara helt säkra på att avtalet inte kan komma
att tolkas som ett lägenhetsarrende utan indirekt besittningsskydd. Möjligheterna att upplåta
mark för idrottsändamål genom anläggningsarrende är i dagsläget osäkra. Vår rekommendation är att de som avser ingå anläggningsarrende för idrottsändamål utformar avtalen med
ovan angivna kursiverade formulering. Detta belyser ytterligare behovet av att klargöra oklarheterna för villkoren i 11 kap. 1 § jordabalken.

4.3

Besittningsskydd

I detta avsnitt redogörs för de olika formerna av besittningsskydd som förekommer inom
lagstiftningen för arrende. De olika typerna av besittningsskydd är direkt besittningsskydd
och indirekt besittningsskydd. Då syftet med studien är att undersöka anläggningsarrenden
kommer det indirekta besittningsskyddet få ett större utrymme. Vid upplåtelser genom lägenhetsarrende saknas besittningsskydd för arrendatorn. Det finns dock möjlighet att avtala
om att direkt eller indirekt besittningsskydd ska gälla.
Direkt besittningsskydd gäller vid jordbruksarrende enligt 9 kap. 8 § jordabalken och vid
bostadsarrende enligt 10 kap. 5 §. Det direkta besittningsskyddet är ett skydd för arrendatorn
som innebär att arrendatorn kan ha rätt till förlängning av arrendeavtalet vid avtalstidens
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utgång. Arrendatorns rätt till förlängning är huvudregeln men det finns ett antal undantag
från denna. Bestämmelser om undantagen för jordbruksarrenden finns i 9 kap 7-8 §§ och för
bostadsarrenden i 10 kap. 4 -5 §§.
Enligt 11 kap. 5 § jordabalken gäller indirekt besittningsskydd vid anläggningsarrende. Det
indirekta besittningsskyddet innebär att arrendatorn kan ha rätt till ersättning om förlängning
av arrendeavtalet nekas vid avtalstidens utgång. Kräver markägaren oskälig arrendeavgift eller
ställer villkor som strider mot god sed för att låta förlänga avtalet kan arrendatorn också ha
rätt till ersättning. Detta är huvudregeln, men även för det indirekta besittningsskyddet finns
vissa undantag då markägaren inte är tvungen att betala ersättning. I 11 kap 4 § finns bestämmelser om när arrendatorn saknar besittningsskydd och i 11 kap 5 § finns bestämmelser om
när besittningsskyddet bryts. Undantagen från huvudregeln redogörs för nedan.
4.3.1

Undantag enligt 11 kap 4 § jordabalken

Det första undantaget enligt 11 kap. 4 § innebär att rätten till ersättning endast gäller om
inget annat avtalats. Reglerna om indirekt besittningsskydd är dispositiva därmed kan besittningsskyddet avtalas bort. Det andra undantagen enligt 11 kap. 4 § innebär att om arrendatorn förverkat sin arrenderätt har denne inte rätt till ersättning. Har arrendatorn förverkat sin
arrenderätt kan avtalet dessutom sägas upp före avtalstidens utgång. Grunder för förverkande finns i 8 kap. 23-25 §§ vilka redogörs för i avsnitt 4.3.3 Förverkandegrunder.
Det tredje och sista undantaget enligt 11 kap. 4 § innebär att arrendatorn inte har rätt till ersättning vid uppsägning på grund av att pant- eller borgenssäkerhet försämrats. Arrendatorn har tre månader på sig att ställa ny säkerhet efter anfordran. Görs inte detta har markägaren rätt att säga upp avtalet enligt 8 kap. 14 §.
4.3.2

Undantag enligt 11 kap 5 § jordabalken

Det första undantaget är uppfyllt om arrendatorn åsidosatt sina förpliktelser enligt arrendeavtalet, vilket framgår av 11 kap. 5 § 1 st. 1. För att detta undantag ska vara gällande krävs
kontraktsbrott som inte är av bagatellartad karaktär.70 Det är upp till markägaren att bevisa
misskötsamheten och vid bedömningen ges stor betydelse om arrendatorn fortsatt sin
misskötsamhet efter tillsägelse.71
Av 11 kap. 5 § 1 st. 2 framgår att det andra undantaget är då markägaren behöver använda
arrendestället för annat ändamål än det som avses med arrendet. I propositionen till 1968 års
ändring i NJL anges detta som det kanske viktigaste skälet för markägaren att avbryta arrendeförhållandet. Kan markägaren påvisa att den ändrade markanvändningen ur ekonomisk
synpunkt är fördelaktigare för denne bör markägaren inte vara bunden av arrendeförhållandet. Ska marken användas för allmänna ändamål, till exempel ett vägbygge eller liknande
projekt, bör arrendatorns rätt i de flesta fall stå tillbaka. I samtliga fall betonas dock vikten
av att markägaren måste bevisa att marken behövs för den nya användningen och att intresset
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påtagligt överväger arrendatorns intresse. I den avvägning som ska göras mellan markägarens
och arrendatorns intressen ska bland annat arrendatorns möjligheter att hitta annan lämplig
plats att bedriva verksamheten, vilken typ av verksamhet och beroendet av den specifika
platsen beaktas. Erbjuds arrendatorn ekonomisk gottgörelse eller annan arrendemark är även
det en del av avvägningen, till förmån för markägaren.72 Då en utmärkande faktor för många
anläggningsarrenden är att marken inte fått sin slutgiltiga användning bestämd lämnades som
tidigare nämnts möjlighet att avtala bort besittningsskyddet vid anläggningsarrenden. I de fall
besittningsskyddet avtalats bort ges arrendatorn en vetskap om markägarens avsikt med upplåtelsen och kan då också rätta sig efter denna.73
Att arrendatorn känt till eller borde känt till att den upplåtna markens användning kan
komma att ändras belystes genom rättsfallet NJA 1991 s. 128 där det speciella undantaget i
11 kap. 5 § 1 st. 2 tillämpades. Ett bolag arrenderade ett cirka 2 530 m2 stort område där de
hade två stora byggnader som tillsammans var på cirka 6 000 m2. Marken var upplåten genom
ett anläggningsarrende från år 1969 som övertogs av bolaget år 1976 och löpte till år 1980.
Avtalet förlängdes sedan ett år i taget och sades upp till upphörande 1 januari 1986. Anledningen till uppsägningen var den planerade byggnationen av Norra Länken, ett större vägbyggnadsprojekt genom Stockholm. Bolaget yrkade på en ersättning om 22 500 000 kr för
bolagets förlust av arrendets upphörande. Statens Järnvägar, som var markägare, bestred yrkandet med 11 kap. 5 § 1 st. 2 som grund. Avgörande i frågan var bland annat, som framgick
av utredningen vid målet, att bolaget känt till planerna om byggnation av Norra länken redan
då de övertog arrendet år 1976. Högsta domstolen konstaterade även att statens intresse att
förfoga över marken för att möjliggöra vägbygget påtagligt övervägde arrendatorns intresse.
Det sista undantaget, enligt 11 kap. 5 § 1 st. 3, är en generalklausul som lagstiftaren överlåtit
åt rättstillämpningen att bedöma. Ett exempel som skulle kunna tillämpas av denna klausul
är då arrendatorn uppfört byggnad utan byggnadslov.74 Så vitt författarna till denna studie
vet så har tills dags datum inget avgörande skett i vare sig MÖD eller HD gällande denna
bestämmelse.
4.3.3

Förverkandegrunder

I 8 kap. 23 § jordabalken anges de fem olika förverkandegrunderna då markägaren har rätt
att säga upp avtalet innan avtalstiden utgång utan att ersättning till arrendatorn utgår.
Enligt 8 kap. 23 § 1 st. 1 är den första förverkandegrunden då arrendatorn dröjer med betalning av arrendeavgiften över en månad från förfallodagen. Arrendeavgift ska betalas senast
tre månader före varje arrendeårs utgång, om ej annat avtalats enligt 8 kap. 12 §. Av bestämmelserna i 8 kap. 24 § framgår dock att arrendatorn har möjlighet till rättelse, det vill säga om
den obetalda avgiften inkommer innan markägaren sagt upp avtalet är arrenderätten inte
längre förverkad. Om markägaren sagt upp avtalet har arrendatorn dessutom tolv dagar på
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sig att betala den obetalda hyran och på så vis återvinna arrenderätten, vilket framgår av
bestämmelserna i 8 kap. 25 §.
Den andra förverkandegrunden, enligt 8 kap. 23 § 1 st. 2, är då arrendatorn vanvårdar
arrendestället och om rättelse inte sker efter tillsägelse. Även i denna situation har arrendatorn möjlighet till rättelse enligt 8 kap. 24 §, vilket innebär att arrendatorn återvinner sin
arrenderätt om rättelse gjorts innan avtalet sägs upp av markägaren. Det finns inga särskilda
bestämmelser för hur arrendatorn ska vårda arrendestället vid anläggningsarrende till skillnad
från vid jordbruksarrende, se 9 kap. 15 §. Vid dessa avtal gäller således endast allmänna avtalsrättsliga principer. Har arrendeställets skick avtalats särskilt är 8 kap. 23 § 1 st. 5 tillämplig,
se nedan. Har inget avtalats är arrendatorn skyldig att hålla arrendestället i ett sådant skick
som omständigheterna medger.75
Enligt 8 kap. 23 § 1 st. 3 är arrendet förverkat om arrendatorn nyttjar arrendestället för
annat ändamål än som förutsatts vid upplåtelsen och rättelse ej sker efter tillsägelse. Om det
kan ske utan olägenhet för markägaren har arrendatorn dock rätt att göra förändringar för
att till exempel anpassa verksamheten till växlande konjunkturer.76 Möjlighet till rättelse enligt
8 kap. 24 § finns även i detta fall.
Enligt 8 kap. 23 § 1 st. 4 får arrendatorn inte överlåta eller upplåta arrendestället till någon
annan i strid mot bestämmelserna i JB, vilket innebär att markägarens samtycke krävs vid en
överlåtelse eller upplåtelse. Detta inskränks dock av bestämmelserna om anläggningsarrende
i 11 kap. 7 § som säger att om inget annat avtalats får arrendatorn överlåta arrenderätten till
annan som markägaren kan antas skäligen nöjas med.
Den sista förverkandegrunden enligt 8 kap. 23 § 1 st. 5 är aktuell i de fall arrendeavtalet
innehåller åtaganden för arrendatorn som går utöver de lagstadgade åliggande som följer av
JB. För att arrendet ska anses förverkat enligt denna punkt ska det vara av synnerlig vikt för
markägaren att de avtalade åtagandena fullgörs av arrendatorn. Möjligheten att avtala om
åtaganden till last för arrendatorn begränsas av de inskränkningar i avtalsfriheten som framgår av 8 kap. 2 §. För både 8 kap. 23 § 1 st. 4 och 5 har arrendatorn återvunnit sin arrenderätt,
enligt 8 kap. 24 §, om markägaren inte sagt upp avtalet inom sex månader från det han fick
kännedom om förhållandena som avses i de båda situationerna.
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5 Villkoren för anläggningsarrende
I detta kapitel görs en djupdykning i villkoren som enligt 11 kap. 1 § jordabalken måste vara
uppfyllda för att upplåtelse genom anläggningsarrende ska föreligga. Vad som kännetecknar
ett lägenhetsarrende är redan beskrivet i 4.2.3 Lägenhetsarrende och för anläggningsarrende i
4.2.4 Anläggningsarrende. Som nämnt i avsnitt 4.2.6 Avtalets innebörd avgör avtalets innehåll vilken typ av arrende ett arrendeavtal är att betrakta som och inte avtalets rubriksättning, något
som kan få konsekvenser för arrendatorn. 11 kap. 1 § jordabalken lyder:
”Anläggningsarrende föreligger när jord upplåtes på arrende för annat ändamål än jordbruk samt arrendatorn enligt arrendeupplåtelsen har rätt att för förvärvsverksamhet på arrendestället uppföra eller bibehålla
byggnad, som ej är av endast ringa betydelse för verksamhetens bedrivande. Har upplåtelsen skett för arrendatorns livstid eller för viss tid som understiger ett år, föreligger dock icke anläggningsarrende.”

