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Sammanfattning 

När en fastighet säljs är två huvudparter inblandade, köparen (den nya ägaren) och säljaren 

(fastighetsägaren). I vissa fall kan fastighetsägaren ha låtit någon annan (arrendatorn), an-

vända fastigheten eller marken vilket innebär att det finns ett arrende till fastigheten. De 

rättigheter och skyldigheter som åligger fastighetsägaren, arrendatorn och den nya ägaren, 

enligt jordabalken, när en fastighet av detta slag överlåts kan upplevas som krångliga och 

otydliga, särskilt vad gäller fastighetsägarens förbehåll, den nya ägarens undersökningsplikt 

och ond tro samt formkravet och villkorsändringar. 

Resultatet av arbetet mot en mer likformig tolkning av motstridiga regler i jordabalkens 4:e 

och 7:e kap. var tänkt att medföra en ökad överensstämmelse med tolkningen av de sak-

rättsliga reglerna om överlåtelse. Det skulle medföra ett ökat ansvar för fastighetsägaren att 

förbehålla arrenden och en minskad undersökningsplikt för den nya ägaren. För det fall ar-

rendet endast delvis förbehållits, torde det som den nya ägaren förstått av förbehållet utgö-

ra grunden för dennes undersökningsplikt och bundenhet vid avtalet. Undersökningsplik-

ten sträcker sig aldrig längre än till fastighetsägarens upplåtelsehandlingar. Kriterier för när 

den nya ägaren anses vara i ond tro finns inte, men antas utgöras av utåt synliga tecken.  

Trots formkravet kan muntliga arrenden binda den nya ägaren, ett totalt ogillande av munt-

liga arrenden kan inte anses vara den bästa utvecklingen av arrendelagstiftningen.  

Villkorsändringar som den nya ägaren känner till, kommer att vara bindande oavsett dess 

form och inte enbart skriftliga ändringar antecknad på fastighetsägarens upplåtelsehandling. 

 



 

 

Master’s Thesis in Commercial Law (Property Law)  

Title: Leasehold and property sales – Rights and obligations of the parties  

Author: Åslög Kantelius  

Tutor: Åsa Skoglund 

Date:  2010-12-08 

Subject terms:   Lease, Leasehold, leaseholder, Usufruct, Code of land laws, prop-

erty sales.  

 

Abstract 

Property sales involve two main contract partners, the buyer (the new owner) and the seller 

(the property owner). In some cases the property owner can have let a third person (the 

leaseholder) lease the property or the land.  

The rights and obligations that fall on the property owner, the leaseholder and the new 

owner according to the Code of land laws can appear difficult and unclear, especially con-

cerning reservation, the new owner’s duty to inspect the property and when he does not act 

in good faith, the formal requirement and when terms are changed.  

The work towards a more uniform interpretation of the Code of land laws should result in 

a greater correspondence between the rules of leasehold and property sales, the rules of 

leasehold should be interpreted in accordance with the rules of property sales. This should 

mean an increased responsibility for the property owner to reserve the lease and a de-

creased duty for the new owner to inspect the property. If the lease is only partially re-

served, the new owner is only bound by the leasehold to the parts which he understood 

from the reservation and the duty to inspect the property is limited to documents in the 

property owner’s possession. There are no criteria for when the new owner is considered 

not being in good faith, but it should be all kinds of visible signs. 

Despite the formal requirements, oral agreements can bind the new owner to the leasehold, 

even though the possibilities for this are small. A complete disapproval of oral agreement 

would not constitute a good development of the Code of land laws.  



 

 

Change of terms that the new owner did know about will bind him to the leasehold no 

matter the form of the contract; other changes of terms will only bind him if they are writ-

ten on the property owner’s copy of the leasehold.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

När en fastighet säljs är två huvudparter inblandade, köparen (den nya ägaren) och säljaren 

(fastighetsägaren). I vissa fall kan fastighetsägaren ha låtit någon annan, en tredje part (ar-

rendatorn), använda fastigheten, marken eller del av marken. Fastigheten har därmed upp-

låtits, vilket innebär att fastigheten belastas av en nyttjanderätt.1 Sker detta mot vederlag an-

ses nyttjanderätten utgöra ett arrende. Vid en överlåtelse av en fastighet kan de rättigheter 

och skyldigheter som nyttjanderätten innebär komma att påverka den nya ägaren.   

Det finns flera olika typer av nyttjanderätter, bland annat hyra, arrende, och servitut. Dessa 

kan vara bundna till antingen fastigheten som exempelvis servitut ofta är, till en fysisk per-

son eller till en juridisk person som exempelvis arrenden.  

Lagen (1907:36 s.1) om nyttjanderätt till fast egendom (NJL) angav att ägarbyte bryter nytt-

janderätten, samma princip som vid tradition av lös egendom, gäller även för fastigheter. 

Denna regel är fortfarande att anses som jordabalkens (1970:944) (JB) huvudregel men det 

finns ett stort antal undantag från denna som innebär att enda gången den nya ägaren 

egentligen blir bunden av nyttjanderätten är om rätten var helt okänd och denne inte heller 

borde ha insett att fastigheten belastades av nyttjanderätt. Kriterierna för när en ny ägare 

borde ha insett nyttjanderättens existens är dock mycket otydliga.2  

Det kan även uppstå problem då ett nyttjanderättsavtal ändras nära på eller under försälj-

ningen av fastigheten, eftersom tillägg till det ursprungliga avtalet ses som en ny upplåtelse, 

vilket kräver samma formkrav och förbehåll som det ursprungliga avtalet.3 Frågan upp-

kommer då om detta avtal är giltigt mot den nya ägaren och även i vilken utsträckning. Sär-

skilda problem kan uppstå i de fall där den nya ägaren varit medveten om att ett nyttjande-

rättsavtal finns, men då enbart delar av nyttjanderätten blivit känt.  

Osäkerhet finns även kring arrendets formkrav i jordabalken (1970:994) (JB). Trots ett ut-

tryckligt lagstadgat krav om skriftlighet, har praxis i ett flertal fall frångått detta krav och vi-

sat på att muntliga arrenden kan förekomma. 

                                                 
1 Benämningen av nyttjanderätt som en belastning för fastigheten återfinns även i SOU 1960:25 s. 306.  

2 F. Grauers, Nyttjanderätt, hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 270 ff.  

3 N. Larsson och S. Synnergren, Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken, s. 334 ff.  
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Dessa problem kan illustreras genom ett hypotetiskt exempel kallat ”fallet med fastighets-

ägaren och grannen”: fastighetsägaren till en jordbruksfastighet behöver pengar och kom-

mer därför muntligen överens med grannen, arrendatorn, att denna får använda sig av en 

av fastighetens lador som maskinhall samt att arrendatorn får ta hö på två av fastighetens 

ängar under en tid vilken inte preciserats för 6,000 SEK per år.  

Fastighetsägaren får behov av att sälja fastigheten två år senare och undrar om inte grannen 

kan tänka sig att flytta traktorerna. Grannen säger att det inte går just nu eftersom det är 

mitt under hö skörden, men att det inte ska vara några problem till hösten. Fastighetsäga-

ren tycker att det är en bra kompromiss.  

Den nya ägaren kommer för att se på fastigheten. Fastighetsägaren går med för att visa 

gården och berättar om det fina dricksvattnet, den bördiga jorden och de rymliga ladorna 

som faktiskt är alldeles nybyggda. Fastighetsägaren kommenterar att ”här inne har grannen 

några av sina maskiner för tillfället” och den nya ägaren blir mycket förtjust över den stora 

ladan där till och med en tröska får plats. Fastighetsägaren tänker att eftersom det inte finns 

något skriftligt avtal behöver han ju inte förbehålla grannens nyttjanderätt, det är ju inget 

riktigt arrende, det läste han till och med i lagen!  

Det var en fin fastighet och den nya ägaren köper den, men vid tillträdet blir denne mycket 

förvånad över att det står traktorer och en tröska kvar i en av ladorna och att grannen är i 

full gång med att slå hö på en av fastighetens ängar. Det här informerade aldrig fastighets-

ägaren om, tänker den nya ägaren.  

Ett flertal frågor uppkommer här: Finns det ett arrendeavtal mellan fastighetsägaren och 

grannen? Borde fastighetsägaren ha förbehållit avtalet eller gjorde han det när han sa att 

grannen hade traktorerna i ladan? När fastighetsägaren bad grannen flytta sina traktorer till 

hösten kan det ses som ett ändringsavtal och skulle det också ha förbehållits i så fall? Eller 

borde kanske den nya ägaren ha insett att det fanns någon form av nyttjanderätt till fastig-

heten? Fastighetsägaren sa uttryckligen att det var någon annans traktorer som stod i ladan. 

Vad borde den nya ägaren egentligen uppmärksammat när denne undersökte fastigheten? 

Svar på frågorna återfinns i kapitel 6.8.  
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda vilka rättigheter och skyldigheter som åligger parterna: 

fastighetsägaren, arrendatorn och den nya ägaren, då en fastighet med arrende överlåts. Syf-

tet är även att analysera detta ur ett de lege ferenda perspektiv.  

Särskilt fokus kommer att ligga på:  

 Fastighetsägarens skyldighet att förbehålla arrenden 

 Den nya ägarens undersökningsplikt och ond tro angående arrenden 

 Muntliga arrendeavtal  

 Villkorsändringar i arrendeavtalet  

1.3 Metod 

Uppsatsen har skrivits utifrån en traditionell juridisk metod, där rättskällorna utreds efter 

sitt hierarkiska värde: lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Den gällande rätten, de lege lata, 

utreds och även de lege ferenda, hur rätten bör utformas för att bäst kunna hantera de pro-

blem som uppstår utreds.4   

Störst vikt har lagts vid den relevanta lagtextens lydelse, i detta fall jordabalken, vilken utgör 

uppsatsen yttre ram. Även vissa andra lagar har använts, exempelvis Lagen om nyttjande-

rätt till fast egendom och plan- och bygglagen, för att belysa eller utreda dela och detaljer i 

uppsatsen.   

När enbart lagtexten inte kunnat ge tillräcklig har förarbeten som propositioner, bland an-

nat prop. 1970:20 och statens offentliga utredningar, bland annat SOU 1960:25, använts för 

att dels ge förklarig till lagens syfte och dels för att få en tydligare bild av bakgrunden av la-

gens tillkomst.  

Praxis har används för att tydliggöra lagens praktiska rättsverkningar och för att visa på 

tolkning av relevanta rättsregler. I första hand har rättspraxis från Högsta domstolen an-

vänts. I vissa fall har enbart ett fåtal eller inga relevanta, prejudikat funnits har fall från hov-

rätten, tingsrätten och specialdomstolar som bostadsdomstolen har använts. Praxis från de 

lägre instanserna innehar dock ett lägre rättskällevärde, vilket har beaktats. Notisfall har 

även använts i viss mån då praxis varit mindre omfångsrik, dessa fall har använts med för-

                                                 
4 B. Lehrberg, Praktisk juridik metod, s. 167 f. 
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siktigt. Numera finns inte bostadsdomstolen kvar, den ombildades till fastighetsdomstolen 

1994.5 Den 2 maj 2011 kommer inte heller fastighetsdomstolen att finnas kvar utan genom 

ännu en ombildning kommer den att bli mark- och miljödomstolen.6 Ombildningen påver-

kar inte relevansen av den praxis som utarbetats av tidigare domstolar. 

Rättsfallen har behandlats i olika omfattning. Vissa rättsfall har behandlas i större omfatt-

ning då alla instansers bedömning ansetts vara av värde då exempelvis bedömningen skilt 

sig markant mellan dessa, medans i andra fall har bedömningen varit mycket lika eller iden-

tisk vilket medför att underrätternas bedömning är av mindre intresse. Praxis angående 

andra nyttjanderätter än arrende kan i viss mån användas analogt, bland annat fall rörande 

hyra då stora likheter finns mellan just arrende och hyra.7 

Lehrberg menar att i vissa fall kan praxis ha särskild betydelse jämfört med förarbeten om 

dessa kan anses föråldrade eller då samhällsförhållandena ändrats och en anpassning efter 

detta är nödvändig. Därför bör inte domstolen följa en lösning i förarbetet, om den finner 

en annan lösning bättre.8 Det råder inte någon bundenhet för domstolarna att följa prejudi-

kat, trots detta så följer domstolen ofta prejudikat.9 Omständigheterna i varje enskilt fall 

kan dock skilja sig åt, vilket kan medföra att utfallen blir olika trots att frågan är densamma.  

Den främsta förändringen som skedde när JB trädde ikraft 1972 var att den praxis som re-

dan etablerats under tiden för nyttjanderättslagen nu lagstadgades.10 Även om JB har skill-

nader gentemot NJL, används rättsfall från både innan och efter 1972. Detta med vetskap 

om att skillnader i lagen förekommer, men då lagarna är mycket lika är även äldre praxis i 

vissa avseenden av betydelse.  

Relevant doktrin används främst då högre rättskällor inte kunnat ge ledning. Exempelvis 

har verk från fackmän som Synnergren och Victorin, men även NJA II och artiklar. Artik-

lar har använts med försiktighet. I vissa frågor har lag och förarbeten gett mycket lite led-

ning och få rättsfall har funnits eller rättsfall med mycket specifika omständigheter som kan 

                                                 
5 http://www.svea.se/templates/DV_InfoPage____2271.aspx hämtad 2010-10-21 kl. 13:09. 

6 http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____18195.aspx hämtad 2010-10-21 kl. 13:12. 

7 F. Grauers, Nyttjanderätt, hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s.253.  

8 B. Lehrberg, Praktisk juridik metod, s. 130 f. 

9 A.a.s. 142 f. 

10 M., Bäärnhielm, Arrende och agrarpolitik i Sverige, Skrifter till Anders Victorins minne, s. 125. 

http://www.svea.se/templates/DV_InfoPage____2271.aspx
http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____18195.aspx
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vara svårapplicerade på andra situationer, i de fallen har doktrin fått en mer framstående 

betydelse än i en traditionell juridisk metod normalt sett.   

I viss mån kan andra nyttjanderätter än arrende komma att behandlas eller användas som 

exempel. Detta har skett när det funnits ett pedagogiskt eller vetenskapligt värde att göra 

så. 

1.4 Avgränsningar   

Andra nyttjanderätter än arrenden kommer inte att behandlas i vidare utsträckning än vad 

som är nödvändigt för att kunna genomför en välgrundad analys eller av pedagogiska skäl.  

Denna uppsats kommer inte heller att ta upp jakt- eller fiskearrende, då dessa nyttjande-

rättstyper inte är arrende i JB:s mening, utan partiella nyttjanderätter som regleras av jaktla-

gen (1987:529) respektive fiskelagen (1993:787). 

Fastighetsmäklarens ansvar kommer inte att behandlas i denna uppsats. Mäklaren ska kon-

trollera vem som har förfoganderätt över fastighet som säljs och vilka inteckningar och vil-

ka servitut och andra rättigheter som belastar den.11 Det anses dock inte att mäklaren har 

någon skyldighet att informera sig om arrendeavtal eller dess giltighet då nyttjanderätt inte 

anses utgör en belastning, utan ses som en förmån för fastigheten.12 Den 1 juli 2011 träder 

dock den nya fastighetsmäklarlagen i kraft vilket kan komma att påverka mäklarens an-

svarsskyldighet.13  

Uppsatsen kommer enbart att utreda svensk rätt där överlåtelse av fastigheten sker av fri 

vilja. Nyttjanderätters påverkan vid exekutiv försäljning eller universalfång kommer inte att 

utredas.  