Anläggningsarrenden har som tidigare framgått ett indirekt besittningsskydd om inget annat
avtalats. Villkoren som finns för anläggningsarrende i 11 kap. 1 § jordabalken måste vara
uppfyllda för att upplåtelsen ska gälla, brister något av villkoren för upplåtelsen är den att
betrakta som ett lägenhetsarrende.77 I sådana fall kan arrendatorn hamna i en situation där
denne tror sig ha besittningsskydd men i själva verket saknar det. Vid en tvist kan detta ge
markägaren rätt att säga upp avtalet utan att arrendatorn har rätt till någon ersättning. Som
tidigare nämnts är anläggningsarrenden ofta förknippade med stora ekonomiska investeringar, en uppsägning skulle därmed kunna få ekonomiska konsekvenser för arrendatorn.
Det råder dock fortsatt oklarheter hur villkoren i 11 kap. 1 § ska tolkas. För att avgöra om
mark för idrottsändamål kan upplåtas genom anläggningsarrende menar författarna av denna
studie menar att ett förtydligande av dessa villkor behövs.

5.1

När jord upplåtes på arrende

Det första villkoret för att anläggningsarrende ska kunna föreligga är att mark upplåtes. Detta
styrs av vissa formkrav på arrendeavtalen enligt 8 kap. 3 § 1 st jordabalken. Det första kravet
är att upplåtelsen måste upprättas skriftligt. Det andra kravet är att samtliga villkor i avtalet
ska anges. Ett muntligt avtal om anläggningsarrende är inte att se som ett arrendeavtal utan
snarare ett löfte om att träffa avtal.78 I lagtexten finns inget krav på att avtalen ska undertecknas av vare sig markägare eller arrendator, men praxis finns genom rättsfallet NJA 1971 s
412. I domen stadgades att endast markägarens underskrift var tillräckligt då arrendatorn
genom sitt brukande av marken och betalning av avgift betraktats acceptera avtalet.
Om markägaren är gift finns ytterligare ett krav som måste vara uppfyllt för att mark ska
kunna upplåtas. Kravet är att samtycke från make enligt äktenskapsbalken (1987:230) medgivits. Enligt 7 kap. 5 § 1 äktenskapsbalken får nämligen inte make upplåta fast egendom
utan den andre makes samtycke.
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Larsson & Synnergren. Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken. 2007. s 51-52.
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5.2

För annat ändamål än jordbruk

Det andra villkoret för att en upplåtelse ska kunna föreligga som anläggningsarrende är att
ändamålet som marken upplåtes på ska vara annat än jordbruk. Även bostads- och lägenhetsarrende har detta villkor och jordbruksarrende är därmed den enda arrendeform där
mark får upplåtas för jordbruk.79 Av intresse är därmed att reda ut definitionen för jordbruk
för att kunna göra en korrekt gränsdragning mellan de olika arrendeformerna.
I 9 kap. 1 § jordabalken bestäms att jordbruksarrende föreligger när mark upplåts till brukande. Lagtexten syftar till jordbruk, men omfattar även professionell trädgårdsodling, när
termen till brukande används.80 För att jordbruksarrende ska föreligga krävs att avsikten med
upplåtelsen är att jordbruket ska bedrivas med vedertagna metoder för jordbruksnäringen. 81
Arealen på arrendestället är inte nödvändigtvis det som avgör om upplåtelsen är att beteckna
som markbruksarrende eller någon annan arrendeform, utan snarare ändamålet med upplåtelsen. Till exempel räknas upplåtelse av bostadsbyggnad tillsammans med jordbruk som
jordbruksarrende. Om samma bostadsbyggnad i stället endast hade haft ett potatisland för
personligt bruk, hade upplåtelsen gällt som bostadsarrende. Om upplåtelsen endast gällt
potatislandet eller liknande verksamhet för eget bruk, hade upplåtelsen gällt som lägenhetsarrende.82 För att statuera ett exempel faller kolonilotter under kategorin lägenhetsarrende
och inte under jordbruksarrende.83
Avgränsningen mot anläggningsarrende avgörs också av ändamålet med upplåtelsen. Om
ändamålet med en upplåtelse är jordbruk men där arrendatorn även har rätt att för förvärvsverksamhet uppföra byggnad på arrendestället föreligger jordbruksarrende.84

5.3

Förvärvsverksamhet

Det tredje villkoret för att mark ska kunna upplåtas genom anläggningsarrende är att ändamålet med upplåtelsen är någon form av förvärvsverksamhet. Förslaget att anläggningsarrende endast bör omfatta arrendeställen som upplåts för att bedriva någon form av förvärvsverksamhet togs fram av arrendelagsutredningen. Upplåtelsen kan ske för en del av en större
förvärvsverksamhet och det finns inget krav på att det är arrendatorn som bedriver förvärvsverksamheten.85 I förarbetena till JB ges viss ledning i vilka typer av verksamheter som avses
för att uppfylla villkoret. Av arrendelagsutredningen ges ett antal exempel på vilka typer verksamheter som avses där bland annat industri, bensinstation, kiosk och lager räknas upp.86 I
propositionen till 1968 års ändring av NJL sade departementschefen att någon föreskrift om