1.5 Disposition  

Kapitel ett förklarar bakgrunden till problematiken som behandlas i uppsatsen, syftet med 

uppsatsen och den metod som använts samt vilka avgränsningar som gjorts.  

                                                 
11 12 och 17 §§ Fastighetsmäklarlagen (1995:400).  

12 17 § Fastighetsmäklarlagen och Fastighetsmäklarnämndens avgörande 2008-12-17:11. 

13 http://www.regeringen.se/sb/d/12658/a/148604 hämtad 2010-12-07.  

http://www.regeringen.se/sb/d/12658/a/148604
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I kapitel två beskrivs nyttjanderätter och de fyra olika typerna av arrenden generellt för att ge 

en förståelse för denna specifika avtalstyp. En kortare beskrivning ges även av arrendets hi-

storiska betydelse och utveckling.  

I kapitlet tre redogörs inledningsvis för grundläggande juridiska begrepp, för att ge förståelse 

för senare kapitel. Därefter behandlas parternas rättigheter och skyldigheter i följande ord-

ning: fastighetsägaren, arrendatorn och den nya ägaren. Kapitlet behandlar bland annat: de 

olika skyldigheter och rättigheter som kommer av arrendeförhållandet och av fastighets-

överlåtelsen, förbehåll i köpekontraktet, arrendatorns uppförande av byggnad och tillbygg-

nad, vilket behandlas mer detaljerat i kap. 4.  

Kapitel fyra behandlar de problem som kan uppkomma vid en fastighetsöverlåtelse och hur 

jordabalken har använts för att reglera dessa. De delar som behandlas är: jordabalkens 

skydd av nyttjanderätter, problematiken kring formkravet, villkor och villkorsändringar av 

nyttjanderättsavtal samt obehörigas upplåtelse. Den juridiska diskussonen kring de skilda 

delarna kommer även att belysas. 

Kapitel fem beskriver relevant praxis på området. Fall från både högsta domstolen, hovrät-

terna och specialdomstolar samt notisavgöranden finns beskrivna.  

I kapitel sex kommer de olika delarna som beskrivits i kapitel 4 att analyseras, där kommer 

även de frågor som uppkommit med anledning av det fiktiva fallet om fastighetsägaren och 

grannen att besvaras. Analysen sammanfattas sedan i en slutsats i kapitel sju där parternas 

rättigheter och skyldigheter kommer att beskrivas.    

1.6 Terminologi  

Fastighetsägare. Säljaren och ägaren av fastigheten samt markägaren i samband med ett ar-

rendeavtal.  

Den nya ägaren. Köparen av fastigheten.  

Arrendator. Den part som arrenderar en fastighet eller en del av en fastighet. Denna term 

syftar enbart på arrendeförhållanden.  

Nyttjanderättshavare. Den som innehar någon form av nyttjanderätt till en fastighet eller en 

del av en fastighet, med nyttjanderätt förstås både arrende och hyra.  
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2 Allmänt om nyttjanderätt och arrende  

2.1 Inledning  

Förhållandet mellan fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren eller arrendatorn finns re-

glerat genom lag så långt tillbaka som landslagarna (cirka år 1350).14 Fastighetsägaren och 

nyttjanderättshavaren benämndes vid denna tid jordägaren och landbon.15 Innan 1500-talet 

hade brukaren av jorden en bättre rättslig ställning än senare, brukaren hade då bland annat 

rätt att både sitta kvar på arrendeställer och ännu viktigare att flytta från det. 16  

Mellan 1500-1600 talet däremot är bruket av nyttjanderätter snarare ett resultat av stånds-

skillnaden mellan frälsemän och landbor. Ståndsskillnaderna medförde även en avsevärd 

tillbakagång av nyttjanderättshavaren ekonomiska och rättsliga ställning.17  Under 1500-talet 

började brukaren rätt därför att försämras, men stärktes återigen under tidigt 1700-tal.18 

Ordvalet arrende blev dock vanligt först på 1800-talet.19  

2.2 Nyttjanderätter  

Uttrycket ”nyttjanderätt” finns inte definierat i jordabalken utan denna rätt måste definieras 

genom den allmänna uppfattningen att det är en rätt att nyttja någon annans egendom. 

Nyttjanderätt kan gälla enbart fastigheten, del av fastighet eller sådant som fastigheten pro-

ducerar så länge inga ingrepp i fastighetens substans företas.20 Fast egendom utgöras av 

jorden på vilken fastigheten är belägen, allt som inte är jord anses därmed vara lös egen-

dom.21  

                                                 
14 M, Bäärnhielm, Arrende och agrarpolitik i Sverige, Skrifter till Anders Victorins minne, s. 113. 

15 P. Westerlind, kommentar till jordabalken – 7 kap., s. 85.  

16 Lagberedningens förslag till jordabalk 1, Förslag till lag om nyttjanderätt till fast egendom m.m., s. 331- 352 och M., 
Bäärnhielm, Arrende och agrarpolitik i Sverige, Skrifter till Anders Victorins minne, s. 118 f.  

17 P. Westerlind, kommentar till jordabalken – 7 kap., s. 98.  

18 Lagberedningens förslag till jordabalk 1, Förslag till lag om nyttjanderätt till fast egendom m.m., s. 331- 352 och M., 
Bäärnhielm, Arrende och agrarpolitik i Sverige, Skrifter till Anders Victorins minne, s. 118 f.  

19 M, Bäärnhielm, Arrende och agrarpolitik i Sverige, Skrifter till Anders Victorins minne, s. 114. 

20 Lagberedningens förslag till jordabalk 1, Förslag till lag om nyttjanderätt till fast egendom m.m., s. 67 och A. Victo-
rin & R. Hager, Allmän Fastighetsrätt, s. 32 f. 

21 1:1 JB.  
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Den allmänna regleringen av nyttjanderätter återfinns 7 kap. JB. Enligt lagens portalpara-

graf regleras arrenden, hyra, tomträtt och annan nyttjanderätt samt servitut.22 Finns special-

lagstiftning ska denna dock ha företräde framför nämnda kapitel.23 Arrenden regleras speci-

ellt av 8-11 kap., hyra av 12 kap., tomträtt av 13 kap., servitut av 14 kap. och rätt till elekt-

risk kraft av 15 kap. JB. För hus på ofri grund finns dock vissa undantag bland annat i 7:2 

JB och 12:1 JB, som är att anse som hyresrätter enligt JB.  

Nyttjanderätter kan delas in i helnyttjanderätter och partiella nyttjanderätter. Helnyttjanderätter 

ger en exklusiv rätt att nyttja fastigheten, vilket medför att fastighetsägarens användning av 

fastigheten begränsas. Helnyttjanderätter är: arrenden, hyra och tomträtter. Partiell nyttjan-

derätt ger enbart en rätt att nyttja del av fastigheten under vissa omständigheter, exempelvis 

att använda en väg som går över annans mark.24  

Nyttjanderätt är ofta knuten till en viss specifik fysisk- eller juridiskperson, men den kan 

även vara knuten till en fastighet, då rätten istället har en så kallad härskande fastighet kallas 

dessa nyttjanderätter servitut.25 Figur 1 visar på hur jordabalkens lagar som behandlar nytt-

janderätter förhåller sig till varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. 

 

                                                 
22 7:1 st. 1 JB. 

23 7:1 st. 3 JB. 

24 A. Victorin & R. Hager, Allmän Fastighetsrätt, s. 28 ff. 

25 A.a.s. 32 och 160. 
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2.3 Arrende  

Tanken bakom NJL var att öka jordbruksproduktionen och rationalisera driften av jord-

bruket,26 men även att skydda arrendatorn eftersom denne ansåg vara i en svagare position 

än fastighetsägaren. Ett tanke sätt som även JB avspeglar.27 Innan 1970 sågs arrende ofta 

som ett nödändigtont, men efter 1970 började det alltmer ses som en tillgång.28 Genom da-

gens JB har lagstiftaren försökt finna en balans mellan arrendatorns skydd och möjligheten 

till rationell jordbruksdrift.29 Användandet av arrende, arrendegårdar och jordbruksföretag 

har minskat ända sedan efterkrigstiden.30 För statistik på minskningen av jordbruksföretag 

mellan år 1970-2000 se Bilaga 1.  

Bengtsson och Victorin anser att även om arrende som företagsform minskat i användning, 

har inte arrendet mist sin betydelse, utan snarare ökat. Av den totala arealen jordbruksmark 

är cirka 20 % helt arrenderat medans cirka 55 % består av en kombination av ägd och ar-

renderad mark.31 De poängterar dock att arrendereglerna, vilket särskilt kunde ses i NJL, 

ofta gynnar arrendatorn på jordägarens bekostnad. Trots den mer lantbrukarvänliga jord-

brukspolitik som Sverige antog år 1977 har inte några förändringar av denna utformning 

skett.32  

Synen på arrendatorn som den svagare parten kan ifrågasättas, till exempel då jordbrukaren 

vill utöka sin areal, i de fall då arrendatorn arrenderar mark från en åldrig granne eller då ett 

livsmedelsföretag arrenderar mark för odling av grödor, men den kan tyckas välavvägd då 

utbudet av arrende inte överrensstämmer med efterfrågan.33 Folke Grauers framhåller dock 

                                                 
26 M., Bäärnhielm, Arrende och agrarpolitik i Sverige, Skrifter till Anders Victorins minne, s. 125 och 129. 

27 A.a.s. 125. 

28 A.a.s. 130. 

29 A.a.s. 132. 

30 Prop. 1978/79:183 s. 1 och prop. 1994/95:155 s. 1 f. och B. Bengtsson och A. Victorin, Hyra och annan nytt-
janderätt till fast egendom, s. 237 f. samt M., Bäärnhielm, Arrende och agrarpolitik i Sverige, Skrifter till Anders 
Victorins minne, s. 132. Se även Bilaga 1 för statistik över minskningen av antalet företag som använder ar-
rende som brukningsform mellan åren 1970-2000. 

31 B. Bengtsson och A. Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 237 f. 

32 A.a.s. 238. 

33 A.a.s. 239. 
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att arrende fortfarande är en nyttjanderättsform av stort socialt värde. Ofta är arrendatorn i 

behov av nyttjanderätten för sin försörjning eller boende.34 

Arrende innebär att mark upplåts mot ersättning. 7 kap. JB behandlar nyttjanderätter i all-

mänhet och ger en grundläggande reglering av denna typ av nyttjanderätt, medans arrende 

behandlas specifikt i kapitlen 8-11 JB. Arrende kan delas in i fyra olika typer av arrenden:35 

Lägenhetsarrende, 8 kap. JB vilket även ger allmänna bestämmelser för samtliga arrenden; 

Jordbruksarrende, 9 kap. JB; Bostadsarrende, 10 kap. JB; Anläggningsarrende, 11 kap. JB. Arrende-

reglerna är tvingande till arrendatorns fördel, om lagen inte stadgar annorlunda.36 

Vid en definition av vilken typ av arrende som föreligger, anger JB att om ett arrende inte 

kan definieras som jordbruks-, bostads- eller anläggningsarrende anses det vara lägenhetsar-

rende.37 För samtliga arrenden krävs att upplåtelsen sker mot vederlag, upplåtelser som sker 

vederlagsfritt faller utanför lagens omfång och utgör därför inte något arrende.38 För jord-

bruks-, bostads- eller anläggningsarrende uppställer lagen även formkrav.39 

2.3.1 Lägenhetsarrende 

Lägenhetsarrende regleras av de allmänna reglerna om arrende i kapitel 8 JB. Denna typ av 

arrende föreligger då arrendet i fråga inte faller under någon av de andra nedan nämnda ar-

rendetyperna. Då lägenhetsarrende ofta gäller exempelvis parkeringsplatser eller fotbolls-

planer anses denna avtalstyp ha litet socialt och ekonomiskt värde, vilket resultera i att av-

talsfrihet i princip gäller och att besittningsskydd saknas.40  

2.3.2 Jordbruksarrende  

Jordbruksarrende innebär enligt 9:1 JB att jord upplåts för att nyttjas till jordbruk. Ett jord-

bruksarrende kan upplåtas med eller utan bostad. Då bostad ingår kallas detta för gårdsar-

rende och då enbart mark upplåts kallas detta för sidoarrende. Dessa uttryck återfinns inte i 

lagstiftningen, men kan utläsas av propositionen till jordabalken och har även beskrivits av 

                                                 
34 F. Grauers, Nyttjanderätt, hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 15 f. 

35 A. Victorin & R. Hager, Allmän Fastighetsrätt, s. 29. 

36 8:2 st. 1 JB.  

37 8:2 JB.  

38 8:1 st. 1 JB.  

39 8:3 JB.  

40 F. Grauers, Nyttjanderätt, hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 237 f.  
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Grauers.41 En viktig skillnad mellan dessa typer av arrenden är att vid gårdsarrende har ar-

rendatorn ett starkare besittningsskydd än vid sidoarrende.42  

Är nybyggnation inte uttryckligen förbjudet enligt avtalet menar Larsson och Synnergren 

att med kommunens byggnadsnämnds godkännande torde nya byggnader kunna uppfö-

ras.43 Arrendatorn kan även uppföra byggnad som ersättning för befintlig byggnad eller an-

nan byggnad. Ingen ersättning ges dock för denna typ av förbättring.44 

Jordbruksarrenden ska upplåtas för bestämd tid. Har tiden inte definierats i avtalet löper ar-

rendet på fem år, arrendet förnyas därefter vart femte år.45 

2.3.3 Bostadsarrende  

Bostadsarrende föreligger när mark upplåts för annat ändamål än jordbruk och bostad in-

går eller en rätt att uppföra bostad.46 Syftet med ett bostadsarrende är därmed att arrenda-

torn ska erhålla en bostad, oavsett om bostaden är tänkt för åretruntboende eller fritidsbo-

ende.47 Denna arrendeform har störst betydelse för sommarstugor på annans mark.48  

Bostadsarrende ska upplåtas för bestämd tid eller livstid. Har tiden inte definierats i avtalet 

löper arrendet på fem år, i likhet med jordbruksarrende.49 

2.3.4 Anläggningsarrende  

Även vid anläggningsarrende upplåts mark till annat ändamål än jordbruk och ändamålet 

med denna upplåtelseform är att arrendatorn ska nyttja marken till förvärvsverksamhet.  

Arrendatorn har rätt att bibehålla byggnader eller uppföra sådana om detta är nödvändigt, 

så länge byggnaderna inte är obetydliga för verksamheten.50  

                                                 
41 9:7 st. 1 p. 1 JB och prop. 1970:20 Del B s. 791 samt F. Grauers, Nyttjanderätt, hyra, bostadsrätt, arrende och 

tomträtt, s. 237. 

42 F. Grauers, Nyttjanderätt, hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 237. 

43 N. Larsson och S. Synnergren, Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken, s. 225.  

44 9:20 och 9:21 JB.  

45 9:2 st. 1 JB. 

46 10:1 JB.  

47 L.K., Beckman m.fl., Jordabalken, s. 253. 

48 F. Grauers, Nyttjanderätt, hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 237. 

49 10:2 st. 1 JB. 

50 11:1 JB.  



 

 
12 

Upplåtelsetiden ska vara bestämd, men skulle tiden inte preciserats antas den även i detta 

fall vara fem år.51 Upplåts marken på livstid eller mindre än ett år så anses inte arrendet ut-

göra anläggningsarrende utan ses som lägenhetsarrende.52  

 

                                                 
51 11:2 JB.  