Prop. 1970:20. Del B, s 783.
Lantmäteriet. Handbok JB – Jordabalken. 2013. s 288.
81 NJA II 1944. s 302.
82 Lantmäteriet. Handbok JB – Jordabalken. 2013. s 288.
83 SOU 1968:57. s 75.
84 Larsson & Synnergren, Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken. 2007. s 51.
85 SOU 1966:26. s 148.
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att en verksamhet ska vara av visst slag inte är behövlig. Ytterligare exempel på verksamheter
gavs av departementschefen; handel, hotell och restauranger.87
Dessa exempel från arrendelagsutredningen och departementschefen är inte uttömmande
men de är alla förknippade med mer eller mindre stora investeringar på arrendestället och de
bedrivs för att ge en ekonomisk vinning. Alla är av sådant slag att de bedrivs av någon form
av företag eller ekonomisk förening. Frågan är om alla dessa kriterier behöver vara uppfyllda
för att villkoret förvärvsverksamhet ska vara uppfyllt. Vi har för avsikt att utreda om så är
fallet.
Att stora investeringar ofta är förknippade med de verksamheter som avses utgöra föremål
för anläggningsarrende är vanligt. I utredningen till arrendelagen redovisas bland annat cirka
870 bensinstationer där oljeföretaget arrenderar marken men själv äger byggnaderna. Oljeföretaget har således uppfört eller köpt byggnaderna, vilka kan antas vara av betydande värde.
Ett annat exempel är en spannmålsbyggnad på arrenderad mark med ett beräknat byggnadsvärde av omkring 5 miljoner kronor.88 Investeringens storlek bör dock inte vara avgörande.
Detta framgår av det resonemang departementschefen förde i frågan om byggnader på arrendestället och deras betydelse för arrendatorns verksamhet. För att göra gränsdragningen
av byggnaders betydelse för den verksamheten arrendatorn avser bedriva var ett förslag att
föreskriva ett visst lägsta värde för dessa. Departementschefen ansåg dock att detta skulle
drabba mindre rörelseidkare.89 Istället utformades regeln genom att byggnader inte får vara
av ringa betydelse för den verksamhet arrendatorn avser bedriva och det föreskrevs inte om
något lägsta värde för byggnader på arrendestället. Därför bör inte investeringarnas storlek
på arrendestället spela någon avgörande roll i bedömningen av om förvärvsverksamhetsvillkoret är uppfyllt.
I skattelagstiftningen är begreppet förvärvsverksamhet synonymt med ekonomisk vinning.
Inom detta område spelar begreppet förvärvsverksamhet en central roll, nämligen för att
avgöra om en verksamhet utgör näringsverksamhet. Därför kan det vara intressant att reda
ut hur inkomstskattelagen (1999:1229) definierar begreppet förvärvsverksamhet. I 13 kap. 1
§ inkomstskattelagen beskrivs begreppet näringsverksamhet genom följande lydelse, ”…med
näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt”. Vad som avgör
om en verksamhet är att betrakta som förvärvsverksamhet är att den har ett vinstsyfte. Som regel
kan vinstsyfte antas föreligga om en verksamhet genererar större intäkter än kostnader. Bedömningen ska göras objektivt. Verksamhetsutövarens subjektiva uppfattning ska således
inte tas hänsyn till.90
I ett rättsfall, RÅ 2010 ref. 111, från år 2010 bedömdes huruvida en verksamhet som gått
med underskott under ett antal år var att betrakta som en verksamhet med ett vinstsyfte.
Fallet handlade om ett par som gemensamt ägde en mindre jordbruksfastighet där de bedrev
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verksamhet i form av uppfödning av ridhästar och mindre jordbruksdrift. Verksamheten redovisades som näringsverksamhet och hade under åren 1998-2002 deklarerat ett sammanlagt
underskott på 493 935 kr. År 2004 godtog skatteverket jordbruksdriften som näringsverksamhet men hänförde hästuppfödningen till hobbyverksamhet, det vill säga ideell verksamhet. Beslutet överklagades av paret som yrkade på att hästuppfödningen skulle hänföras till
näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § inkomstskattelagen, alltså en verksamhet med ett vinstsyfte. Vid bedömningen om ett vinstsyfte förelåg i parets hästuppfödning, trots ett underskott, togs följande kriterier upp för bedömning. Det första som konstateras är att förlustbringande hästverksamhet sällan betraktas som näringsverksamhet. Om verksamheten befinner sig i ett uppstartsskede kan bedömningen dock bli en annan. Makarna hade bedrivit
verksamheten sedan år 1988 vilket av Kammarrätten bedömdes som att verksamheten inte
befann sig i ett uppstartsskede. Av uppgifterna i målet har verksamheten sedan den påbörjades, till och med år 2002, inte medfört ett överskott utan ett relativt stort underskott. Kammarrätten fann att den dominerande drivkraften bakom verksamheten sannolikt inte var
vinstintresset. Regeringsrätten tillstyrkte Kammarrättens beslut med hänvisning till det ekonomiska utfallet av den under lång tid bedrivna hästuppfödningen.
Av ovan nämnda rättsfall framgår att en verksamhets ekonomiska utfall har stor betydelse
vid bedömning om ett vinstsyfte föreligger eller inte. Att så inte alltid är fallet framgår av
rättsfallet RÅ 1987 ref. 56 där frågan om konstnärlig verksamhet är att betrakta som näringsverksamhet eller hobbyverksamhet. Avgörande för regeringsrättens bedömning var även i
detta fall om verksamheten kunde anses ha ett vinstsyfte trots ett ekonomiskt underskott.
Frågan i målet var om kärande hade rätt att göra avdrag i sin självdeklaration på 16 443 kr
för underskott i sin rörelse (konstnärlig verksamhet). I regeringsrättens yttrande framhålls att
den omständighet att kärande varit verksam som konstnär inom bland annat måleri, teckning
och skulptur under ett antal år påverkar bedömningen. Vidare har även konstnärlig utbildning samt att konstnären varit aktiv inom konstnärsorganisationer betydelse för om verksamheten är att betrakta som näringsverksamhet eller inte. Trots att intäkterna varit obetydliga bedömde regeringsrätten att verksamheten hade ett vinstsyfte och var att betrakta som
näringsverksamhet och inte hobbyverksamhet.
Av de två ovan redovisade rättsfallen framgår att bedömningen om ett vinstintresse föreligger i en verksamhet måste göras från fall till fall. Det framgår också att det inte är den
faktiska vinsten som avgör om verksamheten är att betrakta som förvärvsverksamhet. Det
är istället en bedömning huruvida verksamheten kan antas ha ett objektivt vinstintresse som
avgör om den är att betrakta som förvärvsverksamhet och därmed uppfyller villkoret för att
kunna arrendera mark genom anläggningsarrende.
Typen av associationsform verkar inte vara det avgörande för om verksamheten kan anses
bedriva förvärvsverksamhet eller ej. Oavsett om det gäller aktiebolag, handelsbolag eller ekonomiska föreningar så har alla företag och föreningar med dessa associationsformer ett objektivt vinstintresse och kan därför sägas bedriva förvärvsverksamhet. Associationsformen
ideella föreningarna avskiljs dock från de nyss nämnda associationsformerna. Syftet med ide-
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ella föreningar är inte att bedriva verksamhet med vinstintresse för medlemmarna.91 Avgränsningen mellan ideell och ekonomisk förening kan vålla svårigheter. I 1 kap. 4 § lagen
(2018:672) om ekonomiska föreningar stadgas att en ekonomisk förening ska ha till syfte att
främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet. En ideell förening får bedriva näringsverksamhet, till exempel genom försäljning av fika eller biljetter, om
syftet är ideellt. En idrottsförening, som klassas som ideell förening, kan alltså bedriva ekonomisk verksamhet. Någon förvärvsverksamhet bedriver en ideell förening dock inte då syftet med föreningen inte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.92
Sammanfattningsvis kan konstateras att oavsett hur stora investeringar arrendatorn gjort
på arrendestället så måste kravet på ett objektivt vinstintresse vara uppfyllt för att anläggningsarrende ska föreligga. Om marken är upplåten till en ideell förening föreligger inte anläggningsarrende då ideella föreningar inte får bedriva förvärvsverksamhet. Kopplingen mot
idrott blir således att den klassiska föreningen som vilar på en ideell förening inte kan ingå
avtal om anläggningsarrende. Att föreningen bedriver ekonomisk verksamhet påverkar inte
då kravet på förvärvsverksamhet inte är uppfyllt i och med att föreningens syfte inte får vara
att främja medlemmarnas vinstintresse. Ett undantag från detta är då en ideell förening arrenderar mark men arrendestället nyttjas av ett dotterbolag. Som tidigare nämnts krävs inte
att det är just arrendatorn som bedriver verksamheten på arrendestället. Detta medför att en
ideell förening i dessa fall kan stå som arrendator på ett anläggningsarrende om verksamheten
bedrivs av ett dotterbolag med ett vinstsyfte. För helt kommersiella verksamheter finns inga
hinder att klara förvärvsverksamhetskravet, exempelvis skidanläggningar eller gym ägda av
stora bolag.

5.4

Byggnadsbegreppet

Det fjärde rekvisitet för att anläggningsarrende ska anses föreligga innebär att arrendatorn
ska överta eller uppföra en eller flera byggnader på arrendestället. Hur arrendelagstiftningen
definierar begreppet byggnad är avgörande vid bedömning om detta rekvisit är uppfyllt vid
upplåtandet av ett anläggningsarrende. Begreppet byggnad är idag legaldefinierat i 1 kap. 4 §
plan- och bygglagen. Det råder dock oklarheter i huruvida begreppet byggnad i stället bör
definieras i den lagtext som gällde år 1968 när anläggningsarrende tillkom. År 1968 gällde
1947 års byggnadslag (1947:385) och den saknar definition på begreppet byggnad. Att reda
ut byggnadsbegreppet för anläggningsarrende är därmed av stor vikt.
I arrendelagsutredningen beskrivs begreppet byggnad på följande vis, ”byggnad, vilket begrepp
genom byggnadslagstiftningen och därtill anslutande praxis erhållit en viss stadga”.93 I propositionen till
ändringen av NJL yttrar sig även departementschefen angående begreppet byggnad och konstaterar att begreppet måste anges närmare. Särskilda svårigheter att avgöra menar han föreligger vid näringsverksamhet då byggnadernas utformning kan skifta markant. Vidare sam-
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tyckte departementschefen med utredningens beskrivning av byggnadsbegreppet genom följande citat: ”jag finner mig kunna godta förslaget att begreppet byggnad får samma innebörd som inom
byggnadslagstiftningen”.94
Även hur fastighetstillbehör enligt 2 kap. JB definieras kan vara av intresse att reda ut. I
1966 års proposition med förslag till lag om vad som är fast egendom, vilken år 1970 kom
att sammanföras med JB, gavs inte heller någon klar definition av begreppet byggnad. I propositionen nämns att det i vissa fall kan uppstå problem när begreppet byggnad ska definieras. Några praktiska problem bedömdes dock inte uppstå inom fastighetstillbehörsprövningen då tillägget anläggningar stadgas i lagtexten.95 I Bäärnhielms m fl lagkommentar till 2
kap. 1 § jordabalken framgår några exempel på byggnad, till exempel; broar, bryggor och i
huvudsak alla uppbyggda konstruktioner.96
Som nämnts är byggnad sedan år 2011 legaldefinierat i 1 kap. 4 § plan- och bygglagen.
Legaldefinitionen följer nedan:
”en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på
mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd
att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.”