52 11:1 sista men. JB jmf. 8:1 st. 2 JB. 
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3 Parternas rättigheter och skyldigheter 

3.1 Inledning  

Ett avtal anses enligt lagen (1915:218) om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 

(AvtL) bestå av två rättshandlingar: anbud och accept.53 Vilka även var för sig ses som bin-

dande inom svarsfristen.54  

Anbudet utgörs av att den ena parten tydliggör sin vilja att ingå avtal med motparten.55 Ac-

cept kan utgöras inte enbart av en skriftligt accepterande av anbudet utan detta kan ske 

muntligen. Avtal kan ingås muntligen genom motpartens agerande, antingen genom att 

motparten ger befogad anledning att tro att avtalet har accepterats eller att motparten före-

tar den rättshandling som avtalet anger (konkludent handlande). Till och med en parts un-

derlåtenhet att agera (passivitet) kan utgöra en accept i vissa fall.56   

Då avtal ingås mellan parter är det deras egen skyldighet att informera sig om de villkor av-

talet uppställer och att avgöra vilka avtalsvillkor som de kan godta och inte. I vissa fall kan 

det dock vara motiverat att en av avtalsparterna förser den andra med relevant information, 

exempelvis uppställer jordabalken krav på att fastighetsägaren vid en försäljning av fastig-

heten ska upplysa den nya ägaren om vissa omständigheter som kan föreligga. Detta gäller 

bland annat nyttjanderätter. Den skyldighet som ankommer på fastighetsägaren kallas för 

upplysningsplikt.57 Motsvarande plikt som kan åligga den nya ägaren, är att själv förhöra sig 

om och undersöka fastigheten, vilket kallas för undersökningsplikt.58 Vid arrende kan även 

andra plikter komma att ingå för respektive part, bland annat en skyldighet att betala arren-

deavgift för arrendatorn och en skyldighet att tillhandahålla avtalsenlig mark för fastighets-

ägaren.59  

  

                                                 
53 A. Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 47.  

54 A.a.s. 50.  

55 A.a.s. 53. 

56 A.a.s. 47 och 72.  

57 4:17 JB och E., P., Björkdahl, Säljarens upplysningsplikt vid fastighetsköp – en regel om lojalitet före avtals-
slut, Juridisk Tidskrift, s. 4.  

58 7:14 JB och . 

59 NJA 1994 s. 746 och F. Grauers, Nyttjanderätt, hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 239. 



 

 
14 

Om egendomen anses vara fast egendom eller lös egendom kan vara avgörande för om den 

ingår vid köpet eller inte. Vid försäljning uppnår den nya ägaren skydd mot fastighetsäga-

rens borgenärer oavsett tillträde, medan för lös egendom krävs att den nya ägaren fått 

egendomen i besittning.60  

3.2 Sakrätt  

Sakrätten tar sikte på det fall när olika personer framställer krav mot samma egendom och 

dessa krav inte kan tillfredställas samtidigt.61 Sakrättsliga avtal kan därmed ha påverkan på 

tredjeman.62 Förhållandet mellan avtalsparterna: avtalsförpliktelsernas innehåll, dess föränd-

ring och avtalets upphörande, är att se som ett obligationsrättsligt förhållande.63  

Sakrättsligt skydd erhålls när egendomen som denna hänför sig till överförs till annan ge-

nom köp, byte eller gåva.64 Äganderätten kan även skyddas från utmätning om egendomen 

överförs till personen genom testamente eller på annat sätt med förbehåll om att egendo-

men inte får överlåtas.65  

Lös egendom (där förbud mot överlåtelsebegränsningar inte uppställs) kan skyddas mot 

överlåtarens borgenärer genom nämnda typer av överlåtelse. För fast egendom däremot 

måste sådant villkor medtagas i köpehandlingen.66 

3.3 Äganderätt  

Äganderätten anses ha en positiv betydelse för den ekonomiska utvecklingen, men även för 

det sociala kapitalet och den samhälliga tilliten.67 Denna rätt utgör även ett incitament för 

investeringar och blir därmed nödvändig för att ekonomisk aktivitet ska äga rum.68  

                                                 
60 T. Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 29. 

61 G. Mellqvist, Sakrättens grunder, s. 13.  

62 A. Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 27.  

63 P. Westerlind, Kommentar till Jordabalken 7 kap., s. 39. 

64 T. Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 431.  

65 5:5 Utsökningsbalk (1981:774).  

66 4:3 JB.  

67 N. Karlsson, Äganderättens tre grundläggande dimensioner, Äganderättens konsekvenser och grunder, s. 22.  

68 D. Waldenström, Privat äganderätt och ekonomisk tillväxt, Äganderättens konsekvenser och grunder, s. 36.  
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Äganderätt är svårt att definiera. Den allmänna uppfattningen inom juridiken är att ägande-

rätten anses bestå av ett knippe av rättigheter, detta innebär att den kräver en negativ defi-

nition.69 Detta är dock inte den enda möjliga definitionen, i ett flertal europeiska länder ses 

äganderätten som en absolut rätt som kan begränsas enbart genom lag, vilket inte är det rå-

dande synsättet i Sverige.70  

Ett flertal befogenheter tillkommer den som innehar en äganderätt. Genom den fria förfo-

ganderätten ges rättighetshavaren rätt att nyttja egendomen och de naturtillgångar, exempel-

vis grus, efter egen önskan utan tidbegränsning. Ägaren erhåller avtalsfrihet, det vill säga en 

rätt att sälja, hyra ut, testamentera, skänka eller nyttja egendomen som säkerhet för förplik-

telser.71 Ägaren erhåller även en rätt till säkerhet vilket innebär att rätten skyddas av rättsvä-

sendet mot stöld, skadegörelse och liknande intrång.72  

Äganderätten skyddas av svensk rätt genom regeringsformen (1974:152). Genom inträdet i 

europeiska unionen 1994 krävdes en reform av regeringsformen.73 Regeringen menade 

även att egendomsskyddet behövde förtydligas.74 Innan reformen angav 2:3 regeringsfor-

men att ”enskild bör vara tillförsäkrad ersättning enligt grunder som bestämmes i lag för 

det fall att hans egendom tages i anspråk genom expropriation eller annat sådant förfogan-

de”.75 Lydelsen efter förändringarna blev istället att ingen kan tvingas avstå från sin egen-

dom till staten eller till enskild genom expropriation eller dylikt, om detta inte krävs för att 

tillgodose angelägna allmänna intressen.76 Med angelägna allmänna intresse ska förstås så-

dana ingrepp som är motiverade med hänsyn till naturvårds- och miljöintressen, totalför-

                                                 
69 T. Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 23 och Åsa Åslund, Allemansrätten och marknyttjande, studier av ett 

rättsinstitut, s. 79-84 samt S. Bergström, Om begreppet äganderätt i fastighetsrätten, SvJT, 1956, s. 148.  

70 J. Munukka, Individuell äganderätt på frammarsch? – en studie av den senaste utvecklingen inom svensk 
fastighetsrätt, Ny Juridik, 3:10, S. 42. 

71 T. Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 22 f. och B. Bengtsson, Sakrättsliga frågeställningar i fastighetsrätten…”, 
s. 19.  

72 N. Karlsson, Äganderättens tre grundläggande dimensioner, Äganderättens konsekvenser och grunder, s. 20.  

73 Prop. 1993/94:117 s. 10. 

74 A.a.s. s. 15. 

75 Prop. 1973:90 s. 6.  

76 2:18 Regeringsformen och prop. 1993/94:117 s. 3.  
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svarsintressen och ingrepp för att tillgodose samhällets behov av mark för bostäder, gator 

och andra kommunikationsleder m.m.77  

För lös egendom är besittning ett sätt att tydliggöra ägarförhållandet för utomstående och 

medför ett viss skydd. Att egenmäktig rubba besittningsförhållandet, oavsett om personen i 

fråga har rätt till egendomen eller ej, kan medföra straff enligt brottsbalkens (1962:700) reg-

ler angående egenmäktigt förfarande eller självtäkt.78 Beskrivningen av besittning som an-

vänds för lös egendom kan svårligen användas för att visa på ägande av fast egendom, då 

denna alltid är i någons besittning: antingen arrendatorns eller fastighetsägarens.79 Besitt-

ning ger därmed enbart ett visst skydd tills vidare, men det fordrar inte att besittaren har 

någon form av reell rätt till egendomen.  Bengtsson beskriver fallet att en hyresgäst vid hy-

reskontraktets utgång vägrar avflytta vilket inte ger hyresvärden en rätt att för den delen 

själv vräka hyresgästen. Hyresvärden bör istället vända sig till domstolen.80  

3.4 Fastighetsägarens rättigheter och skyldigheter   

3.4.1 Överlåtelse av fastigheten 

Fastighetsägaren har en skyldighet att förbehålla nyttjanderätten vid överlåtelsen, om den 

inte är inskriven enligt 7:11 st. 1 JB. Skulle fastighetsägaren inte förbehålla nyttjanderätten 

och denna därmed inte blir gällande mot den nya ägaren, kan detta leda till skadestånds-

skyldighet gentemot arrendatorn enligt 7:18 JB. Den nya ägaren har dock en undersök-

ningsplikt gällande nyttjanderätter.81 Se vidare under kapitel 4. 

Här måste nämnas att arrendatorn har en rätt att förvärva arrendestället enligt lagen 

(1985:658) om arrendatorns rätt att förvärva arrendestället om denne, i det konkreta fallet 

har besittningsskydd. Om arrendatorn vill förvärva arrendeställen ska denna lämna en in-

tresseanmälan till fastighetsägaren.82  

                                                 
77 Prop. 1993/94:117 s. 15 f. 

78 8:8 och 8:11 st. 2 Brottsbalken (1962:700) samt B. Bengtsson, Sakrättsliga frågor i fastighetsrätt… s. 14 ff.  

79 B. Bengtsson, Sakrättsliga frågor i fastighetsrätt… s. 14 f.  

80 A.a.s. 16.  

81 7:14 JB.  

82 F. Grauers, Nyttjanderätt, hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 257 f.  
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3.4.2 Arrendeavtalet  

Fastighetsägarens primära skyldighet är att tillhandahålla marken och att detta sker i rätt tid. 

Marken måste även överensstämma med vad som avtalats angående areal och kvalité, samt 

om byggnad ingår, att även dessa överensstämmer med avtalad standard.83 

Skulle arealen inte överensstämma med avtalet har arrendatorn i första hand rätt till ned-

sättning av arrendeavgiften. Skulle bristen anses vara väsentlig kan avtalet hävas enligt 8:9 

JB. Möjlighet till hävning gäller även då andra avtalade specifikationer brister, exempelvis 

jordmån eller byggnadsstandard. Dessa typer av fel kallas konkreta fel och omfattas även av 

regeln i 8:9 JB.84 Skulle avtalet hävas gäller hävningen från och med närmsta så kallade far-

dag (den 14 mars) sex månader efter uppsägningen.85  

Risken att fastigheten belastas av abstrakta fel torde vara mycket begränsad om inte obefint-

lig, då det är svårt att avgöra vad som kan anses utgöra normal standard vid exempelvis 

jordbruksarrende eller vad en arrendator normalt kan räkna med.86 

Skulle arrendestället försämrats genom naturpåverkan som exempelvis jordras eller på an-

nat sätt där arrendatorn inte varit vållande, står fastighetsägaren för risken för att fastighe-

ten skadas. Denna typ av försämring kan resultera i att arrendeavgiften sänks och då för-

sämringen inte är ringa kan avtalet sägas upp. Uppsägning måste ske inom ett år från det att 

skadan inträffade.87 

Vid jordbruksarrende är fördelningen av de skyldigheter och rättigheter som tillkommer 

fastighetsägaren och arrendatorn mer komplicerade jämfört med de andra arrendetyperna.88 

Fastighetsägaren har en byggnadsskyldighet vilket innebär att denna har att tillse att anlägg-

ningar som är viktiga ur jordbrukstekniskt perspektiv byggs om eller byts ut om detta är 

nödvändigt.89 

                                                 
83 F. Grauers, Nyttjanderätt, hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 239. 

84 A.a.s.  240. 

85 8:4 st. 2-3 JB och B. Bengtsson och A. Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 245 f.  

86 F. Grauers, Nyttjanderätt, hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 240. 

87 8:10 JB.  

88 F. Grauers, Nyttjanderätt, hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 241. 

89 9:18 JB.  



 

 
18 

3.5 Arrendatorns rättigheter och skyldigheter  

Arrendatorns primära skyldighet är att erlägga arrendeavgiften. Denna avgift ska enligt 8:12 

JB erläggas senast tre månader före arrende årets utgång. Arrendeavgiften måste även er-

läggas till rätt person. I vissa fall, när arrendatorn ansetts vara i god tro om överlåtelsen, kan 

det anses befogat att betala till en tidigare ägare.90 Arrendatorn har även en skyldighet att 

vårda arrendestället, vilket får utläsas e contrario genom att ett vanvårdat arrendeställe kan 

utgör grund för att arrendeavtalet anse vara förverkat. Folke Grauers uttrycker vårdplikten 

som att arrendatorn ska vara aktsam om arrendestället.91  

Arrendatorn kan tvingas lämna arrendestället på grund av att dennes rätt blivit förverkad 

genom någon form av försummelser. En förverkad arrenderätt innebär att fastighetsägaren 

har rätt att säga upp avtalet.92 JB uppställer flertalet punkter som, om dem inte är ringa, 

medför att arrendeavtalet anses förverkat:  

 Rätten anses förverkad om arrendeavgiften är försenad mer än en månad. Arrenda-

torn kan återvinna rätten till arrendestället genom att betala avgiften senast den tolf-

te vardagen efter det att uppsägning meddelats.93  

 Rätten anses förverkad om arrendestället vanvårdas eller skyldigheter eftersätts.94 

 Rätten anses förverkad om arrendestället nyttjas för annat än avtalat ändamål.95  

 Rätten anses förverkad om arrendatorn sätter annan i sitt ställe i strid mot JB:s be-

stämmelser.96 

 Rätten anses även förverkad om arrendatorn åsidosätter andra skyldigheter som 

åligger denne, dock enbart om dessa är av synnerlig vikt för fastighetsägaren.97  

                                                 
90 NJA 1994 s. 746. 

91 F. Grauers, Nyttjanderätt, hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 244. 

92 8:23 JB. 

93 8:25 p. 1 JB.  

94 8:25 p. 2 JB.  

95 8:25 p. 3 JB.  

96 8:25 p. 4 JB.  

97 8:25 p. 5 JB.  



 

 
19 

Anser sig arrendatorn ha rätt till nedsättning av arrendeavgiften eller rätt till ersättning för 

skada, avhjälpande av brist eller på grund av motfordran hos fastighetsägaren har arrenda-

torn möjlighet att deponera betalningen hos länsstyrelsen.98 

Vid jordbruksarrende har arrendatorn en mer långtgående underhållsskyldighet än under 

andra typer av arrenden. Denna skyldighet innefattar både underhåll av mark, byggnader 

och övriga anläggningar.99  

För det fall arrendet på grund av att fastighetsägaren försummat att förbehålla rätten, ges 

arrendatorn möjlighet att erhålla skadestånd.100  

Arrendatorn har även en möjlighet att försäkra sig om att arrendeavtalets plikter som an-

kommer på fastighetsägaren uppfylls, detta sker genom att arrendatorn skriftligen anmäler 

till den gamla fastighetsägaren att den önskar att rätten att vända sig mot denne kvarstår.101 

Anmälan ska ske inom preklutionsfristen, det vill säga inom sex månader från det att arren-

datorn fick kännedom om att fastigheten överlåtits.102 Görs inte detta går rätten förlorad. 

Denna rätt innebär att om den nya ägaren underlåtit att uppfylla sina är den gamla ägaren 

skyldig att ersätta arrendatorn för den skada som den nya ägaren orsakat.103 Larsson och 

Synnergren poängterar att denna anmäla sällan sker i praktiken.104 

3.5.1 Arrendatorns besittningsskydd  

Skyddet för arrendatorns besittning kan beskrivas som en rätt för arrendatorn att få arren-

deavtalet förlängt. Detta skydd är olika starkt beroende på vilken typ av arrende som före-

ligger. Direkt besittningsskydd innebär att arrendator som huvudregel alltid har rätt till för-

längning av sitt arrendeavtal, arrendatorn behöver då inte bry sig om en uppsägning, utan 

vill denne inte flytta måste fastighetsägaren vända sig till arrendenämnden.105 Vid indirekt 

besittningsskydd ges arrendatorn ett lägre skydd vilket medför att en korrekt uppsägning av 

arrendeavtalet alltid leder till att arrendatorn sägs upp, obefogad uppsägning kan dock leda 

                                                 
98 8:12 a JB 

99 9:15 JB.  

100 7:18 JB.  

101 7:20 JB och NJA II 1972 s. 231. 

102 P. Westerlind, Kommentar till jordbalken – kap. 7, s. 333.   

103 7:20 JB och NJA II 1972 s. 231. 

104 N. Larsson och S. Synnergren, Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken, s. 338. 

105 A.a.s. 176.  
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till skadeståndsskyldighet för fastighetsägaren.106 Enligt Grauers är besittningsskyddet vik-

tigt både av ekonomiska och sociala skäl.107  

Det direkta besittningsskyddet kan indelas i huvudregeln samt generella och speciella un-

dantag.108  

Huvudregeln för arrenden ger arrendatorn rätt till förlängning av arrendet.109 Vilket medför 

att arrendatorn kan ha rätt till ersättning om arrendet upphör, med undantag för anlägg-

ningsarrende.110  

De generella undantagen innebär att jordbruksarrende med gårdsarrende har direkt besitt-

ningsskydd, medans sidoarrende enbart har ett indirekt besittningsskydd.111 Undantag är si-

doarrende under ett år och förverkade arrenden som sagts upp, då besittningsskydd saknas 

enligt 9:7 JB. Vid bostadsarrenden innehar arrendatorn direkt besittningsskydd.112 Med un-

dantag för de fall bostad saknas på fastigheten, om arrendet är förverkat eller om borgen el-

ler pant ställts som säkerhet för arrendeavtalets fullgörande och säkerheten har försämrats i 

dessa fall, saknar arrendatorn besittningsskydd. Arrendatorn måste, på anfordran, ställa ny 

säkerhet och görs inte detta inom tre månader har fastighetsägaren rätt att säga upp avtalet 

enligt 10:4 JB.113  

Sist regleras de speciella undantagen vilka gäller bland annat förverkande av arrenderätten, då 

arrendatorn ska använda arrendestället själv eller är i behov av att ändra användningen av 

arrendet.114 Arrendatorn har inte rätt till ersättning om arrenderätten är förverkad.115  

För anläggningsarrende gäller, om parterna inte avtalat om annat, indirekt besittnings-

skydd.116 Avtalet måste sägas upp på korrekt sätt, det vill säga inom korrekt tid och i kor-

                                                 
106 N. Larsson och S. Synnergren, Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken, s. 274.  

107 F. Grauers, Nyttjanderätt, hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s.253.  

108 A.a.s. 254. 

109 11:5 st. 1 JB. 

110 9:8 st. 1, 10:5 st. 1 JB. 

111 F. Grauers, Nyttjanderätt, hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s.254. 

112 A.a.s. 253. 

113 Jmf. 8:14 JB.  

114 För jordbruksarrende: 9:8-9 JB och för bostadsarrende 10:5 JB. 

115 N. Larsson och S. Synnergren, Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken, s. 237.  

116 11:4 JB.  
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rekt form. Vägrar arrendatorn lämna arrendestället kan tvisten hänskjutas till arrendenämn-

den.117 Lägenhetsarrende saknar besittningsskydd helt.118  

3.5.2 Arrendatorn uppför egen byggnad  

Skillnad görs mellan fastigheten, själva marken, och annat som hör till fastigheten (fastig-

hetstillbehör) men både fastigheten och tillbehören ses som en enhet och båda medföljer 

vid försäljning av fastigheten.119 Det finns olika typer av fastighetstillbehör: allmänna fastig-

hetstillbehör (2:1 JB), byggnadstillbehör (2:2 JB) och industritillbehör (2:3 JB).  

Allmänna fastighetstillbehör är byggnader, stängsel etc. som är till för stadigvarande bruk.120 

Byggnaderna i sig kan även ha tillbehör, vilket kallas byggnadstillbehör dessa avser fast inred-

ning och annat som byggnaden försetts med som är för stadigvarande bruk.121 Industritillbe-

hör avser inrättningar som är tänkta att brukas i förvärvsverksamhet så som maskiner och 

annan utrustning. Industritillbehör kan hållas skilda från fastigheten så länge ägaren förkla-

rat att så är fallet och denna förklaring är inskriven i fastighetsregistret.122  

Generellt får byggnader uppföras på arrendestället om kommunens byggnadsnämnd gett 

sitt godkännande och detta inte är förbjudet enligt arrendeavtalet.123 De byggnader som ar-

rendatorn själv uppför på fastigheten, överloppshus, blir inte del av fastigheten utan ses som 

arrendatorns lösa egendom under arrendetiden och denne har rätt att förfoga fritt över 

egendomen.124  

Lös egendom kan bli fast egendom om den tillförs av fastighetsägaren och om den är till 

för stadigvarande bruk. På så vis anses den ha blivit del av fastigheten, men föremål som 

tillförts av annan än fastighetsägaren anses inte bli del av fastigheten.125 Sådana föremål kan 

dock komma att bli del av fastigheten om det kommer i samme ägares hand, det vill säga 

                                                 
117 11:6 JB.  

118 F. Grauers, Nyttjanderätt, hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s.253. 

119 1:1 JB och 2 kap. JB. 

120 2:1 JB.  

121 2:2 JB.  

122 2:3 JB.  

123 N. Larsson och S. Synnergren, Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken, s. 225.  

124 L.K., Beckman m.fl., Jordabalken, s. 183.   

125 2:1-3 JB och 2:4 JB. 
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föremålet och fastigheten är i samma persons ägo, då anses att det blivit del av fastighe-

ten.126 

Att lös egendom kan bli fast egendom har påvisats i fallet NJA 1986 s. 513 där kärande till-

fört en fastighet, som ägdes av dennes sambo, bland annat ett trästaket och en yttertrappa 

m.m. Kärande krävde att återfå egendomen efter det att parterna separerat. Högsta dom-

stolen ansåg att den egendom som käranden tillfört har varit föremål som kan utgöra fas-

tighetstillbehör och att dessa dessutom anpassats till en viss fastighet på så sätt att de nästan 

undantagslöst efter tillförandet måste kvarbli på fastigheten. Med hänsyn till omständighe-

terna i fallet ansåg rätten att det framstod som naturligt att egendomen kommer i fastig-

hetsägarens ägo.127 Det torde därmed även kunna bero på omständigheterna om nyttjande-

rättshavarens äganderätt till den tillförda egendomen kvarstår. Sten Hillert poängterar dock 

att nyttjanderättshavaren bör kunna räkna med att själv äga de föremål som denne tillfört 

fastigheten.128  

Gällande byggnad har visats att då den är uppförd på annans mark anses den inte utgöra 

tillbehör till fastigheten, utan anses utgöra lös egendom. Rättsfallen i fråga är: NJA 1966 s. 

580 - Stämpelskattemål. Vid förvärv av tomtmark från stad uppkom frågan om lagfarts-

stämpel på byggnad som fortsatte att vara i stadens ägo. NJA 1979 s. 145 - Stämpelskatte-

mål, sedan A, som äger samtliga aktier i Bolaget och som ensam utgör bolagets styrelse, 

förvärvat en tomt på vilken Bolaget därefter får tillstånd att uppför en kontors- och fa-

briksbyggnad på, säljer A tomten till Bolaget, frågan uppkom om byggnaden före förvärvet 

ansåg utgöra tillbehör till tomten och förvärvet därför ska anses ha omfattat även byggna-

den. NJA 1980 s. 488 - Stämpelskattemål. Frågan rörde om ett radhus som ägdes av B ut-

gjorde fastighetstillbehör tillmarken som ägdes av A. Samtliga rättsfall behandlade de fall då 

byggnaden i fråga ägdes av en person medans marken den befann sig på ägdes av annan. 

Vid arrendets utgång ska fastighetsägaren erbjudas att lösa in byggnader eller annat som till-

förts arrendestället enligt 8:21 JB. Har fastighetsägaren inte accepterat inlösen inom en må-

nad ska byggnaderna antingen bortföras eller överlåtas på nästa arrendator inom tre måna-

der.129 Skulle byggnader etc. inte bortföras eller överlåtas inom nämnda frist övergår dessa 

                                                 
126 2:4 JB.  

127 NJA 1986 s. 513. 

128 S. Hillert, Fastighetstillbehör och äganderättsfrågor, Fastighetstillbehör - en antologi, s. 34.  

129 8:21 st. 1-2 JB.  
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på fastighetsägaren utan inlösen.130 Förs byggnader bort ska arrendeställe återställas till tjän-

ligt skick.131 Detta kan medföra kostnader vilket arrendatorn bör beakta, i vissa fall kan 

kostnaderna till och med komma att överstiga egendomens värde, detta kan göra det för-

delaktigare för arrendatorn att avstå från egendomen.132 Arrendatorn har även en skyldighet 

att bortföra byggnad som fastighetsägaren inte vill ha.133 

Vid de fall arrendatorn använt sig av material från fastigheten för att uppföra byggnaden får 

dessa inte bortföras och fastighetsägaren ska ersättas för det värde som tagits från fastighe-

ten.134    

3.5.3 Arrendatorn uppför tillbyggnad  

Plan- och bygglagen (1987:10) definierar inte uttryckligen tillbyggnad, förarbetena ger dock 

att en ökning av byggnadens volym anses utgöra en tillbyggnad.135 Den nya plan- och bygg-

lagen (2010:900) som träder i kraft den 2 maj 2011 definierar även den en tillbyggnad som 

en ändring av en byggnad vilken innebär en ökning av byggnadens volym. Dock har detta 

uttryckts tydligare då definitionen finns intagen i lagtexten.136 Det som idag ses som en på-

byggnad kommer efter ikraftträdandet av den nya plan- och bygglagen att ses som tillbygg-

nad.137 Tillbyggnader som uppförs innan den nya lagens ikraftträdande kommer att följa 

reglerna för den äldre regleringen, medan byggnader som uppförs efter den 1 maj kommer 

att följa den nya regleringen.  

En svårare avvägning är att avgör vad som kan anses utgöra en tillbyggnad. Åtgärder som 

är av endast ringa omfattning anses inte utgöra tillbyggnad. Dessa innefattar anordnande av 

mindre veranda, balkong, blomsterfönster eller liknande.138 Definitionen av tillbyggnad 

kommer inte utredas vidare.  

                                                 
130 8:21 st. 2 och 8:22 JB.  

131 8:21 st. 1 sista men. JB.  

132 S. Hillert, Fastighetstillbehör och äganderättsfrågor, Fastighetstillbehör - en antologi, s. 34.  

133 F. Grauers, Nyttjanderätt, hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 241. 

134 8:21 st. 3 JB.  

135 Prop. 1985/86:1 s. 675. 

136 1:4 plan- och bygglagen (2010:900). 

137 Prop. 1985/86:1 s. 675. 

138 Prop. 1985/86:1 s. 674 ff.  
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Enligt huvudregeln som nämnts ovan blir tillbehör som annan än fastighetsägaren tillför 

fastigheten inte del av fastigheten, utan anses som lös egendom.139 Har arrendatorn uppfört 

en egen byggnad, överloppshus, och tillbyggnad sker till denna byggnad torde inga problem 

uppstå eftersom både byggnaden och tillbyggnaden är i arrendatorns ägo. JB ger dock ing-

en ledning angående vilka konsekvenser som kan komma av att arrendatorn uppfört till-

byggnad till en byggnad som fastighetsägaren äger.  

Problem kan uppkomma när arrendatorn ska frånträda arrendestället. Arrendatorns skyl-

dighet att återställa arrendestället och bortföra egendom som inte hör till fastigheten kan 

komma att påverka den nya ägaren som kan vara ovetande om vad som tillhör arrendatorn 

och kanske även arrendets specifika innebörd. Den tillbyggnad som gjort av arrendatorn 

kan anses ha blivit del av fastigheten då den inte kan frånskiljas. Detta beror dock på de 

speciella omständigheterna i fallet.140  

3.6 Den nya ägarens rättigheter och skyldigheter 

3.6.1 Förvärv av fastighet 

JB ger motstridig information vad gäller den nya ägarens undersökningsplikt. Enligt 4 kap. 

JB ålägger ingen undersökningsplikt medans 7 kap. JB gör det. Båda kapitlen anger dock att 

den nya ägaren av fastigheten kan bli bunden av nyttjanderätten om denne insåg eller bort in-

sett att fastigheten var belastad med nyttjanderätt. Besittningsförhållanden som är synliga 

utåt kan ge den nya ägaren skäl att undersöka om förhållandet är grundat på en rättighet 

som kommer att binda denne.141  

Problematiken kring den undersökningsplikt som åligger eller inte åligger den nya ägaren 

behandlas utförligare under kapitel 4.  

3.6.2 Utfästelse att arrende inte föreligger 

I första hand tillämpas AvtL, men när annan lag uppställer formkrav för avtalets giltighet 

har den lagen företräde.142 JB anger att överlåtelse av fastighet måste ske skriftligt.143 För de 

fall villkor ska medtas som medför sakrättslig verkan, exempelvis att köpets bestånd är be-

                                                 
139 2:4 JB och F. Grauers, Fastighetsköp, s. 94. 

140 NJA 1986 s. 513. 

141 A. Victorin & R. Hager, Allmän Fastighetsrätt, s. 119. 

142 1:1st. 2 AvtL.  

143 4:1-3 JB.  
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roende av att upplåtelse av fastigheten ej föreligger, krävs det att dessa villkor är medtagna i 

köpehandlingen.144 Köpet får dock inte villkoras på sådant vis att ägarbyte inte sker inom 

två år.145  

I de fall fastigheten inte stämmer överens med vad som avtalats eller med vad som den nya 

ägaren med fog kunnat förutsätta kan detta ge rätt till nedsatt köpeskilling eller rätt att häva 

köpet. Den nya ägaren har även rätt till skadestånd för sådan skada som beror på fastig-

hetsägarens försummelse.146  

För andra avtal, än vilket fastighetsöverlåtelsen inte är beroende av, kommer att regleras av 

AvtL. Detta innebär att parterna fritt kan komma överens om avtalets innehåll och dess 

verkningar. Dock med den begränsning som jämkningsregeln i 36 § AvtL ger som innebär 

att avtalsvillkor som kan anses som oskäliga med hänsyn till avtalets innehåll, omständighe-

terna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden eller omständigheterna i övrigt 

kan komma att jämkas eller helt lämnas utan avseende.147  

  

                                                 
144 4:3 JB och L.K., Beckman m.fl., Jordabalken, s. 65. 

145 4:6 JB.  

146 4:19 JB. 

147 36 § AvtL.  
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3.6.3 Arrendeavtalet 

Den nya ägaren har rätt att uppbära arrendeavgiften efter det att denne tillträtt fastigheten. 