Legaldefinitionen i 2011 års PBL föranleddes av att begreppet byggnad ansågs fått en allt för
vid definition i praxis. Redan i utredningen till 1987 års plan- och bygglag (1987:10) (ÄPBL)
diskuteras huruvida begreppet byggnad skulle ges en legaldefinition eller inte. Utredningen
konstaterar att gällande praxis ger en vid spridning för byggnadsbegreppet men att ett givet
krav är att alla stadigvarande anordningar med tak och väggar som en människa kan gå in i
ska räknas som byggnad. De konstaterar att någon legaldefinition inte behövs eftersom praxis
mer än väl definierar begreppet byggnad.97 I propositionen till 2011 års PBL betonas att begreppet byggnad getts en för vid definition där allt för små och enkla konstruktioner har
klassats som byggnad i de prejudicerande domarna. Problem uppstår när PBL ställer krav på
byggnader, krav som de enkla anordningarna inte syftar att uppnå. I förslaget till nya PBL
läggs alltså fram att byggnad ska ges den legaldefinition som idag finns i 1 kap. 4 § plan- och
bygglagen.98
Inte i någon av de utredningar och propositioner som framtagits till 1987 års ÄPBL och
2011 års PBL nämns anläggningsarrende, trots att begreppet byggnad redogörs för i viss
omfattning. Inget i dessa förarbeten tyder på att legaldefinitionen som används i PBL är den
som ska åsyftas vid upprättande av anläggningsarrendeavtal. Denna slutsats drar även Bäärnhielm m fl i lagkommentaren till 11 kap. 1 § jordabalken.
Av detta kan konstateras att begreppet byggnad ska tolkas enligt den praxis inom byggnadslagstiftningen som gällde år 1968. Med andra ord ska utgångspunkt från de prejudice-
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rande domarna fram till år 1968 vara ledande vid avgörande av om en anordning är att betrakta som en byggnad. I den praxis som vuxit fram till år 1968 har bland annat följande
exempel bedömts kunna hänföras till begreppet byggnad: byggnad utan tak avsedd för isupplag (RÅ 1933 K 294), sol- och regnskydd med trätak (RÅ 1950 K 168), sol- och vindskydd
med tak och bakvägg av masonit avsett som försäljningsstånd för blommor (RÅ 1953 K
369), fyra pelare på vilka lagts lösa skivor av plexiglas (RÅ 1964 K 407), pumphus som skydd
för hydrofor (RÅ 1955 K 464), försäljningsstånd med presenning på stålstativ (RÅ 1955 K
477) och transformatorbyggnad (NJA 1927 s. 598). Av praxis framgår att anordningar som
avskärmningsplank (RÅ 1939 K 331) och bensinanläggning bestående av underjordisk
cistern och ovan jord fast monterad mätapparat med pump (RÅ 1947 s. 77) inte är att hänföra
till byggnad.
Enligt 54 § i 1959 års byggnadsstadga framgår att alla anordningar som var att hänföra till
begreppet byggnad krävde byggnadslov. Därmed kan konstateras att de anordningar som
avsetts med begreppet byggnad i 11 kap. 1 § jordabalken också var av sådan art där byggnadslov krävdes. Att så än idag är fallet bör det inte råda några tveksamheter om. Detta
medför att sådana anordningar som enligt dagens bygglagstiftning PBL kräver bygglov bör
ingå i begreppet byggnad enligt 11 kap. 1 §. Med hänsyn till 1968 års praxis, som redogjorts
för ovan, bör även anordningar av sådan beskaffenhet som enligt 6 kap. 1 § plan- och byggförordningen kräver bygglov också innefattas i begreppet, med undantag för de anordningar
som uppenbart inte är byggnader, exempelvis murar och plank. Därtill bör även sådana, enligt 9 kap. PBL, bygglovsbefriade ekonomi- och komplementbyggnader innefattas i begreppet byggnad enligt 11 kap. 1 §.

5.5

Byggnadens betydelse för verksamheten

Det femte villkoret innebär att den eller de byggnader arrendatorn övertar eller uppför på
arrendestället inte får vara av ringa betydelse för den verksamhet arrendatorn avser bedriva
på arrendestället. Syftet med anläggningsarrenden vid dess tillkomst var som tidigare nämnts
att skydda investeringar gjorda av arrendatorn på arrendestället och ge arrendatorn en starkare ställning mot markägaren. Att låta vilka byggnader som helst medföra att mark kan
upplåtas genom anläggningsarrende, och därmed ge arrendatorn en starkare ställning, ansågs
gå emot syftet med reformen då anläggningsarrenden infördes som rättsinstitut.99
Utredningen till 1968 års lagändring av NJL föreslog att gränsdragningen för byggnadens
betydelse borde vara när byggnaden är mindre väsentlig för verksamheten. De ger som exempel ett arrendeställe som används för ett större grusupplag och där finns ett våghus eller
en vaktkur bör arrendet inte anses som anläggningsarrende. Finns däremot på arrendestället
en bilverkstad men där större delen av marken används som uppställningsplats för bilar, bör
upplåtelsen klassas som anläggningsarrende. Huvudändamålet med upplåtelsen tycks enligt
arrendelagsutredningen vara det avgörande för gränsdragningen mot lägenhetsarrende.100
Departementschefen höll med om att en avgränsning bör ske så att inte de allra enklaste
99

Prop. 1968:19. s 95.
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byggnaderna kunde uppföras på anläggningsarrende. Departementschefen framhöll vidare
att byggnadernas lägsta värde skulle kunna regleras, men att det riskerade att drabba de näringsidkare med mest behov av skydd, det vill säga de som bedriver mindre näringsverksamhet. Att låta byggnadens betydelse vara dispositiv tyckte han heller inte var ett lämpligt alternativ utan föreslog att bestämmelser om att byggnader av endast ringa betydelse för verksamhetens bedrivande inte ska gå att upplåta på anläggningsarrende. Som regeln blev utformad är det inte byggnadens värde som är i fokus utan dess betydelse för verksamhetens drift.
Departementschefen avslutade sitt resonemang i propositionen enligt följande citat:
”I den mån byggnaden är av betydelse för verksamheten torde den också representera ett tillräckligt stort
värde för att vara i behov av skydd”.101

Även Bäärnhielms m fl lagkommentar till 11 kap. 1 § jordabalken hänvisar till de två ovan
nämnda exemplen om grusupplag och bilverkstad.102 Författarna till detta examensarbete
menar att detta lämnar definitionen av byggnaden och dess betydelse för verksamhetens bedrivande öppen. I ett domstolsförfarande i tvist om byggnadens betydelse torde SOU
1966:26 och departementschefens uttalanden i propositionen 1968:19 vara det enda som
finns att tillgå vid fattande av beslut.
Ytterligare en gränsdragning som kan bli aktuell är när arrendatorn tänkt använda byggnaden till både bostad och förvärvsverksamhet. Då byggnad ska uppföras eller redan är uppförd
så kan både anläggningsarrende och bostadsarrende vara tillgängliga. Utgångspunkten i dessa
fall är att upplåtelsen är att betrakta som bostadsarrende. Avgörande i gränsdragningen blir
om bostaden är av ringa betydelse för arrendatorn eller ej. Exempel på när upplåtelsen är att
betrakta som anläggningsarrende är när ändamålet är hotell, restaurang eller industri, medan
exempel på när det är att betrakta som bostadsarrende är när en kontorslokal kombineras
med bostad.103

5.6

Avtalstiden

Det sista villkoret för att anläggningsarrende ska föreligga finns i 11 kap. 1 § jordabalken sista
meningen och behandlar avtalstid. I denna mening stadgas att upplåtelsen inte får gälla för
arrendatorns livstid och inte heller för viss tid som understiger ett år. Det framgår av samma
mening i samma paragraf att om villkoret om avtalstid inte är uppfyllt föreligger inte anläggningsarrende utan då gäller upplåtelsen som lägenhetsarrende.
Bestämmelsen om att anläggningsarrenden inte får tecknas på livstid eller under ett år kom
till vid 1968 års ändring av NJL. Vad gäller motiven till hinder mot livstidsupplåtelser används
samma motiv som till bostadsarrenden.104 Arrendelagsutredningen konstaterade att vid tidpunkten för ändringen av NJL var livstidsupplåtelser mycket ovanliga, men att de förekom i
enstaka fall. Även om livstidsarrenden ansågs föråldrade så fann utredningen heller inga hinder mot att sådana skulle få existera. Förslaget till lagtexten utformades dock så att upplåtelser
Prop. 1968:19. s 95.
Bäärnhielm m fl. Arrendelagen. 2017. Kommentaren till 11 kap. 1 §.
103 NJA II 1968. s 183.
104 A a s 184.
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för arrendatorns livstid ej gällde som bostadsarrende utan som lägenhetsarrende.105 Även
departementschefen ansåg att livstidsupplåtelser inte borde tillåtas vid bostadsarrenden och
att samma motiv borde gälla för anläggningsarrende varför anläggningsarrenden inte heller
tilläts livstidsupplåtelser.106 Att notera är att när JB väl trädde i kraft år 1972 tilläts ändå livstidsupplåtelser för bostadsarrende, då lagrådet inte tyckte det fanns tillräckligt välgrundade
skäl till att inte tillåta livstidsarrenden.
Vad gäller förbudet mot upplåtelser under ett år är motiven följande. Det bör vara av
intresse för arrendatorn att få en minimitid för upplåtelsen.107 De verksamheter som bedrivs
på mark som är upplåten med anläggningsarrende har ofta ganska lång varaktighet. Av den
anledningen bör korta och tillfälliga upplåtelser inte tillåtas. Inte heller tyckte arrendelagsutredningen att arrendenämnden skulle kunna ge dispens till denna bestämmelse.108

NJA II 1968. s 149.
A a s 184.
107 Grauers. Nyttjanderätt. Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt. 2014. s 238.
108 SOU 1966:26. s 148.
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6 Tillämpning av gällande rätt
I detta kapitel presenteras resultaten av den rättssociologiska undersökning som genomförts
i fem kommuner i Västra Götaland och Hallands län. I avsnitt 6.1 presenteras statistik över
hur kommunerna arbetar med markupplåtelser för idrott i praktiken. Denna statistik bygger
på det totala antalet upplåtelser för idrottsändamål i de fem utvalda kommunerna. I avsnitt
6.2-6.5 analyseras de 54 insamlade avtalen och intervjuerna med kommunerna. Denna analys
är uppdelad i de olika begreppen förvärvsverksamhet, byggnad, byggnadens betydelse för
verksamheten och besittningsskydd. I avsnitt 6.6 görs en djupdykning på tre utvalda avtal
som bedömts vara extra intressanta med hänsyn till gällande rätt.
Insamling av data har som framgår av avsnitt 2.2 Rättsvetenskap och 2.3 Intervjuer skett på
två sätt. Dels genom att samla in avtal om upplåtelser för idrottsändamål från fem kommuner, dels genom att intervjua fem tjänstepersoner på kommunerna som arbetar med arrendefrågor. Målet med insamlandet av data har varit att kunna besvara de frågeställningar som
ställdes i avsnitt 1.1 Syfte och frågeställningar.