Därefter har denne även rätt att utöva de befogenheter som kommer i och med ägandet av 

fastigheten.148 Den nya ägaren kan även behöva uppfylla de skyldigheter som tidigare an-

kommit på den gamle ägaren i den mån nyttjanderättsavtalet blir giltigt gentemot den nya 

ägaren.149 

 

 

Figur 2.  

                                                 
148 7:17 st. 1 JB. 

149 7:17 st. 2 JB.  
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4 Problematiken kring nyttjanderätter vid överlåtelse av 
fastigheten 

4.1 Inledning  

NJL gav uttryck för principen att icke inskrivna arrenden och även hyra, upplöses vid över-

låtelse av fastigheten om inte tillträde skett och fastighetsägaren inte förbehållit nyttjande-

rätten. Detta oberoende av om den nya ägaren var medveten om den nyttjanderätt som fas-

tigheten belastades av eller inte. Resultatet blev (som visades i NJA 1917 s. 162) att när en 

fastighetsägare ville bli av med, exempelvis en granne som hade avverkningsrätt till skog på 

fastigheten, kunde fastighetsägaren sälja fastigheten till en släkting, till sin man eller någon 

annan och därigenom upphörde nyttjanderätten även om den nya ägaren var väl medveten 

om denna nyttjanderätt. Det ansågs omoraliskt att en rättshandling på detta sätt kunde 

grundas på ond tro, men trots detta gällde denna regel fram till 1972.150  

Huvudregeln för lös egendom är fortfarande att överlåtelse bryter nyttjanderätten. Detta 

gäller som huvudregel även för fastigheter, men många undantag finns. Så många undantag 

att huvudregeln snarare är att se som ett undantag än en huvudregel.151 Numera anses även 

att då den nya ägaren insett eller bort ha insett existensen av en nyttjanderätt kommer den-

ne att bli bunden av rättigheten.152 

4.2 Formkrav och muntliga arrenden  

Både äldre rätt (innan NJL:s tillkomst) och NJL angav att avtal om arrende ska ingås skrift-

ligen, men detta var enbart om inte parterna avtalat om annat.153 Vid införandet av JB 

framhölls formkravet som ett incitament för parterna att lägga större vikt vid avtalets inne-

håll och att detta skulle minska riken för osäkerhet gällande just innehållet.154 Särskilt bety-

delsefullt ansågs skriftlighetskravet vara för jordbruks- och anläggningsarrende, där stora 

investeringar ofta företas, men även för bostadsarrende.155  

                                                 
150 Lagberedningens förslag till jordabalk 1, Förslag till lag om nyttjanderätt till fast egendom m.m., s. 73 f. och B. 

Bengtsson & A. Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fastegendom, s. 348 f.  

151 F. Grauers, Nyttjanderätt, hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 270.  

152 7:14 JB.  

153 1:1 Lagen om lega af jord på landet af den 19 juni 1902 och NJA II 1968 s. 141 samt A. Hernberg, Lagen 
om laga af jord på landet med inledning, förklaringar och formulär, s. 11.   

154 Prop. 1968:19 s. 90 och NJA II 1968 s. 141.  

155 SOU 1966:26 s. 148 och SOU 1938:38 s. 226.  
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Argument fördes för att muntliga arrendeavtal även fortsättningsvis borde anses giltiga och 

att dessa snarare borde ses som ett löfte på att upplåta arrenderätt. Bland annat framhölls 

att förändringarna på arrendeområdet inte varit sådana att de torde föranledda en föränd-

ring av NJL och att muntliga arrendens ogiltighet kunde försvaga arrendetorns besittnings-

skydd.156   

När JB sedan trädde i kraft har detta formkrav intagits med hänvisning till att fördelarna 

med formkrav måste anses väga tyngre än de mot.157 I gällande rätt uppställs formkrav en-

bart för jordbruks-, bostads- och anläggningsarrende, men för lägenhetsarrende gäller att 

avtalet ska upprättas skriftligen om inte parterna kommit överens om annat. Förutom kra-

vet om skriftlighet krävs även att samtliga avtalsvillkor finns med i avtalet.158  

Det är fastighetsägaren som bär ansvaret för att formkravet uppfylls och kan komma att bli 

skadeståndskyldig om arrendatorn tillträtt arrendestället och arrendeavtalet inte avfattats 

skriftligen, och avsaknaden av skriftligt arrende inte beror på arrendatorn.159 Det ska-

destånd som kan komma att utgå har ansets av doktrin innefatta inte enbart en gottgörelse 

för direkt förlust, utan även ersättning för förlorad vinst som arrendatorn lidit på grund av 

att giltigt arrendeavtal inte stiftats, det positiva kontraktsintresset.160  

Det i lagen uppställda formkravet kan upplevas som tydligt, men både praxis och doktrin 

visar på att muntliga arrendeavtal kan förekomma.161 Dock torde skadeståndets preventiva 

effekter medföra ett effektivt hinder mot att muntliga avtal ingås gällande arrenden. 162  

År 1984 genomfördes en reform av arrendelagstiftningen. Den undersökning som gjordes i 

samband med detta visade på att muntliga arrendeavtal vid tiden för undersökningen var 

relativt vanliga, ofta då det fanns släktskap mellan arrendatorn och fastighetsägaren eller 

                                                 
156 NJA II 1944 s. 169.  

157 SOU 1966:26 s. 86.  

158 8:3 st. 1 JB. 

159 8:3 JB och prop. 1968:19 s. 90 och s. 99 samt NJA II 1944 s. 166.  

160 NJA II 1944 s. 166 och B. Bengtsson och A. Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 243.  

161 NJA 1971 s. 412 och NJA 1973 s. 139 och NJA 1986 not C 143 samt L.K., Beckman m.fl., Jordabalken, 
s170. 

162 SOU 1966:26 s. 85.  
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jordägaren. Undersökningen visade även på att muntliga arrenden används främst vid sido-

arrenden.163 Se även Bilaga 2 för statistik över muntliga arrenden.  

4.3 Skyddet av nyttjanderätter 

Nyttjanderätter skyddas av JB genom fem olika steg:164 

4.3.1 Inskrivning  

1) En nyttjanderätt skyddas genom att den skrivs in i fastighetsboken (inskrivningsre-

gistret) genom 7:10 JB. 

För lös egendom krävs generellt tradition för att erhålla sakrättsligt skydd, vilket kan sägas 

motsvara inskrivning i fastighetsregistret för fastigheter.165 Inskrivningsärenden handläggs 

av en inskrivningsdomare som prövar laglighet, vilket innebär att domaren kontrollerar om 

formkravet uppfyllts och om överlåtaren haft befogenhet att överlåta fastigheten i fråga. 

Själva inskrivningen lagras i en fastighetsdatabank som är gemensam för hela Sverige.166 

Fastighetsägaren har då inte någon upplysningsplikt angående rättighetens existens, efter-

som rätten anses vara allmänt känd.167  

Vid fastighetsöverlåtelser ger förarbetena uttryck för att även om den nya ägaren kan an-

vända sig av fastighetsboken eller gravitationsbevis, för att på så vi få information om de 

rättigheter som fastigheten kan vara belastad av måste anses, om inget annat inte framgår 

av omständigheterna, att det är fastighetsägaren som ska beläggas med detta ansvar och 

inte den nya ägaren. Fastighetsägaren ska därmed inte kunna undkomma ansvar enbart ge-

nom att rättigheten är inskriven, detta oavsett om säljaren var medveten om rättigheten el-

ler inte.168 Denna åsikt delas av Bengtsson.169   

4.3.2 Förbehåll 

2) Om nyttjanderätten inte är inskriven måste ägaren förbehålla den vid överlåtelsen 

enligt 7:11 st. 1 JB.  

                                                 
163 SOU 1980:81 s. 81 ff., se även Bilaga 2 för utredningens diagram angående muntliga arrendeavtal.  

164 N. Larsson och S. Synnergren, Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken, s. 334. 

165 B. Bengtsson, Sakrättsliga frågeställningar i fastighetsrätten…”, s. 7.  

166 A.a.s. 10 ff.  

167 L.K., Beckman m.fl., Jordabalken, s. 139 f.  

168 Prop. 1970:20 Del B s. 201 f. och NJA II 1972 s. 99. 

169 B. Bengtsson, Sakrättsliga frågeställningar i fastighetsrätten…”, s. 10.  
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Det finns inget formkrav för hur säljaren ska informera om nyttjanderätten som fastigheten 

belastas av, det räcker med att informationen ges muntligen till den nya ägaren. När under-

rättelse skett har den nya ägaren försatts i ond tro, vilket innebär att denne har vetskap om 

nyttjanderättens existens.170 Generellt blir den nya ägaren alltid bunden av nyttjanderätten 

som fastighetsägaren förbehållit. Här kan frågor uppkomma, dels hur den nya ägarens un-

dersökningsplikt påverkas av ett förbehåll och dels hur arrendeavtalet påverkas när fastig-

hetsägaren gett ofullständig information om dess omfång och innebörd. Ett oklart förbe-

håll kan medföra att den nya ägaren är i god tro om enbart en del eller delar av rätten.171  

Det råder skilda åsikter om i vilken utsträckning den nya ägaren blir bunden av en ofull-

ständig utfästelse. Förarbetena menar att det är naturligt att ett förbehåll ”gälla rätten sådan 

den verkligen är”.172 Denna ståndpunkt stöds av Rohde som menar att förbehållet, oavsett 

dess omfång, torde binda den nya ägaren till det fullständiga avtalet.173  

Victorin delar inte Rohdes eller förarbetenas åsikt och menar att denna tolkning skulle 

medföra att den nya ägaren åläggs att undersöka även nyttjanderättshavarens upplåtelse-

handlingar för att helt skydda sig mot bundenhet och att reglerna om villkorsändringar då 

skulle bli verkningslösa. Att så stora delar av lagen tolkas bort kan inte heller anses vara en 

acceptabel lagtolkning, menar han.174  

Det kan tyckas att den nya ägarens bundenhet till arrendeavtalet är beroende av dennes un-

dersökningsplikt och vad denna bör förstå, Victorin menar därför att då ett avtal förbehålls, 

exempelvis som en nyttjanderätt och att den nya ägaren även förstår avtalet som upplåtelse 

av nyttjanderätt, trots att det i själva verket är ett servitut, bör avtalet gälla mot den nya äga-

ren som en nyttjanderätt.175 Uttalanden av lagberedningen i SOU 1960:25 (Lagberedningens 

förslag till jordabalk m.m. 2 Motiv till balken) ger även stöd för att undersökningsplikten 

bort utvidgas genom fastighetsägarens förbehåll.176  

                                                 
170 Prop. 1970:20 Del A, s. 248 och NJA II 1972 s. 220 samt L.K., Beckman m.fl., Jordabalken, s. 140.  

171 Prop. 1970:20 Del A, s. 249 och A. Victorin, Om förbehåll vid fastighetsöverlåtelse – en studie i jordabal-
kens källflöden, Fastighetsrättsliga studier till minne av Sten Hillert, s. 264.  

172 Prop. 1970:20 Del A, s. 249.  

173 K. Rohde, Handbok i sakrätt, s. 570 f.   

174 A. Victorin, Om förbehåll vid fastighetsöverlåtelse – en studie i jordabalkens källflöden, Fastighetsrättsliga 
studier till minne av Sten Hillert, s. 265 f. 

175 A.a.s. 268. 

176 SOU 1960:25 s. 306 f. 
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 Victorin menar att om fastighetsägaren förbehållit eventuella arrenden bör den nya ägaren 

granska de skriftliga dokument som fastighetsägaren har, detta måste anses utgöra under-

sökningspliktens gräns.177 Om fastighetsägaren informerar om rätten utan att den nya äga-

ren förstår att det rör sig om ett förbehåll kommer snarare regeln om ond tro att träda in än 

regeln om förbehåll.178 Han anser även att det faktum att lagen inte reglerar problematiken 

kring delvis förbehållna arrenden är en avsevärd brist.179   

Regeln om förbehåll i 7:11 JB och regeln om ond tro i 7:14 JB och villkorsändringar i 7:7 

JB och 7:8 JB kan inte ses helt separata. Ond tro behandlas vidare under avsnitt 4.3.4. och 

för vidare utredning angående villkorsändringar se avsnitt 4.5.1. 

Skulle fastighetsägaren helt underlåta att informera om den nyttjanderätt som belastar fas-

tigheten kommer rättigheten, om inte punkt 3-5 kan träda in, att upphöra och säljaren blir 

skadeståndsskyldig gentemot arrendatorn på grund av arrendets upphörande enligt 7:18 JB.  

4.3.3 När tillträde skett innan överlåtelse 

3) Då nyttjanderätten avser arrende eller hyra och avtalet är skriftlig samt att nyttjan-

derättshavaren tillträtt innan överlåtelsen, så är nyttjanderätten skyddad.180 

Reglerna tar sikte på de fall då skriftligt avtal om nyttjanderätt träffats och nyttjanderättsha-

varen tillträtt. Lagrådet har ansett att nyttjanderättshavaren inte ska anses ha tillträtt nytt-

janderätten förens förlängningstiden börjat löpa.181  

I detta fall kan ses den allmänna regeln om tradition som gäller för lös egendom har fått 

råda. Bentsson och Victorin anser att det avgörande skälet för detta torde vara att nyttjan-

derätten ”kommit till konkret uttryck” och att nyttjanderättshavaren efter tillträde anses ha 

särskilt anledning till skydd.182 Detta har även visats i RH 2001:53 (se nedan i avsnitt 5) 

                                                 
177 A. Victorin, Om förbehåll vid fastighetsöverlåtelse – en studie i jordabalkens källflöden, Fastighetsrättsliga 

studier till minne av Sten Hillert, s. 267. 

178 A.a.s. 287. 

179 A.a.s. 275.  

180 7:13 st. 1 JB.  

181 Prop. 1970:20 Del A, s. 251. 

182 B. Bengtsson och A. Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 351 f. 
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Dock krävs ett faktiskt tillträde, enbart möjlighet till tillträde, exempelvis att en hyresgäst 

erhållit nycklar till lägenheten, kan inte anses tillräckligt.183  

4.3.4 Undersökningsplikten och kriteriet insåg eller bort inse  

4) Nyttjanderätten är även skyddad om upplåtelsen äger företräde framför överlåtelsen 

enligt 17 kap JB eller om den nya ägaren kände till eller bort känna till att fastighe-

ten belastas av en nyttjanderätt.184  

17:1 JB ger att det är tiden för ansökan om inskrivning och inte själva inskrivningen av 

nyttjanderätten som är avgörande för vilken av upplåtelsen respektive överlåtelsen som har 

företräde.185 Detta kan exemplifieras genom det fall att en fastighet har överlåtits och nytt-

janderättshavaren söker inskrivning av sin rättighet den 5 oktober medans den nya ägaren 

söker inskrivning den 7 oktober, då nyttjanderättshavaren ansökan om inskrivning skett in-

nan den nya ägarens har den förste företräde oavsett tiden för tillträde.  

Undantag från denna princip följer av 17:2 JB som bland annat reglerar fall då fastigheten 

sålts till flera personer och fall där den första förvärvaren överlåter fastigheten eller upplå-

ter nyttjanderätt till någon.186 17:3 JB ger undantag för rättighetshavare som varit i ond tro 

angående nyttjanderätten. 

7:14 JB ger att den nya ägaren saknar undersökningsplikt gällande just nyttjanderätter. För 

fall den nya ägaren kan bli bunden av ett arrendeavtal på grund av vad denne insåg eller bort 

inse ger regeln om ond tro i 7:14 JB ingen ledning gällande kriterier för när den nya ägaren 

bort insett nyttjanderätten. Förarbetena hänvisar till att det är upp till rättstillämpningen att 

avgöra dessa frågor och att regeln därför medvetet utformats på detta vaga sätt i lagtex-

ten.187  

Den nya ägaren åläggs genom lydelsen av 7:14 JB en undersökningsplikt för nyttjanderätter 

som fastigheten kan tänkas belastas av. Denna plikt får dock inte bli så pass belastande att 

”ett tryckande band läggs på fastighetsomsättningen”.188 Det är dock otydligt hur långtgå-

                                                 
183 B. Bengtsson och A. Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 352. 

184 7:14 st. 1 JB.  

185 17:2 st. 3 JB.  

186 L.K., Beckman m.fl., Jordabalken, s. 412.  

187 Prop. 1970:20 Del A, s. 249.  

188 Prop. 1970:20 Del B, s 385 och SOU 1960:25 s. 312.   
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ende denna undersökningsplikt är, bland annat måste förhållandena i det enskilda fallet och 

fastighetens storlek beaktas, men även rent personliga omständigheter.189 Det finns även 

mycket knapphändig rättspraxis att utgå ifrån gällande dessa typer av frågor.190 

Då en fastighet belastas av nyttjanderätt kan även regeln i 4:17 JB angående rättsliga fel trä-

da in. Denna regel ger att då fastigheten besväras av annan rättighet än panträtt som den 

nya ägaren inte kände till eller inte bort känna till (rättsligt fel), träder 4:12 JB angående fas-

tighetsägarens vårdplikt in. Detta ger den nya ägaren rätt att göra avdrag på köpeskillingen 

eller, vid väsentligt fel, rätt att häva köpet utöver rätten till ersättning för skada som denne 

lidit. Även denna rättsregel uppställer krav på god tro hos den nya ägaren.191 Den nya äga-

ren har allmänt sett ingen undersökningsplikt angående denna typ av rättsliga fel, denna 

åsikt delas av Folke Grauers.192   

För rättsliga fel i 4:17 JB anses att besittningsförhållanden som är synliga utåt kan ge anled-

ning till en undersökning om besittningen grundas på en rättighet som kommer att binda 

den nya ägaren.193 Denna åsikt delas av Bengtsson som menar att vid arrende eller hyra då 

fastigheten tillträtts har nyttjanderättens existens blivit möjlighet att iaktta utåt vilket med-

för att den torde binda den nya ägaren, oavsett om rätten är inskriven eller ej.194 Denna pa-

ragraf gäller under förutsättning att nyttjanderätten blir gällande mot den nya ägaren enligt 

7 kap. JB.195 Dessa två paragrafer är samordnade för att 4:17 JB om rättsliga fel ska bli till-

lämplig måste först 7:14 JB vara tillämplig.196  

Victorin, Hager och Bengtsson påpekar att gällande exempelvis hyra torde det gå att kon-

statera vem som använder bostaden eller lokalen och då kan det hända att köparen borde 

ha märkt om någon bor i bostaden, dock måste anses större svårigheter föreligga att upp-

                                                 
189 SOU 196:25 s.312 och L.K., Beckman m.fl., Jordabalken, s. 144.  

190 Enbart ett rättsfall har kunnat hittas där god tro angående nyttjanderätts existens specifikt behandlats av 
rätten: NJA 1990 s. 331. 

191 4:17 JB jmf. 7:14 JB. 

192 F. Grauers, Nyttjanderätt, hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 273. 

193 Prop. 1970:20 Del B s. 201 f. och NJA II 1972 s. 99. 

194 B. Bengtsson, Sakrättsliga frågeställningar i fastighetsrätten…, s. 10.  

195 Prop. 1970:20 Del B s. 201 f. och NJA II 1972 s. 99. 

196 A. Victorin & R. Hager, Allmän Fastighetsrätt, s. 119. 
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täcka om fastigheten är utarrenderad och vem som har besittningsrätt till en åker eller 

skog.197  

Att ovanstående utformning av lagen innebär en otydlighet angående den nya ägarens un-

dersökningsplikt anser Victorin är en motsättning måste accepteras då alternativet, att åläg-

ga den nya ägaren en obligationsrättslig undersökningsplikt, inte kan anses vara en godtag-

bar lösning.198 

Enbart ett fåtal rättsfall har behandlat frågan ond tro. I NJA 1990 s. 330 gällde god tro an-

gående nyttjanderätt till en sjöbod. Fastigheten i fråga förvärvades av grannar, vilka dessut-

om förhört sig specifikt om eventuella nyttjanderätter belastade fastigheten. Högsta dom-

stolen framhöll att de speciella omständigheterna i fallet inte kunde anses ålägga köparen en 

undersökningsplikt. Rätten poängterade att en köpare kan räkna med att fastigheten inte är 

bunden av någon typ av nyttjanderätt och att köparen i detta fall förhört sig om fastigheten 

var belastad av nyttjanderätt. Högsta domstolen ansåg därför att köparen varit i god tro och 

att nyttjanderätten inte skulle bestå. 

Bengtsson och Victorin beskriver Högsta domstolens avgörande som svårtolkat. De menar 

att det faktum att rätten konstaterat att fastighetsägarens garanti befriat den nya ägaren från 

dennes undersökningsplikt är underligt, detta skulle medför att det sakrättsliga skyddet 

därmed är beroende av vad säljaren ansåg sig vilja förmedla. Frågan om en garanti lämnats 

borde snarare anses ovidkommande då lagen anger att den nya ägaren inte har någon un-

dersökningsplikt, utan tvärt om, att det är fastighetsägaren som garanterar att fastigheten 

överlåts fri från belastningar (4:17 JB).199  

Högsta domstolen kan, enligt Bengtsson och Victorin, ha velat att 4:17 JB och 7:14 ska 

närma sig varandra. Detta ställningstagande motverkar även till viss del det faktum att JB 

ålägger den nya ägaren två skilda beteenden. Den nya ägaren bör därför även vid skälig 

misstanke om en nyttjanderätts existens kunna lita på fastighetsägarens utsago, utan att be-

höva tillfråga någon utomstående (främst nyttjanderättshavaren). Detta var även tanken 

                                                 
197 A. Victorin & R. Hager, Allmän Fastighetsrätt, s. 119 och B. Bengtsson, Sakrättsliga frågeställningar i fastighets-

rätten…”, s. 15.  

198 A. Victorin, Om förbehåll vid fastighetsöverlåtelse – en studie i jordabalkens källflöden, Fastighetsrättsliga 
studier till minne av Sten Hillert, s. 279. 

199 B. Bengtsson och A. Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 350 och A. Victorin, Om förbe-
håll vid fastighetsöverlåtelse – en studie i jordabalkens källflöden, Fastighetsrättsliga studier till minne av Sten Hil-
lert, s. 284. 
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bakom tilläggs- och ändringsavtal vilket även visats i RBD 20:87.200 I fallet ansåg Högsta 

domstolen att köparen varit i god tro angående den nyttjanderätten. Det är ovisst hur 

Högsta domstolen skulle resonerat om köparen ansetts vara i ond tro.  Bengtsson och Vic-

torin menar att prejudikatsvärdet av fallet snarare ligger i att den sakrättsliga undersök-

ningsplikten för rättsligt fel närmar sig den obligationsrättsliga regeln om ond tro.201  Victo-

rin poängterar att detta avgörande snarare tyder på att rätten inte vill ålägga den nya ägaren 

två skilda beteenden och att det är först när den nya ägaren inte kan undgå att märka att 

något inte stämmer som denne måste undersöka saken närmare.202 Ger fastighetsägaren 

lugnande besked behöver inte köparen gå vidare i sin undersökning, med undantag för de 

fall att då det finns anledning för den nya ägaren att tvivla på fastighetsägarens ord.203  

4.3.5 Arrendet måste sägas upp 

5) Överlåtes fastigheten efter rättighetshavarens tillträde, vid arrende och hyra, och 

gäller enligt 11-13 §§ upplåtelsen inte mot den nye ägaren, ska upplåtelsen trots det-

ta bestå om den nya ägaren inte säger upp avtalet inom tre månader från överlåtel-

sen.204 

Blir nyttjanderätten inte gällande enligt någon av punkterna ovan så måste arrendet ändå 

sägas upp av den nya ägaren inom tre månader för att den inte ska bestå efter överlåtelsen. 

Detta medför att förvärvarens passivitet kan binda denne vid avtalet.205  

4.4 Villkor i arrendeavtalet 

Reglerna om arrende är tvingande till förmån för arrendatorn och förbehåll som strider 

mot arrendereglerna är därmed utan verkan, om inte parterna överenskommit om annat.206 

Vill parterna att sämre avtalsvillkor ska gälla kan sådana intas i avtalet endast efter arrende-

nämndens godkännande. Godkänns inte villkoren faller hela arrendeavtalet, om parterna 

                                                 
200 B. Bengtsson och A. Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 350. 

201 A.a.s. 351.  

202 A. Victorin, Om förbehåll vid fastighetsöverlåtelse – en studie i jordabalkens källflöden, Fastighetsrättsliga 
studier till minne av Sten Hillert, s. 285. 

203 B. Bengtsson och A. Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 351. 

204 7:14 st. 2 JB.  

205 7:14 st. 2 JB och F. Grauers, Nyttjanderätt, hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 273.  

206 8:2 JB.  
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inte avtalat om annat.207 För lägenhetsarrende och anläggningsarrende råder dock avtalsfri-

het gällande avtalsvillkor, dessa måste dock fortfarande avfattas skriftligen.208  

Skulle en arrendator eller fastighetsägaren inte godkänna villkoren som motparten föresla-

git, måste denne hänskjuta tvisten till arrendenämnden för att få villkoren godkänd, inom 

två månader från det att arrendetiden gått ut.209 Hänskjuts inte tvisten i tid förlängs arrendet 

på oförändrade villkor.210 Skulle motparten trots att arrendenämnden godkänt villkoren inte 

godta detta kan beslutet överklaga till hovrätten.211  

4.4.1 Villkorsändringar 

NJL gav uttryck för principen att avtal måste sägas upp med hänvisning till villkorsändring 

för att arrendevillkoren skulle kunna ändras.212 Numera krävs för jordbruksarrende och bo-

stadsarrende att den part som vill ändra avtalet skriftligen delger motparten att villkor önskas 

ändras, detta ska ske senast ett år innan arrendetiden löper ut.213 I meddelandet behöver 

inte anges de specifika villkoren som önskas ändras, utan det räcker med att meddela att 

ändring önskas. Meddelandet syftar snarare till att förhandling ska komma till stånd mellan 

parterna.214 

För anläggningsarrende gäller tidigare princip. Avtalet måste sägas upp med hänvisning till 

villkorsändring. Meddelandet bör ange att förlängning begärs med ändrade villkor.215 Part 

behöver inte beskriva exakta ändringar utan det räcker, som ovan beskrivet, att meddela att 

ändring önskas.216  

Eventuell tvist ska hänskjutas till arrendenämnden och görs inte detta inom två månader är 

uppsägningen utan verkan. Vid hänskjutanden av tvisten ska villkoren för fortsatt förläng-

                                                 
207 8:2 st. 2 JB. 

208 11:5 JB och F. Grauers, Nyttjanderätt, hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 238.  

209 9:10 st. 2 JB och 10:6 a JB 11:6 a JB 

210 9:10 st. 3 JB, 10:6 a JB och 11:6 a st. 2 JB.  

211 8:30 st. 1 JB. 

212 F. Grauers, Nyttjanderätt, hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 259. Beslut gällande vissa typer av villkor i av-
tal för jordbruksarrende och anläggningsarrende kan dock inte överklagas enigt 8:30 JB.  

213 9:3 st. 1 JB och 10:3 st. 1 JB.  

214 F. Grauers, Nyttjanderätt, hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 259.   

215 11:6 st. 1 JB och 11:6 a JB.  

216 F. Grauers, Nyttjanderätt, hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 260.  
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ning anges.217 Parterna kan även under arrendetiden be om arrendenämndens godkännan-

den av tilläggs- eller ändringsavtal. Skulle de klausuler som önskas införas i avtalet inte god-

kännas av arrendenämnden förfaller enbart ändrings eller tilläggsavtalet, huvudavtalet be-

står oförändrat.218 

Problematiken kring ändringar av nyttjanderättsavtal gäller främst frågor om tillägg till och 

ändringar av ett befintligt avtal. Obligationsrättsligt är tilläggsavtal att se som en del av och 

sammanhängande med det ursprungliga avtalet, vilket tillsammans bildar grunden för par-

ternas rättsförhållande. Sakrättsligt skulle det vara att föredra om samma princip gällde an-

gående nyttjanderättsavtal, men detta skulle medföra praktiska svårigheter och skulle även 

kunna eftersätta tredjemans intressen vilket inte gör en sådan utformning fördelaktigt för 

nyttjanderättsavtal.219 

Här bör skiljas mellan avtal som grundar sig på en överenskommelse som träffats efter det 

att upplåtelse skett (ändringsavtal) och avtal som grundar sig på det ursprungliga avtalet, 

exempelvis klausuler om avtalets förlängning (prolongationsklausul) eller sådan klausul som 

medtagits på grund av stadgande i lag eller som meddelat av rättsväsendet.  

Ändringsavtal (förutom begränsningar av upplåtelsetiden) är sakrättsligt att se som en ny 

upplåtelse då dessa inte grundas på det ursprungliga avtalet utan är en ny överenskommelse 

mellan parterna.220 Detta medför att samma formkrav och krav om förbehåll vid fastighets 

överlåtelse gäller för ändringsavtalet som för huvudavtalet.221 Förändringar som har sin 

grund i huvudavtalet medför dock ingen förändring i rättsförhållandet och är därför inte att 

se som en ny upplåtelse. Den sakrättsliga verkan innefattar då även förändringen eftersom 

den härstammar ur det ursprungliga avtalet.222 Detta medför att inskrivning inte heller be-

höver göras på nytt.223 

                                                 
217 11:6 a JB. 

218 F. Grauers, Nyttjanderätt, hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 237.  

219 Prop. 1970:20 Del A, s. 246 f. och prop. 1970:20 Del B, s. 368 samt B. Bengtsson och A. Victorin, Hyra och 
annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 356. 

220 Prop. 1970:20 Del B, s. 370 f. och NJA II 1972 s. 213 f.  

221 Prop. 1970:20 Del B, s. 370 f. och SOU 1960:25 s. 306.   

222 Prop. 1970:20 Del B, s. 370 f.  

223 A. Victorin, Om förbehåll vid fastighetsöverlåtelse – en studie i jordabalkens källflöden, Fastighetsrättsliga 
studier till minne av Sten Hillert, s. 273. 
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Detta kommer i uttryck genom huvudreglerna som återfinns i 7:7 st.1 och 7:8 st. 1 JB. Då 

tillägg gjorts till avtalet, ses det ursprungliga avtalet som den första upplåtelsen, medans 

tillägget ses som en andra upplåtelse. Resultatet av detta blir att om den ursprungliga upplå-

telsen skulle anses förfallen, faller även de andra upplåtelserna, medans om den första upp-

låtelsen kan anses giltig måste en utredning göras om även de andra upplåtelserna kan anses 

giltiga.224 7:8 st. 2 och 3 JB anger att då ändring görs i eller tillägg till ett skriftligt avtal, ska 

detta anmärkas på avtalet. Detta är dock inget krav utav vidtas om någon av parterna begär 

det.  