6.1

Upplåtelser av mark för idrottsändamål i praktiken

I de fem kommunerna är det totala antalet upplåtelser för idrottsändamål 228 stycken. I tabell
6.1 redogörs för vilka former av upplåtelser som kommunerna tecknat med nyttjanderättshavarna och i vilken omfattning upplåtelseformerna förekommer. De upplåtelseformer som
förekommer enligt avtalens rubricering är anläggningsarrende, lägenhetsarrende, nyttjanderätt, tomträtt, avtal och arrendeavtal. Tydligt är att lägenhetsarrende är den upplåtelseform
som används mest. Av de 228 avtal som kommunerna tecknat uppgår lägenhetsarrenden till
207 vilket motsvarar 91 %. Efter lägenhetsarrenden är det ett stort glapp till de andra upplåtelseformerna, som är ganska jämnt fördelade. Anläggningsarrende som detta examensarbete
främst behandlar uppgår till sex stycken vilket motsvarar 3 % av de totala antalet upplåtelser.
Tabell 6.1: Upplåtelser av mark för idrottsändamål.
Kommun

1

2

3

4

5

Totalt

22

25

20

6

155

228

2

1

2

1

0

6 (3 %)

19

21

11

1

155

207 (91 %)

Varav nyttjanderätter enl. 7 kap. JB

1

3

1

0

0

5 (2 %)

Varav tomträtter

0

0

0

3

0

3 (1 %)

Varav Avtal

0

0

4

0

0

4 (2 %)

Varav Arrendeavtal

0

0

2

1

0

3 (1 %)

Upplåtelser för idrottsändamål
Varav anläggningsarrenden
Varav lägenhetsarrenden
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6.2

Förvärvsverksamhet

Som framgår av avsnitt 5.3 Förvärvsverksamhet får ideella föreningar inte bedrivas med vinstsyfte, därför är det av intresse att undersöka i vilken mån upplåtelserna i de analyserade avtalen om anläggningsarrende sker till ideella föreningar. Den associationsrättsliga fördelningen av de sex insamlade avtalen om anläggningsarrende visar att tre arrendatorer består
av ideell förening och tre arrendatorer består av aktiebolag. Den associationsrättsliga fördelningen av de 38 insamlade avtalen om lägenhetsarrende visar att 36 arrendatorer består av
ideell förening och två arrendatorer består av aktiebolag.
En av frågorna som ställdes under intervjuerna var hur de intervjuade kommunerna definierar begreppet förvärvsverksamhet. Av svaren på intervjuerna kan konstateras att kommunernas definition av begreppet förvärvsverksamhet var relativt enstämmig. Det främsta villkoret för att en verksamhet ska anses utgöra förvärvsverksamhet tyckte kommunerna var att
ett vinstsyfte föreligger. Exempel på svar som gavs var bland annat att arrendatorn ska få ut
någon ekonomisk vinning, att det finns ett direkt vinstsyfte och att syftet är att tjäna pengar.
På frågan om hur de intervjuade kommunerna bedömer om en idrottsförening bedriver förvärvsverksamhet pekade svaren däremot åt lite olika håll. Ett par kommuner utgick från lokalkännedom. En kommun säger till exempel att ”vi kollar inte upp det, men vi vet att inga föreningar bedriver vinstdrivande verksamhet i kommunen” och en annan kommun kommenterar att
ideella föreningar exkluderas direkt. Av de fem intervjuade kommunerna hade fyra en klar
bild av hur de definierar begreppet förvärvsverksamhet och den femte lämnade frågan utan
svar. Det framgår också att kommunerna saknar metoder för att säkerställa om förvärvsverksamhet föreligger.

6.3

Byggnadsbegreppet

Angående begreppet byggnad är avtalen om anläggningsarrende de som är av intresse att
analysera på grund av det byggnadskrav som finns i 11 kap. 1 § jordabalken. Av de sex avtal
om anläggningsarrenden som samlats in ger samtliga av upplåtelserna rätt att uppföra eller
bibehålla byggnad på arrendestället. Byggnaderna består av ridhus, tennishallar, klubbstuga,
fotbollshall och squashhall.
Av intervjuerna med kommunerna framgår att samtliga kommuner anser att bygglovsplikt
är avgörande för att byggnadsvillkoret ska anses vara uppfyllt. Några av de intervjuade hänvisar även till legaldefinitionen i PBL för att definiera byggnadsbegreppet. Ett konkret exempel på när en kommun tyckte byggnadsbegreppet var uppfyllt var ett stort tält för tennishall.
Två konkreta exempel på när en kommun inte tycker att byggnad föreligger var förråd och
skidlift.

6.4

Byggnadens betydelse för verksamheten

Av de 54 antal avtal som samlades in var sex anläggningsarrenden. Två av dessa avtal gällde
tennishall med ändamål tennisverksamhet. Tennisverksamhet året om är möjlig att bedriva
endast om byggnaderna finns på arrendestället. Ett annat avtal gällde byggnader för ridsko-
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leverksamhet där ridhus, stall, klubbhus, lada och redskapsbod fick uppföras på arrendestället. Ridskoleverksamhet kan sägas vara beroende av tillgången till ett ridhus. Vidare fanns ett
anläggningsarrende som gällde squashhall samt ett som gällde fotbollshall vilket är idrotter
vars utövande är beroende av de hallar som är beskrivna enligt avtalen. Det sjätte och sista
avtalet gällde en fotbollsförenings klubblokal. Ändamålet för upplåtelsen var endast klubblokal då deras fotbollsplaner var placerade på annat ställe. Byggnaderna i alla dessa upplåtelser
krävs för att verksamheten överhuvudtaget kan bedrivas och således kan de ej anses vara av
endast ringa betydelse.
Av intervjuerna framgår att kommunerna anser att en byggnad ska vara av så stor betydelse
att den är avgörande för att verksamheten ska kunna bedrivas. Byggnader som kommunerna
anser uppfyller kravet inte av ringa betydelse är till exempel tennishall, fotbollshall och teknikbod. En kommun säger att ”byggnaden ska vara av så pass stor vikt att den erfordras för att verksamheten ska fungera”. En annan säger att ”när syftet med hela verksamheten är i byggnaden” och en
tredje ger som exempel att ”en plåtfirmas verkstad är inte av ringa betydelse”. Byggnader som kommunerna bedömer inte är tillräckligt betydelsefulla för att uppfylla kravet i 11 kap. 1 § jordabalken är till exempel förrådsbyggnader, verktygsbodar och omklädningsrum. En kommun
säger ”någon byggnad där man knappt vistas eller som inte egentligen behövs”. Denna åsikt verkar vara
en bedömning som delas av samtliga intervjuade kommuner. Av intervjuerna framgår att
byggnadens betydelse för verksamheten är en fråga kommunerna inte lägger speciellt stor
vikt vid. Motiveringen till det är att samtliga kommuner säger att de aldrig hamnat i en sådan
situation där en byggnads betydelse varit tveksam och en avvägning behövt göras.

6.5

Besittningsskydd

Av de 54 upplåtelseavtal som samlats in har besittningsskyddet avtalats bort i 44 fall. Se tabell
6.2 för resultat av undersökningen. I avtalen används några olika formuleringar för att avtala
bort besittningsskyddet, men den formulering som oftast återkommer lyder ”Arrendatorn har
ej rätt till avträdesersättning vid arrendets upphörande”.
Tabell 6.2: I vilken omfattning besittningsskyddet avtalas bort.
Indirekt besittningsskydd

Ej avtalat bort

Avtalat bort

Anläggningsarrende

2

4

Lägenhetsarrende

4

34

Nyttjanderätt enl. 7 kap. JB

0

2

Tomträtt

3

0

Avtal

0

2

Arrendeavtal

1

2

10

44

Totalt
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Som framgår av tabellen avtalas det indirekta besittningsskyddet bort i fyra av de sex analyserade avtalen om anläggningsarrende. Även vid lägenhetsarrendena avtalas besittningsskydd bort
i majoriteten av fallen, trots att lägenhetsarrenden enligt lagtexten inte har något besittningsskydd. Av de avtal om lägenhetsarrende som samlats in innehåller 34 stycken av de 38 en
klausul som stadgar att rätt till avträdesersättning inte ska finnas. De avtal som faller under
kategorin nyttjanderätter enligt 7 kap. JB har inte heller något besittningsskydd enligt lag, men
även i alla dessa fall har avträdesersättningen avtalats bort. De tre tomträttsavtal som samlats
innehåller inga bestämmelser angående avträdesersättning. Av insamlingen av upplåtelser inkom några avtal benämnda avtal och arrendeavtal. Även i dessa fall har besittningsskyddet avtalats bort i alla avtal utom ett.
Av intervjuerna framgår att fyra av de fem kommunerna har en policy att avtala bort besittningsskyddet vid anläggningsarrenden. Den kommunen som inte har den policyn avgör
från fall till fall om besittningsskyddet ska avtalas bort eller inte, men som framgår av tabell
2 avtalades det oftast bort. De är även samstämmiga i att arrendatorerna oftast har liten kunskap om arrendelagstiftning och besittningsskydd och därför inte gör några anspråk på att
förhandla till sig ett starkare besittningsskydd. På frågan om arrendatorernas kunskaper om
arrende uttala en kommun ”de har inga kunskaper överhuvudtaget”. Av intervjuerna framgår att
idrottsföreningarna främst är intresserade av tillgången till mark. Avtalet betydelse tycks vara
av underordnad betydelse för föreningarna. En kommun uttalade till exempel att vid några
tillfällen har arrendatorn frågat ”behöver vi vänta in ett avtal?” vid förhandling om upplåtelse.

6.6

Fördjupad avtalsanalys

I följande avsnitt analyseras tre utvalda upplåtelser. De upplåtelser som valts ut är intressanta
på så vis att rubriken i dessa fall inte överensstämmer med hur avtalen skulle tolkas vid en
tvist.
I det första avtalet (se bilaga B) är rubriken lägenhetsarrende och arrendatorn är en ideell
förening som bedriver volleybollverksamhet. I avtalet nämns inget om att det indirekta besittningsskyddet inte ska upphöra att gälla om avtalet skulle gå att tolka som ett anläggningsarrende. Vad gäller villkoren för anläggningsarrende bör byggnad och byggnads betydelse
vara uppfyllda då volleybollverksamheten bedrivs i den av föreningen ägda sporthallen. Även
villkoret om avtalstid, 10 år, är uppfyllt liksom att verksamheten är för annat ändamål än
jordbruk. För upplåtelsen utgår en årlig avgift varför även vederlagsvillkoret är uppfyllt. Det
intressanta i detta fall är att klargöra om villkoret för förvärvsverksamhet är uppfyllt. Arrendatorn är visserligen en ideell förening men som nämnt i avsnitt 5.3 Förvärvsverksamhet behöver verksamheten inte bedrivas av just arrendatorn. I detta fall är den ideella föreningen moderbolag i en koncern där ett aktiebolag finns som dotterbolag.109 Den ideella föreningen står
som arrendator men verksamheten på arrendestället bedrivs av dotterbolaget. Dotterbolaget
bedriver kommersiell verksamhet och anordnar bland annat tävlingar, företagsevent och
konferenser. Villkoret om förvärvsverksamhet bör därför vara uppfyllt. Eftersom alla villkor
109
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om anläggningsarrende därmed är uppfyllda bör denna upplåtelse klassas som anläggningsarrende. Denna upplåtelse visar hur avtalets innehåll styr vilken upplåtelseform det ska tolkas
som. Konsekvenserna för markägaren kan bli stora då denne tror sig upprättat ett avtal utan
rätt för avträdesersättning till arrendatorn.
Det andra avtalet (se bilaga C) är rubricerat som anläggningsarrende med ändamålet mark
för befintlig tennishall. Arrendatorn är en tennisklubb som bedriver ideell idrottsförening
utan något dotterbolag. Villkoret om förvärvsverksamhet kan därmed inte anses vara uppfyllt. Övrigt innehåll i avtalet uppfyller villkoren för anläggningsarrende. Denna upplåtelse
skulle därmed tolkas som ett lägenhetsarrende i en tvist. Någon större skillnad i praktiken
blir det dock inte då det indirekta besittningsskyddet har avtalats bort liksom möjligheten att
utan markägarens medgivande överlåta arrenderätten på annan.
Det tredje avtalet (se bilaga D) är rubricerat som avtal och har till syfte att skapa utökade
förutsättningar för en förenings verksamhet. På upplåtelseytan planeras att uppföra en tennishall. Nyttjanderättshavaren är en ekonomisk förening som bedriver tennisverksamhet.
Enligt avtalet framgår att nyttjanderättshavaren åtar sig att för markägarens räkning uppföra
tennishallen. Till detta följer ett antal bilagor som beskriver hur byggnationen ska gå till. Ett
antal klausuler i avtalet beskriver ansvars-, kostnadsfördelningen och vem som har skadeansvar under byggnationstiden. Efter dessa genomförandefrågor kommer sedan villkoren för
nyttjanderättshavaren att nyttja marken. I avtalet benämns nyttjanderätten som ett arrende
och alla villkor för anläggningsarrende är uppfyllda. Då markägaren ska stå som ägare till
byggnaden och det inte ingår några stora markområden framstår dock upplåtelsen som ett
avtal om lokalhyra. Detta avtal särskiljer sig från övriga insamlade avtal då det innehåller en
stor del genomförandefrågor. Nyttjanderättshavaren fungerar som entreprenör och markägaren som byggherre precis som vid markanvisningar vid exploateringsprojekt. Avtalets bör
klassas som ett avtal om lokalhyra med genomförandefrågor. En sådan rubricering hade gett mer
vägledning än den nuvarande rubriken avtal.
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7 Slutsatser
I detta kapitel redogörs för de slutsatser som studien nått fram till med utgångspunkt från
studiens syfte och de framställda frågeställningarna i avsnitt 1.1. Studiens första frågeställning
avser att besvara hur villkoren i 11 kap. 1 § jordabalken ska tolkas med fokus på begreppen
förvärvsverksamhet, byggnad och byggnadens betydelse för verksamheten.
Av avsnitt 5.3 framgår att en verksamhet är att betrakta som förvärvsverksamhet om den har
ett objektivt vinstsyfte. Det framstår i studien klart att gränsdragning för idrottsverksamhet
kan göras genom att undersöka om den verksamhet som avses bedrivas på arrendestället är
ideell eller inte. En ideell förening får inte bedriva verksamhet i vinstsyfte och kan således
inte ingå avtal om anläggningsarrende om verksamheten som avses bedrivas på arrendestället
är ideell. För icke ideella idrottsverksamheter föreligger däremot inga hinder. Viktigt att notera är att en arrendator kan vara en ideell förening men den att som avser bedriva verksamheten på arrendestället kan vara en verksamhetsutövare med vinstsyfte. Det som avgör om
villkoret förvärvsverksamhet är uppfyllt är således om verksamheten i sig är ideell eller inte.
Av avsnitt 5.4 framgår att begreppet byggnad ska tolkas enligt den praxis som gällde inom
byggnadslagstiftningen vid tillkomsten av anläggningsarrende år 1968. Av studien framgår
att byggnadsbegreppet innefattar en stor variation av anordningar. De flesta anordningar typiska för idrottsverksamhet såsom klubbhus, hallar och liftsystem är att betrakta som byggnader enligt den definition som åsyftats vid anläggningsarrendets tillkomst. Villkoret att uppföra eller bibehålla byggnad bör således i de flesta fall vara uppfyllt.
Av avsnitt 5.5 framgår att byggnadens betydelse för verksamheten ska bedömas utifrån huvudändamålet med avtalet. Det kan konstateras att i de fall verksamheten är beroende av byggnaden på så sätt att verksamheten utövas inuti byggnaden uppfylls kravet på byggnadens
betydelse för verksamheten. Svårbedömda är de fall då byggnaden inte är absolut nödvändig
för den verksamhet som avses bedrivas på arrendestället. För idrottsändamål aktualiseras
denna oklarhet i de fall byggnaden inte krävs för att utöva verksamheten. Till exempel är
olika idrottsföreningars klubbhus inte alltid att bedöma som nödvändiga för den idrott som
föreningen utövar. I väntan på vägledande praxis förblir definitionen av byggnadens relation
till verksamheten i dessa fall öppen.
Studiens andra frågeställning är att undersöka hur mark för idrottsändamål upplåts i praktiken. Av studiens rättssociologiska undersökning framgår att den största delen av de studerade avtalen upplåts genom lägenhetsarrende. Anläggningsarrende används endast i sex av
de 228 avtal som studerats. Hälften av dessa är dessutom att betrakta som lägenhetsarrenden
då verksamheterna är ideella. Vidare framgår att kommunerna systematiskt avtalar bort det
indirekta besittningsskyddet. Detta gäller även vid lägenhetsarrende då det inte föreligger
något besittningsskydd.
Studiens huvudsakliga slutsats är att upplåtelser för idrottsändamål går att avtala om genom
anläggningsarrende, med undantag för ideella föreningar. Osäkerhet föreligger dock fortsatt
i de fall byggnaden inte är absolut nödvändig för ändamålet. Vad gäller den praktiska tillämpningen kan konstateras att anläggningsarrende endast används undantagsvis vid upplåtelser
för idrottsändamål och att de ibland är felaktiga.
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8 Analys och reflektion av studiens resultat
I detta kapitel följer en analys och reflektion av de resultat som examensarbetet kommit fram
till. Kapitlet ger utrymme för en mer subjektiv tolkning av resultaten än vad som tidigare
framställts. I avsnitt 8.1-8.3 analyseras de i studien framställda resultaten berörande förvärvsverksamhet, byggnadsbegreppet och byggnadens betydelse för verksamheten. I avsnitt 8.4 Besittningsskydd följer en analys med tankar om besittningsskyddet. I avsnitt 8.5 Avslutande kommentar
förs en analys och reflektion som berör hela studiens resultat.

8.1

Förvärvsverksamhet

Slutsatsen av examensarbetet är att det går att upplåta mark för idrottsändamål genom anläggningsarrende. Förarbetena till NJL visade som tidigare nämnt att just idrottsanläggningar
skulle exkluderas från denna arrendeform. I detta examensarbete konstateras att någon vidare
motivering till denna exkludering inte framkommer i förarbetena. En tydligare motivering
skulle kunna vara att förklara det faktum att idrottsföreningar i Sverige bedrivs av ideella
föreningar vilket innebär att de inte får bedriva förvärvsverksamhet och därför inte kan upplåtas mark på anläggningsarrende. Ytterligare tydlighet skulle föreligga om förarbetena beskrev att bolagiserad idrott inte faller utanför anläggningsarrende. Både Bäärnhielm m fl och
Larsson & Synnergren har gjort tolkningen att dagens idrott är betydligt mer kommersiell än
vid anläggningsarrendets tillkomst och menar båda att det borde gå att upplåta mark för
idrottsändamål genom anläggningsarrende.110 Ingen av dessa skriver dock att ideella föreningar ska exkluderas.
En ideell förening kan i många fall ha gjort stora investeringar i sina anläggningar och bör
därför vara i behov av ett besittningsskydd. Det leder oss till frågan varför idrottsföreningar
som investerar pengar i anläggningar till nytta för samhället inte ska inkluderas i lagstiftningen
för anläggningsarrende. Det kan tyckas att den här typen av verksamhet borde få ha ett minst
lika bra skydd som till exempel en bilverkstad eller bensinstation.
Idrottsrörelsen är som nämnt Sveriges största folkrörelse och har stor påverkan på den
sociala hållbarheten och människors välbefinnande. Lagstiftarens intentioner var som tidigare nämnts att ge de arrendatorer som investerat både pengar och arbete på arrendestället
en starkare ställning gentemot markägaren. Att de flesta ideella idrottsförening inte kan investera lika mycket pengar i ett arrendeställe som ett större aktiebolag är naturligt. Däremot
var syftet med lagstiftningen inte bara att skydda de stora bolagens investeringar utan även
mindre näringsidkare ansågs berättigade till ett bättre skydd. Departementschefen hävdar i
propositionen till reformen av NJL att de mindre näringsidkarna kanske till och med är de
som är i störst behov av ett skydd.
Slutsatsen av detta resonemang är att en mindre näringsidkare ges möjlighet till skyddade
investeringar genom det indirekta besittningsskyddet medan en idrottsförening inte ges

Bäärnhielm m fl. Arrendelagen. 2017. Kommentaren till 11 kap. 5 § och Larsson & Synnergren, Kommersiella
hyres- och arrendeavtal i praktiken. 2007. s 50.
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samma skydd. Storleken av investeringen kan i båda fallen vara lika stor eller till och med
större för idrottsföreningen. Att exkludera en verksamhet endast för att den är icke vinstdrivande framstår därför underligt. Arrendatorns investeringar borde enligt vår mening vägas
in i bedömningen. Villkoret om förvärvsverksamhet bör enligt vår mening kunna åsidosättas
om verksamheten bedriver allmännyttig verksamhet och har gjort stora investeringar på arrendestället. Ett sådant exempel skulle kunna vara en fotbollsförening som aktiverar ett stort
antal barn och ungdomar och där föreningen investerat i klubblokaler, omklädningsrum, läktare och fotbollsplan.