7:12 JB anger att om upplåtelsen har skett skriftligt och denna ska bestå mot den nya äga-

ren ska tilläggs- och ändringsöverenskommelser antecknas på fastighetsägarens upplåtelse-

handling. Vid JB:s tillkomst ansågs det först tveksamt om verkan av denna paragraf var den 

lämpligaste, eftersom en den nya ägaren för att vara tryggad från en eventuell nyttjanderätt i 

detta fall alltid måste se till att få granska säljarens exemplar av köpeavtalet.225 Regeln inför-

des trots detta med hänvisning till att det gav ett enklare skydd för nyttjanderätten än in-

skrivning.226 Denna regels utformning ger även den nya ägaren en möjlighet att få klarhet i 

vilken undersökningsplikt som åligger denne.227  

En anteckning på fastighetsägarens köpehandling blir giltig mot den nya ägaren även utan 

förbehåll eftersom det finns möjlighet att ta del av den.228 Detta medför att ändringar som 

antecknats anses automatiskt bli giltiga mot den nya ägaren.229 7:13 st. 2 JB ger att en pro-

longationsöverenskommelse ska anses ha verkan mot den nya ägaren om det ursprungliga 

avtalet löpt ut.230 

För arrenden anger 8:3 JB att muntliga ändringar av och tillägg till arrendeavtalet är utan 

verkan, men undantag finns för jordbruksarrende i 9:26 JB. Trots detta krav kan även 

                                                 
224 F. Grauers, Nyttjanderätt, hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 274. 

225 Prop. 1970:20 Del A, s. 250. 

226 Prop. 1970:20 Del B, s. 382. 

227 SOU 1960:25 s. 307.  

228 7:12 sista men. JB och L.K., Beckman m.fl., Jordabalken, s. 141.  

229 SOU 1960:25 s. 307 och N. Larsson och S. Synnergren, Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken, s.  

338. 

230 Prop. 1970:20 Del B, s. 383. 
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muntliga villkorsändringar komma att bli giltiga mot den nya ägaren, om den nya ägaren in-

såg eller bort insett villkorets existens.231 

 Victorin menar att om fastighetsägaren förbehållit eventuella arrenden, bör den nya ägaren 

granska de skriftliga dokument som fastighetsägaren har. Detta utgöra enligt honom under-

sökningspliktens gräns, vilket medför att muntliga villkorsändringar därför inte bör kunna 

binda den nya ägaren.232 Han menar även att lagstiftaren inte velat stärka nyttjanderättsha-

varens rätt genom att även denna typ av villkorsändringar ska bli gällande mot den nya äga-

ren.233 Vilket även har visats i rättsfallen NJA 1911 s. 395 och NJA 1938 s. 489 (se nedan 

under avsnitt 5). 

  

                                                 
231 SOU 1960:25 s. 311 f. och L.K., Beckman m.fl., Jordabalken, s. 170.  

232 A. Victorin, Om förbehåll vid fastighetsöverlåtelse – en studie i jordabalkens källflöden, Fastighetsrättsliga 
studier till minne av Sten Hillert, s. 267. 

233 A. Victorin, Om förbehåll vid fastighetsöverlåtelse – en studie i jordabalkens källflöden, Fastighetsrättsliga 
studier till minne av Sten Hillert, s. 276. 
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5 Praxis  

5.1 NJA 1990 s. 331 – God tro angående nyttjanderätt  

Köparen hade sommarhus på Valön. 1984 förvärvade köparen även granfastigheten. Efter-

som köparen bott granne med ägaren till grannfastigheten och på grund av den personliga 

relation de hade till varandra såg köparen ingen anledning att undersöka fastigheten närma-

re innan köpet. Köparen frågade dock uttryckligen om fastigheten belastades av några rät-

tigheter vilket mäklaren meddelade att den inte var, detta antecknades på köpekontraktet. 

Efter tillträde framkom att en av sjöbodarna var belastad med vederlagsfri nyttjanderätt till 

förmån för förre ägaren till grannfastighetens barn enligt gåvobrev.  

Tingsrätten. Då inskrivning saknas anses överlåtelse ha företräde framför upplåtelse, vilket 

medför att för nyttjanderättens bestånd krävs att den nya ägaren var i ond tro angående rät-

ten. Hänsyn måste tas till den allmänna fastighetsomsättningen vilket gör att beviskravet för 

att nyttjanderätt föreligger ställs högt. Rätten fann det inte styrkt att köparen varit i ond tro 

angående rätten, nyttjanderätten kavarstår därmed inte.  

Hovrätten. På grund av de speciella omständigheterna kring fastighetsköpet fann rätten ing-

en anledning att ta hänsyn till den allmänna fastighetsomsättningen.  

Köparen måste haft anledning att misstänka att nyttjanderätt belastade fastigheten eftersom 

de visste om att förre ägarens barn vistats i och vid sjöboden och då de även efter tillträdet 

tillåtit barnen att använda boden. Fastigheten undersöktes inte heller och de frågade inte 

specifikt om sjöboden eller bad barnen att utrymma den vid tillträdet till fastigheten sked-

de. Köparen ansågs ha varit i ond tro.  

Högsta domstolen. Rätten framhöll att fastigheten inte undersöktes på grund av det speciella 

förhållandet i fallet, men att köparen förhört sig om fastigheten belastades av någon form 

av rättighet.  

Att barnen ofta vistats vid sjöboden kan inte utgöra något avgörande bevis på att köparen 

känt till nyttjanderätten med hänvisning till släktskapet mellan barnen och den tidigare äga-

ren. Det kan därför inte anses styrk att köparen visste om att legal rättighet förelegat. 

Rätten poängterade även att köparen av en fastighet kan räkna med att fastigheten inte är 

bunden av någon typ av belastning. Säljaren har skyldighet att upplysa köparen om fastig-

heten skulle vara belastad av någon rättighet. I förevarande fall har säljaren uttryckligen, i 
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köpekontraktet, utfäst att fastigheten inte belastas av någon nyttjanderätt. Inte heller kan 

anses att syskonens användning av sjöboden har varit av sådan karaktär att det trots utfäs-

telsen ålegat köparen att undersöka fastigheten närmare.  

Köparen har därmed inte varit i ond tro eller brustit i sin undersökningsplikt. Nyttjanderät-

ten kvarstår inte.  

5.2 NJA 2010 N 10 – Nyttjanderätt som förbehållits i köpe-
kontraktet  

Målet gällde fastställelsetalan angående nyttjanderätt till fast egendom. Köpet avsåg en fas-

tighet som skulle avstyckas till två fastigheter, en brygga, en väg och två bodar som var be-

lägna på den ena fastigheten skulle även fortsättningsvis efter överlåtelsen få nyttjas av säl-

jaren. Detta antecknades på köpekontraktet samt upprättades ett avtal, kallat servitutavtalet. 

Köparen drog sig ur köpet och istället såldes fastigheten, med oförändrad överlåtelsehand-

ling, till en annan. Den andra köparen yrkade att rätten skulle fastställa att det inte förelåg 

någon gällande upplåtelse av nyttjanderätt till säljaren avseende de uthus som var beläget på 

fastighet 

Högsta domstolen. Både köpekontraktet och det upprättade servitutavtalet talat för att avsik-

ten var att säljaren skulle, även efter köpet, ha nyttjanderätt till de nämnda bodarna. Rätten 

menar att oberoende av om den första köparens undertecknade av servitutsavtalet snarare 

avsett att ligga till grund för ett fastighetsbildningsservitut i samband med nämnda avstyck-

ningsförrättningen har avtalet formulerats som en giltig upplåtelse av nyttjanderätt.  

Utredningen visar att parterna antagit att rätten skulle följa av att säljaren behöll äganderät-

ten till uthuset trots att den skulle komma att ligga avstyckad mark, att parterna inte förstått 

att en sådan äganderätt inte var möjlig att åstadkomma hindrar inte att avsikten angående 

nyttjanderätten ges rättslig relevans. Detta innebär att ett nyttjanderättsavtal får anses före-

ligga, i enlighet med vad servitutsavtalet stadgar.  
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5.3 RH 2001:53 – Förbehåll i köpekontraktet  

Då en hyresfastighet såldes, för ombildning till bostadsrätt, garanterade säljaren i köpekon-

traktet att inga nya hyresavtal skulle träffas för fastigheten. Trots detta tecknades skriftliga 

hyresavtal av säljaren efter överenskommelsen och tillträde till lägenheterna skedde innan 

fastigheten överlåtits.  

Svea hovrätt. Överlåtaren har skyldighet att göra förbehåll om upplåtelser som inte är in-

skrivna. Sådant förbehåll resulterar i att upplåtelsen blir gällande mot köparen av fastighe-

ten. Om upplåtelsen (hyra) skett genom skriftligt avtal och tillträde har skett före överlåtel-

sen gäller upplåtelsen mot den nya ägaren, även utan att sådant förbehåll gjorts. Där av fin-

ner rätten att hyresavtalen ska gälla i förhållande till föreningen. Detta även att säljaren ge-

nom att ingå hyresavtalen brutit mot villkor i köpekontraktet. 

5.4 RBD 24:81 - Muntliga villkorsändringar och den nya äga-
rens passivitet 

Hyresgästen hyrde en lägenhet i en hyresfastighet och nyttjade denna dels som hem och 

dels som lokal för urmakeriverksamhet. Lägenheten uppläts som lokal enligt hyreskontrak-

tet. Då fastigheten såldes till den nya ägaren sades hyresgästen kontrakt upp på grund av att 

fastigheten skulle genomgå omfattande ombyggnationer.  

Hyresgästen menade att upplåtelse var att se som bostad. Vid hyresavtalets ingående hade 

hyresgästen och den gamla fastighetsägaren muntligen avtalat om att han skulle få använda 

lokalen även som bostad.  

Bostadsdomstolen. Det avgörande i frågan om lägenheten skulle betraktas som bostadslägen-

het eller lokal är dess ändamål. Inga hinder finns för att ett avtal som hyra kan ändras under 

hyrestidens gång.  

Ändringar i ett befintligt avtal är att se som en ny upplåtelse. Avtalets karaktär medför dock 

olika möjlighet att binda den nya ägaren. Tilläggsavtal anses inte kunna binda en ny ägare, 

medans det är möjligt att det ursprungliga avtalet binder en ny ägare. Skulle passivitet kun-

na binda en ny ägare även till tilläggsavtal blir utfallet oacceptabelt. Avsikten med nämnda 

regel kan inte anses ha varit att en förvärvare, för att inte riskera att bli bunden av ett änd-

rings- eller tilläggsavtal som han saknar vetskap om, måste säga upp alla hyresavtal i fastig-

heten inom tre månader från förvärvet. 
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Bostadsdomstolen ansåg att bestämmelserna i 7:14 st. 2 JB om verkan av hyresvärdens pas-

sivitet inte kan anses tillämpligt på ändringar i eller ett tillägg till det ursprungliga hyresavta-

let. 

Avtalet ansågs utgöra upplåtelse av annan lägenhet än bostadslägenhet (lokal), förlängning 

av avtalet medgavs ej.  

5.5 RBD 20:87 - Muntliga villkorsändringar och den nya äga-
rens passivitet 

Hyresgästen hyrde en lägenhet i en hyresfastighet. När fastigheten såldes till den nya ägaren 

sades hyresgästens kontrakt upp på grund av att fastigheten skulle genomgå omfattande 

ombyggnationer. Den nya ägaren ansåg det inte oskäligt att hyresgästen sades upp då det 

var dennes son som nyttjade lägenheten.  

Hyresgästen yrkade att genom muntligt avtal med förre ägaren hade de kommit överens 

om att lägenheten fick användas av anställda i hyresgästens familjeföretag, sonen är anställd 

av familjeföretaget. Hyresgästen påpekade att den nya ägaren har skyldighet att informera 

sig om de rättigheter en fastighet är belastad av.    

Bostadsdomstolen. Hyresgästens behov av att behålla lägenheten måste vägas mot den nya 

ägarens behov av att friställa den.  

Görs ändring eller ett tillägg till upplåtelseavtal blir detta inte automatiskt gällande mot den 

nya ägaren endast för att hyresgästen har ett skriftligt kontrakt och har tillträtt lägenheten 

före överlåtelsen, utan det krävs även att ändringen eller tillägget av upplåtelseavtalet är an-

tecknat på fastighetsägarens kontraktsexemplar eller att den nya ägaren insåg eller bort inse 

tillägget eller ändringen.234  

Då hyresgästen inte visat eller påstått att någon form av anteckning om tillägget skulle fin-

nas mellan denne och den förra ägaren kan inte den nya ägaren anse bli bunden av tillägget. 

Angående frågan om den nya ägaren kan bindas på sin passivitet hänvisas till RBD 24:1981. 

Det eventuella muntliga avtalet mellan hyresgästen och den gamla ägaren kan inte anses 

binda den nya ägaren.  

                                                 
234 Bostadsdomstolen hänvisar till 7:13 st. 2 men. 1 JB och 7:12 samt 7:14 JB.  
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5.6 NJA 1938 s. 489 – Villkorsändring på hyresgästens upp-
låtelsehandling 

Rätten behandlade frågan om den villkorsändring som gjordes av hyresavtalet, innan fastig-

heten överläts, kunde binda den nya ägaren av fastigheten. Villkorsändringarna som gjordes 

av den första upplåtelsehandlingen antecknades visserligen, men på hyresgästens upplåtel-

sehandling.  

Högsta domstolen. Villkorsändringen kan inte anses binda den nya ägaren, då denna inte blivit 

underrättad som den.  

5.7 NJA 1911 s. 395 – Villkorsändring i separat avtal  

Efter att lägenheten tillträtts med erforderligt avtal, upprättades ett nytt hyreskontrakt mel-

lan hyresvärd och hyresgäst. Det nya avtalet angav att lägenheten hyrdes för viss tid, vilken 

räknades från en tidigare dag än det äldre kontraktets slutdag.  

Högsta domstolen. Även om kontraktet upprättades innan fastighetsöverlåtelsen trädde det 

ikraft först efter överlåtelsen samt att den nya ägaren inte blivit underrättad om det ändrade 

kontraktet utan enbart om det ursprungliga kontraktet. Den nya ägaren kan därmed inte 

anses bunden av det ändrade kontraktet.  

5.8 NJA 1971 s. 412 - Muntliga arrendeavtal  

När en jordbruksfastighet såldes gjordes förbehåll i köpekontraktet om att arrendatorn till 

två torp som fanns på fastigheten, torp N och torp K, skulle få sitta kvar på oförändrat ar-

rende i tio års tid. Arrendeavtalet mellan arrendatorn och den gamla ägaren var muntligt. 

Arrendatorn menade avtalet tillkom på den tid då även muntliga avtal ansågs giltiga och att 

det faktum att förbehåll gjorts måste anses konstituera ett skriftligt avtal. Den nya ägaren 

bestred och menade att då avtalet bör anses förlängt under femårsperioder måste avtal för-

längt efter 1944 upprättas skriftliga för att få bindande verkan. Detta medför att nuvarande 

avtal är ogiltigt.  

Högsta domstolen. Med villkoren har den gamle ägaren inte reflekterat närmare över om ar-

rendatorn hade ett giltigt arrendeavtal eller inte, arrendatorn och den gamle ägaren var 

släkt. Därav får anses att den gamle ägaren i första hand haft intresse av att tillförsäkra ar-

rendatorn en självständig rätt gentemot den nya ägaren. Arrendatorn bör därför anses ha 

förvärvat en rätt att få ett giltigt arrendeavtal till stånd genom att godtaga förbehållet i kö-

pekontraktet. 
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Jordbruksarrende ska upprättas skriftligen och samtliga villkor ska finnas med i handlingar-

na. Ändring eller tillägg som inte är skriftligen är utan verkan, detta för att förebygga osä-

kerhet och tvister om avtalets innehåll. Detta lagrum kan dock inte anses helt sakna undan-

tag. Då arrendatorn fortsatt att betala arrendeavgiften och nyttjat arrendestället, får det an-

ses att arrendatorn på likvärdigt sätt accepterat köpekontraktets förbehåll. 