8.2

Byggnadsbegreppet

Angående begreppet byggnad har i detta examensarbete konstaterats att gällande praxis inom
byggnadslagstiftningen år 1968 ska gälla för att definiera begreppet. Denna definition är bredare än dagens legaldefinition i 1 kap. 4 § plan- och bygglagen. Anordningar som är tveksamma enligt dagens definition av byggnad kan därmed falla utanför ramen för anläggningsarrende om markägaren inte är insatt i 1968 års praxis, vilket inte bör vara helt orimligt att
anta.
Ett intressant avtal på detta tema som samlades in var ett lägenhetsarrende som avsåg
område för skidbacke. Skidområdet består av backar, liftanordning och en mindre cafébyggnad. Skidbacken drivs av en ideell idrottsförening och uppfyller således inte villkoret att bedriva förvärvsverksamhet men mer intressant i detta fall är att fundera på begreppet byggnad.
Verksamhetens bedrivande hade nog kunnat fortgå utan den mindre kafébyggnaden och därför kan denna byggnad anses vara av ringa betydelse. En skidlift däremot kan inte anses vara
av ringa betydelse för en skidbacke. Frågan blir således att bestämma om skidlift är en byggnad eller inte enligt 1968 års praxis. Då begreppet byggnad gavs en väldigt bred definition i
då gällande praxis och anordningar som fyra pelare med plexiglastak och försäljningsstånd
med presenning ansetts som byggnad borde skidlift kunna falla under definitionen. Dåvarande praxis utgick från att nybyggnation av det som klassades som byggnad krävde bygglov
ger också att skidlift bör falla under kategorin byggnad då det idag är bygglovspliktigt enligt
6 kap. 1 § 1 plan- och byggförordningen.
Av detta kan konstateras att flera typer av idrottsverksamheter utan problem borde klara
villkoret om byggnad. Detta är något som förarbetena motsatt sig till. Av arrendelagsutredningen framgår som tidigare nämnt att idrottsföreningars klubbhus och åskådarläktare ska
falla utanför definitionen. 111 Enligt vår mening ska ett klubbhus utan problem klara villkoret
men även en åskådarläktare bör falla inom ramen för byggnad enligt 11 kap. 1 § jordabalken.

8.3

Byggnadens betydelse för verksamheten

Vad gäller byggnadens betydelse anger lagtexten följande: ”byggnad, som ej är av endast ringa
betydelse för verksamhetens bedrivande”. Någon vägledande praxis finns inte att tillgå. Utifrån förarbetena kan tydas att huvudändamålet med avtalet är avgörande vid gränsdragningen om en
111

SOU 1968:26. s 147.
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byggnad är av ringa betydelse eller inte. De i förarbetena angivna exemplen för att belysa hur
gränsdragningen ska göras ger vid handen en relativt hård gränsdragning. Denna stämmer
väl överens med den gränsdragning kommunerna tillämpar i praktiken. Gränsdragningen innebär att byggnaden ska vara av så stor betydelse att den är avgörande för att verksamheten
ska kunna bedrivas överhuvudtaget. Är det en byggnad till nytta för en del av en större verksamhet bör även den byggnaden vara avgörande för den delen av verksamheten som avses
bedrivas på arrendestället för att kravet ska vara uppfyllt.
Om vi återkommer till det i inledningen belysande exemplet med golfklubben som vill
arrendera mark för golfbana och klubbhus med tillhörande kafé och butik kan följande konstateras. Om huvudändamålet med avtalet är golfbana bör klubbhuset med kaféet och butiken endast vara av ringa betydelse. Det fungerar fortfarande utmärkt att spela golf på golfbanan utan kafé och butik. Är huvudändamålet istället att bedriva kafé- och butiksverksamhet med tillhörande golfbana hade utfallet förmodligen blivit annorlunda. Att verksamheterna i båda fallen förmodligen är beroende av varandra tar lagtexten inte hänsyn till. Samma
bedömning bör även göras för en klubbstuga med omklädningsrum i anslutning till en fotbollsförenings fotbollsplan. Andra typer av utomhussporter med tillhörande byggnader som
egentligen inte är avgörande för att kunna bedriva verksamheten kan vara orientering, längdskidåkning och cykel.
Frågan är om ovan beskrivna gränsdragningar var lagstiftarens intentioner vid tillkomsten
av anläggningsarrenden år 1968. Om så är fallet anser vi att lagtexten snarare ska tolkas som:
”byggnad, som är av väsentlig betydelse för verksamhetens bedrivande”. Intressant blir också att fundera
på varför en näringsidkare som bedriver kafé- och butiksverksamhet med tillhörande golfbana ska få en bättre ställning mot markägaren än en näringsidkare som bedriver golfverksamhet med tillhörande kafé och butik. Investeringen för näringsidkaren blir i båda fallen
lika stor och besittningen bör tryggas på liknande sätt, något som alltså inte är fallet med
gällande lagstiftning.

8.4

Besittningsskydd

Det indirekta besittningsskyddet infördes år 1968 för att skapa en mer jämlik ställning mellan
arrendator och markägare. Av vår studie framgår dock att denna dispositiva bestämmelse
ofta avtalas bort. Det framgår också att fyra av de fem kommuner som omfattas av denna
studie har riktlinjer om att avtala bort det indirekta besittningsskyddet. Dessa riktlinjer gäller
inte bara upplåtelser för idrottsändamål. I många fall avtalar även kommunerna bort möjligheten att överlåta arrendeställe vilket medför att skillnaden mellan anläggningsarrende och
lägenhetsarrende blir liten.
För att med säkerhet säga hur utbrett det systematiska bortavtalandet av det indirekta besittningsskyddet är krävs en större rättssociologisk studie än denna, men resultatet visar ändå
på en tendens. Den väl tilltagna avtalsfriheten som råder inom arrendeformerna anläggningsoch lägenhetsarrende medför att ett anläggningsarrende till stor del kan utformas som ett
lägenhetsarrende och omvänt. Som framgått utformas anläggningsarrende ofta till att likna
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ett lägenhetsarrende varför vi ställer oss frågande till om lagstiftarens intentioner med anläggningsarrendet uppfylls.
En lösning skulle vara att göra bestämmelsen om indirekt besittningsskydd indispositivt.
Föreställer vi oss en sådan lagändring uppstår dock andra aspekter som påverkar både social
och ekonomisk hållbarhet. Det är fortfarande markägaren som bestämmer om denne vill
upplåta mark eller inte. En tvingande bestämmelse om indirekt besittningsskydd skulle kunna
hämma markägares vilja att upplåta sin mark. Detta skulle i sin tur drabba både ideella föreningar om de inkluderades i anläggningsarrende och vinstdrivande företag som skulle få svårare att hitta lämplig mark att arrendera. Markägaren kan även komma att tvingas höja sina
arrendeavgifter för att kompensera för eventuell framtida ersättning till arrendatorn. Det
finns en risk att arrendeavgifterna skulle bli så höga att det inte längre skulle vara lönsamt att
arrendera mark. Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv skulle effekter som förlorade arbetstillfällen och sämre utbud av service kunna påkallas. Exempelvis skulle förekomsten av idrottsanläggning, kiosker och drivmedelsstationer på arrenderad mark möjligtvis komma att vara
färre.
De ekonomiska effekterna skulle drabba både markägare och arrendator. Markägaren
skulle drabbas genom förlorade intäkter på mark som inte arrenderas ut. Arrendatorer påverkas genom att de får svårare att expandera sin verksamhet. Detta var något man även tog
hänsyn till vid tillkomsten av anläggningsarrendet år 1968 varför bestämmelserna gjordes
dispositiva. Frågan kvarstår dock om anläggningsarrendet egentligen fyller någon funktion i
lagstiftningen eller om onödiga osäkerheter skapas av detta rättsinstitut.
Vidare kan tilläggas att i de fall då markägaren är en kommun borde den vanligaste anledningen att bryta ett arrendeförhållande vara att marken ska användas för ett annat ändamål,
exempelvis bostäder. I en sådan situation kan kommunen kringgå det indirekta besittningsskyddet genom bestämmelserna i 11 kap. 5 § 1 st. 2 och är då inte skyldig att betala ersättning
till arrendatorn om avtalet inte förlängs. Detta innebär att arrendatorerna även i de fall det
indirekta besittningsskyddet gäller kan komma att bli uppsagda utan att få någon avträdesersättning.

8.5

Avslutande kommentarer

Som en avslutande kommentar till detta examensarbete vill vi först resonera kring hållbar
utveckling när det gäller idrottsföreningar och arrendefrågor. Genom möjligheten att arrendera mark kan sägas att den ekonomiska hållbarheten främjas. Från avsnitt 3.2 Idrottens behov
av mark framgår att 66 % av landets idrottsföreningar inte äger sin mark själv. Att köpa mark
är helt enkelt för kostsamt för en genomsnittlig idrottsförening. Den ekonomiska hållbarheten kan dock urholkas om idrottsföreningar tecknat otrygga avtal utan besittningsskydd.
Om även idrottsföreningar som inte bedriver förvärvsverksamhet tilläts arrendera mark genom anläggningsarrende och därmed få ett indirekt besittningsskydd, kan deras verksamhet
anses blir tryggare ur ett ekonomisk hållbart perspektiv. Om föreningen har ett anläggningsarrende men behöver flytta på grund av att markägaren tänkt disponera marken till något
annat ändamål, har arrendatorn rätt avträdesersättning och kan fortsätta verksamheten på
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annat håll. Detta scenario bör även påverka den sociala hållbarheten. Idrott har, som framgår
av avsnitt 3.1 Idrottens verksamhet, stor betydelse för människors välbefinnande.
Detta examensarbete har främst fokuserat på huruvida mark för idrottsändamål går att
upplåta genom anläggningsarrende. Huvudfrågan för en idrottsförening som vill arrendera
mark för sin verksamhet blir dock en annan, nämligen om föreningen har rätt till avträdesersättning eller inte. En trygg besittning är viktigare än vilken form av arrendeavtal som tecknas. Med tanke på att avtalsfrihet råder både inom anläggnings- och lägenhetsarrende kan
indirekt besittningsskydd föreligga i båda dessa arrendeformer om arrendatorn lyckas förhandla till sig det. Problemet för föreningarna, som framgår av intervjuerna med kommunerna, är att de har liten kunskap om arrendefrågor i allmänhet och besittningsskydd i synnerhet. I mindre föreningar finns ofta ingen juridiskt kunnig medlem som kan företräda föreningen i förhandling med markägare. En tänkbar möjlighet är att riksidrottsförbundet tar
fram en avtalsmall som ger arrendatorn rätt till avträdesersättning vid arrendets uppsägning.
Detta oberoende av vilken rubrik som avtalet har. En sådan avtalsmall hade kunnat hjälpa
de föreningar som tänkt arrendera mark att trygga sin besittning. Någon garanti för att markägarna, som i detta fall är kommunerna, går med på detta kan givetvis inte ges men förutsättningarna skulle i vart fall stärkas.
Av detta resonemang framgår att inga juridiska hinder föreligger för en idrottsförening ska
kunna teckna ett arrendeavtal med besittningsskydd. Däremot så kan inte arrendelagstiftningen sägas skydda de svagare arrendatorerna i någon vidare utsträckning när besittningsskyddet går att avtala bort vid anläggningsarrende. En jämförelse med lokalhyra, som regleras
i 12 kap. JB är värd att göra.
Lokalhyra liknar i många avseenden anläggningsarrende. Gränsdragningen mellan upplåtelseformerna görs främst av att vid lokalhyra äger markägaren den byggnad som avses med
upplåtelsen. Vid anläggningsarrende ägs byggnaden istället av arrendatorn. En upplåtelse för
lokalhyra kräver däremot inte att hyresgästen bedriver förvärvsverksamhet eller att den lokal
som avses inte är av endast ringa betydelse för verksamheten. Detta innebär att även mycket
små näringsidkare kan ingå avtal om lokalhyra. Ett syfte med anläggningsarrende som nämns
i förarbetena till NJL var att skydda just de mindre näringsidkarna. En annan stor och viktig
skillnad är att vid lokalhyra får hyresgästen ett indirekt besittningsskydd om hyresförhållandet
varat längre än nio månader i följd. För att överenskommelser om att det indirekta besittningsskyddet inte ska gälla krävs godkännande från hyresnämnden. Någon motsvarande bestämmelse för anläggningsarrende där arrendenämndens godkännande krävs för att avtala
bort besittningsskyddet finns inte, utan i dessa fall är det helt upp till parterna att förhandla.
En idrottsförening kan i många fall bedriva mer omfattande verksamhet än de som hyr lokaler, ändå tillskapas dessa inte lika starkt besittningsskydd av den befintliga lagtexten. En
utformning av lagtexten i 11 kap. JB som motsvarar 12 kap. om hyra skulle stärka arrendatorns ställning vilket i sin tur skulle ge starkare och tryggare idrottsföreningar.
I den hittills förda analysen har lagstiftningens enligt vår menig något bristande utformning
belysts. För att uppnå de intentioner som lagstiftaren hade när anläggningsarrende tillkom
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anser vi att diskussionen måste sträcka sig utanför JB:s bestämmelser. Arrendelagsutredningen till 1968 års NJL konstaterade att mark som upplåtes genom anläggningsarrende ofta
kännetecknas av att dess slutgiltiga markanvändning inte bestämts. Markens användning fastställs av bestämmelser i PBL, till exempel genom inrättandet av detaljplan. Om markens användning inte är bestämd bör en markägare vara mer mån om att kunna återfå besittningen
till sin mark. Detta tror vi är en avgörande faktor till att markägare väljer att ingå upplåtelseavtal som innehåller klausuler där arrendatorn inte ges någon rätt till avträdesersättning. Om
den tillåtna markanvändningen ändras och möjliggör för verksamheter med högre avkastning
vill markägaren kunna säga upp arrendatorn utan att behöva utge avträdesersättning. Detta
var också något som flera av de intervjuade kommunerna påtalade.
Frågan är då varför arrenden ofta är belägna på sådan mark som inte fått sin slutgiltiga
användning bestämd. I vissa fall är det naturligt då det är tillfälliga verksamheter som inom
en överskådlig framtid kommer att upphöra. I andra fall är verksamheterna av varaktig karaktär där utövarens intentioner är att verksamheten ska bestå. Det som saknas för att verksamheten ska blir varaktig placerad till platsen är i dessa fall att markens användning helt
enkelt inte blivit bestämd. Idrottsföreningars verksamhet bör i de fall föreningen gjort investeringar på marken ha ambitionen att vara kvar på platsen under lång tid. Denna ambition
hade underlättats av att markanvändningen vore bestämd till det ändamålet föreningarna avser uppfylla. Det verkliga problemet angående upplåtelser utan besittningsskydd handlar således om samhällsplanering och lagstiftning för markanvändning.
Idrottsföreningarnas funktion i samhället har en viktig roll, något som framgår av avsnitt
3.1 Idrottens verksamhet. Genom idrottsföreningarnas verksamhet påverkas befolkningens fysiska och psykiska välmående till det positiva. För att idrotten och den ideella verksamheten
i Sverige även i framtiden ska kunna fortleva och bli än starkare krävs att idrotten involveras
i samhällsplaneringen. RF vill, som nämnt i avsnitt 3.2 Idrottens behov av mark, att idrott ska bli
en del av 2 kap. 7 § plan- och bygglagen. Ett sådant tillägg i lagen menar de skulle ge idrotten
ett större utrymme i planläggningen av städerna. Detta menar vi är en bättre lösning än att
genom tvingande bestämmelser i JB försöka trygga arrendatorernas ställning gentemot markägaren. Som nämnt tidigare är nackdelen med en sådan tvingande lagstiftning att risken ökar
att markägarna helt enkelt slutar att upplåta mark. Om idrottsverksamheten i stället tagits i
beaktande redan i detaljplaneprocesserna skulle tvingande regler i 11 kap. JB inte behövas.
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9 Framtida studier
Under arbetets gång har förslag på framtida studier inom ämnet vuxit fram. Som nämnt i
metoddiskussionen hade en liknande studie kunnat genomföras men där inriktningen hellre
hade kunnat vara på den praktiska tillämpningen. En sådan studie hade kunnat genomföras
genom enkätundersökning i alla landets kommuner. Att endast avgränsa sig mot kommuner
som markägare är inget krav i sig.
Behandlas olika aktörer som arrenderar mark genom anläggningsarrende olika? Får stora
aktörer, till exempel ett telekombolag, ett indirekt besittningsskydd medan mindre aktörer,
till exempel en idrottsförening, får besittningsskyddet avtalat bort? Beror det i så fall på arrendatorns kunskaper om arrendelagstiftning och konsekvenserna att sitta på otrygga avtal
eller beror det på något annat?
Under arbetets gång har det framkommit ett antal avtal med väldigt billiga arrendeavgifter.
Detta låg utanför studiens avgränsning men väckte ändå ett visst intresse. Hur står sig detta
mot 2 kap. 8 § kommunallagen? Enligt bestämmelsen får inte en kommun ge individuellt
riktat stöd mot enskilda näringsidkare såtillvida det inte finns synnerliga skäl till det. Det
innebär i praktiken att en kommun som tar ut arrendeavgifter utan att göra en värdering av
marknadsvärdet riskerar att bryta mot kommunallagen. I praktiken är det nog så att det gäller
gamla avtal där arrendeavgiften inte följt med den ekonomiska utvecklingen.
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Frågeunderlag för intervjuer med tjänstepersoner på utvalda kommuner.

Allmänna frågor
• Vad har du för bakgrund? Beskriv tidigare yrke och utbildning.
•
•

Hur länge har du arbetat med arrendefrågor?
Hur stor del av din verksamma tid lägger du på arrendefrågor?

Frågor om villkoren för anläggningsarrenden i 11 kap. 1 § jordabalken
•
•
•
•
•
•

Hur definierar du begreppet förvärvsverksamhet?
Hur bedömer du om en idrottsförening bedriver förvärvsverksamhet?
Ett villkor för anläggningsarrende är att arrendatorn ska uppföra eller bibehålla
byggnad på arrendestället. Hur anser du att begreppet byggnad ska tolkas?
Hur bedömer du om byggnadens betydelse för verksamhetens bedrivande är ringa
eller ej?
Kan du ge ett exempel på en situation där du anser att en byggnad är av ringa betydelse? (för verksamhetens bedrivande)
Kan du ge ett exempel på en situation där du anser att en byggnad inte är av ringa
betydelse? (för verksamhetens bedrivande)

Övriga frågor
•
•
•

Hur ställer sig kommunen till det indirekta besittningsskyddet vid anläggningsarrenden?
Hur upplever du arrendatorernas kunskaper om arrenden generellt?
Har det hänt att en arrendator har förhandlat till sig besittningsskydd vid lägenhetsarrende?
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Bilaga B
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Bilaga C
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Bilaga D
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