Gällande tidigare villkor är dessa inte intagna i något avtal. Även om skriftlighetskravet inte 

kan anses tvingande på sådant vis att alla muntligt avtalsvillkor ska anses som ogiltiga så 

måste det muntliga avtalsvillkoret i detta fall anses ogiltigt. Avtalet har enbart reglerat ar-

rendesumman, arrendetiden och avsett områdena vilket medför att vidare arrendeförhål-

lande måste anses regleras av lag. Arrendatorns nyttjanderätt kvarstår enligt avtalet.  

5.9 NJA 1982 s. 823 - Muntliga arrendeavtal  

Arrendatorn ansökte hos arrendenämnden om förlängning av arrendeavtalet efter att ha 

blivit uppsagd. Bevis på att ett arrendeförhållande förelåg mellan parterna framlade arren-

datorn kvittenser på de erlagda arrendeavgifterna, vilket medfört att skriftligt avtal om 

jordbruksarrende ingåtts. 

Arrendenämnden ogillade arrendatorns yrkande om förlängning, med hänvisning till att något 

skriftligt arrendeavtal ej förelåg och att reglerna i 9 kap 7‐13 §§ JB om rätt till förlängning 

av arrendeavtal därför inte var tillämpliga. 

Tingsrätten ogillade arrendatorns yrkan, något arrendeförhållande förelåg inte.  

Hovrätten och högsta domstolen fastställde tingsrättens dom.  

5.10 NJA 1986 not C 143 - Muntliga arrendeavtal  

I fastighetsägarens konkursbo fanns fastigheterna H.F. och H.S. Arrendatorn till dessa fas-

tigheter vägrade avträda arrendeställena utan att erhålla ersättning med hänvisning till det 

muntliga arrendeavtal som fanns mellan honom och den gamla ägaren. Konkursboet häv-

dade att ett muntligt arrendeavtal inte ger någon besittningsrätt och därmed kan en arren-

dator utan skriftligt avtal avhysas när som helst. 

Tingsrätten. JB:s regler uppställer formkrav jordbruksarrende, muntliga avtal ska därmed an-

ses ogiltiga. Då arrendatorn inte har något skriftligt avtal att åberopa kan denne inte vägra 

avflyttning på grund av giltigt arrendeavtal. Konkursboets talan bifalles och arrendatorn ska 

avflytta fastigheten utan ersättning.  
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Hovrätten, fastställde tingsrättens dom.  

Högsta domstolen, meddelade inte prövningstillstånd vilket medförde att hovrättens dom fast-

ställdes.  

5.11 NJA 1994 s 746 – Arrendatorns skyldighet att erlägga ar-
rendeavgift 

Arrendatorn erlade arrendeavgift i rätt tid, men till tidigare fastighetsägare efter det att fas-

tigheten tillträtts av den nya ägaren. Arrendatorn ansågs vara i ond tro om överlåtelsen ef-

tersom denne underrättats om överlåtelsen genom hembudsförfarande. Arrendet ansågs 

därmed förverkat.  

Högsta domstolen. Den nye ägaren har rätt att erhålla arrendeavgiften om den förfaller till be-

talning efter det att tillträde skett (7:17 1 st. JB). Rättsförhållandet mellan den nye ägaren 

och arrendatorn bedöms av allmänna rättsgrundsatser vid succession och enligt samma reg-

ler som när ett enkelt skuldebrev överlåts till en ny borgenär. Enligt skuldebrevsreglerna 

kan en gäldenär tillgodoräkna sig betalningen som denne erlagt till den som tidigare haft 

fordringen, men överlåtit den, om gäldenären var i god tro.  

Arrendatorn har i detta fall haft skälig anledning att misstänka att fastigheten övergått till 

den nya ägaren. Därför har arrendatorn inte med befriande verkan kunnat erlägga betalning 

till föregående ägare. På grund av dröjsmål med betalning av arrendeavgiften till den nya 

ägaren, vilken inte återvunnits och vilket inte heller kan anses ringa, har den nya ägaren rätt 

att säga upp arrendeavtalet. Arrendatorn ska därmed avflytta arrendestället.  

5.12 RBD 12:82 - Den nya ägarens och den gamle ägarens 
skyldighet att svara för hyra  

När en hyresfastighet bytte ägare hade hyran genom hyresförhandlingslagen sänkts för tid 

som låg både innan och efter ägarbytet. Både fastighetsägaren och den nya ägaren ansågs 

återbetalningsskyldiga för det som de uppburit för mycket i hyra.  

Bostadsdomstolen. Fastigheten överläts efter det att den klandrade förhandlingsöverenskom-

melsen började tillämpas. Något åtagande från den nya ägarens sida att svara för eventuell 

återbetalningsskyldighet gentemot hyresgästerna har inte gjorts. En fråga i målet är om 

kommunen likväl kan åläggas att återbetala hyresbelopp som den föregående ägaren har 

uppburit. 7:17 JB ger inget stöd för att en ny ägare skulle vara skyldig att svara för den hyra 

som föregående fastighetsägaren har uppburit för mycket. 
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6 Analys  

6.1 Inledning  

Arrende har en lång historia och har funnits reglerat i lag sedan 1300-talet. Det faktum att 

arrendatorn genom största delen av historien haft en avsevärt sämre och svagare ställning 

jämfört med fastighetsägaren kan ha påverkat vid lagstiftningen och kan även vara en an-

ledning till arrendatorns omfattande skyddsnätet,235 enligt uppsatsförfattaren.  

Synen på arrendatorn som ytterst skyddsvärd kommer även i uttryck i dagens jordabalk, där 

tanken är att skapa en kompromiss mellan den rationella driften av jordbruket och arrenda-

torns behov av skydd.236 

Även om antalet arrendegårdar, arrenden och jordbruksföretag har minskat har inte arren-

det mist sin betydelse, utan den har snarare ökat. Den rådande inställning till arrendatorn 

som den svagare parten, har inte ändrats trots att det i vissa fall kan ifrågasättas om arren-

datorn verkligen kan klassas som svag i jämförelse med fastighetsägaren.237  

Lagen uppställer ett omfattande skyddsnät för arrendatorn och enbart ett fåtal fall torde 

kunna ta sig igenom detta nät. Arrendet kommer att bestå vid en fastighetsöverlåtelse om 

rätten är inskriven i fastighetsregistret, om fastighetsägaren förbehållit rätten eller om ar-

rendatorn har skriftligt avtal och tillträtt fastigheten innan överlåtelsen. Om vare sig in-

skrivning eller förbehåll skett, består rätten om den nya ägaren var i ond tro angående rät-

ten samt om inskrivning av upplåtelsen sökts före överlåtelsen. Även om rätten inte bli gäl-

lande enligt punkterna ovan måste den nya ägaren säga upp arrendet inom tre månader, 

annars kommer det att bestå.238  

Det är således svårt för den nya ägaren att inte bli bunden av ett arrende. Vid första anblick 

kan det tyckas att arrenden värderas högre och anses mer skyddsvärd än äganderätten. Till 

viss del anser uppsatsförfattaren detta som sant då, arrendatorn anses vara i ett större be-

hov av skydd än fastighetsägaren vilket gjort att äganderätten, som aldrig setts som absolut, 

har fått träda åt sidan. Det ökade skydd som äganderätten fick i och med inträdet i europe-

iska unionen har inte påverkar arrendelagstiftningen nämnvärt enligt uppsatsförfattaren.  

                                                 
235 Se avsnitt 2.1.  

236 Se avsnitt 2.3.  

237 A.a.  

238 Se avsnitt 4.3.  
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En av anledningarna till att användningen av arrende minskat kan vara avsaknaden av av-

talsfrihet för jordbruksarrende och bostadsarrende, vilka är de största arrendeformerna. 

Även att arrendatorns rätt ofta är på bekostnad av fastighetsägarens kan medverka till att 

skapa en motvilja mot denna upplåtelseform. Några klara slutsatser kan dock inte dras ba-

serat på av den information som funnits.  

På grund av arrendets långa historia och arrendet utbreddhet både vad gäller jordbruk, fri-

tidsbostäder och i förvärvsverksamheter, kan det därför tyckas märkligt att Högsta domsto-

len inte tagit upp fler fall till prövning rörande de frågor som denna uppsats behandlar. Om 

detta beror på att regleringen redan är tillräckligt tydlig och att det inte finns några verkliga 

problem på området eller om det beror på att parterna väljer att inte dra en tvist till dom-

stol går dock inte att avgöra. Det ter enligt uppsatsförfattaren som osannolikt att några 

problem aldrig skulle uppkomma i praktiken. 

Den samhälliga och tekniska utveckling som skett under de senaste hundra åren ger anled-

ning till en modernisering av arrendelagstiftningen. Därför borde 7 kap. JB enligt uppsats-

författaren ses över på ett flertal punkter, vilket redovisas nedan.  

6.2 Fastighetsägaren och den nya ägaren  

6.2.1 Formkravet och muntliga arrenden  

Trots att jordabalken uppställer ett uttryckligt formkrav som innebär att arrenden ska avfat-

tas skriftligen, kan muntliga arrenden i vissa fall ändå godtas. Fastighetsägarens har dock ett 

ansvar att se till att arrendatorn erhåller ett skriftligt avtal innan denne tillträder fastigheten, 

annars löper fastighetsägaren risk för att bli skadeståndsskyldig mot arrendatorn.239  

Vare sig lagtext eller jordabalkens förarbeten ger någon ledning kring syftet med denna 

otydliga i reglering. Ledning måste därför sökas i praxis.  

I NJA 1971 s. 412 såldes en fastighet med arrende, arrendet hade då förbehållits skriftligen 

i köpekontraktet. Förbehållet reglerade enbart arrendesumman, arrendetiden och det av-

sedda området. Trots att köpekontraktet enbart var undertecknat av fastighetsägaren ansågs 

detta tillräckligt för att utgöra ett giltigt arrendeavtal. Ytterligare reglering av arrendeförhål-

lande ansåg utgöras av lag. I detta fall räckte det med andra ord att fastighetsägaren godkänt 

avtalet, trots den muntliga överenskommelsen och trots att arrendatorn redan tillträtt fas-

                                                 
239 Se avsnitt 4.3.  
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tigheten. Rätten menade att då arrendatorn fortsatt att betala arrendeavgiften och nyttjat ar-

rendestället, får det anses att arrendatorn på likvärdigt sätt accepterat köpekontraktets för-

behåll.  

Detta kan jämföras med fallet NJA 1982 s. 823 där arrendatorn blev uppsagd, men yrkade 

att det muntliga arrendeavtalet mellan parterna utgjorde grund till förlängning av avtalet. 

Som bevis på avtalets existens presenterade han kvittenser på erlagda arrendeavgifter. Rät-

ten ogillade arrendatorns yrkan, då de inte ansåg att ett giltigt arrende ingåtts och något rätt 

till förlängning medgavs inte. Rätten behandlade dock inte det faktum att fastighetsägaren 

mottagit betalning och att detta skulle kunna ses som accept genom konkludent handlande. 

Omfattningen av arrendatorns nyttjanderätt framgick inte av fallet.  

I NJA 1986 not c 143 vägrade arrendatorn frånträda arrendestället på grund av ett muntligt 

arrendeavtal som denne ingått med fastighetsägaren. Rätten menade att muntliga arrende-

avtal är ogiltiga och att arrendatorn inte kan vägra att frånträda arrendestället enbart för att 

denne har ett muntligt arrendeavtal. Arrendatorns motpart i tvisten, ett konkursbo, yrkade 

att muntligt arrendeavtal inte ger någon besittningsrätt och att arrendatorn därmed kan av-

hysas när som helst. Rätten uttryckte ingen uttrycklig ståndpunkt i denna fråga och rättslä-

get måste anses som oklart, även om utfallet av samtliga rättsfall tyder på muntligt arrende-

avtal inte ger någon besittningsrätt. 

Uppsatsförfattaren anser att ovan anförda tyder på att fastighetsägaren enbart på grund av 

konkludent handlande inte kan ingå bindande arrendeavtal. För att ingå ett bindande arren-

deavtal torde krävas någon form av uttrycklig viljeförklaring som preciserar arrendets om-

fång där de viktigaste punkterna är: arrendesumman, arrendetiden och avsett område. 

Konkludent handlande kan sannolikt enbart godtas som accept från arrendetorns sida. Det-

ta måste även anses ligga i linje med tanken bakom jordabalkens regler att ansvaret, för att 

giltigt arrendeavtal ingås, åligger fastighetsägaren.  

Förarbetena har angett att skadeståndsskyldighetens preventiva effekt skulle motverka att 

muntliga arrenden ingås, men det har det visats i SOU 1980:81 att muntliga arrenden är 

vanliga, speciellt vid sidoarrenden.240 Uppsatsförfattaren anser att det faktum att muntliga 

arrenden används, trots jordabalkens formkrav och trots risken för skadeståndsskyldighet, 

talar för att dessa även fortsättningsvis kommer att användas oavsett påföljder. Att totalt 

                                                 
240 Se avsnitt 4.2.  
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ogilla en avtalsform som används i praktiken kan upplevas som att 7 kap. JB blir frånkopp-

lade från den verklighet som arrendet används i. Uppsatsförfattaren ifrågasätter om form-

kravet uppfyller sitt syfte, eftersom regeln inte lyckats bidra till att parterna, faktiskt tydlig-

gör avtalets innehåll genom att uppfylla formkravet.  

En total acceptans av samtliga arrendeavtal, oavsett form, skulle leda till att den nya ägaren 

får stå risken att bli bunden av ett avtal som denne inte kände till och som kanske inte hel-

ler var synligt utåt. Detta skulle medföra en mycket långtgående och kanske till och med 

omöjlig undersökningsplikt för den nya ägaren, då detta skulle innefatta att undersöka även 

arrendatorns upplåtelsehandlingar. Ett totalt ogillande av alla muntliga arrenden däremot 

skulle sannolikt leda till att parterna under arrendeavtalet, själva kommer lida skada av att 

de inte följt formkravet. Detta skulle även kunna medföra att arrendet kan bortfalla enbart 

på grund av att fastighetsägarens inte velat upprätta ett skriftligt avtal eller inte förstått att 

denna skyldighet åligger fastighetsägaren. Arrendet skulle även bortfalla oavsett om den nya 

ägaren varit i ond tro eller inte. Detta skulle kunna leda till att regleringen tar ett steg tillba-

ka mot sådan som den var vid tiden för NJL, där begreppet ond tro inte existerade, vilket 

inte kan anses ge vare sig godtagbara följder eller utgöra ett steg mot en bättre utveckling 

av arrendelagstiftning enligt uppsatsförfattarens sätt att se på det.  

Tvetydigheten, att å ena sida kräva skriftliga avtal och å andra sidan medge muntliga avtal, 

kan inte anses rättssäkert och på denna punkt borde lagen därför förtydligas enligt uppsats-

författaren. Den bästa kompromissen vore att tydliggöra det ställningstagande som ändå 

gjort. Lagen borde därför precisera i vilka fall ett muntligt avtal kan binda den nya ägaren. 

Detta kan vara komplicerat eftersom på grund av de olika scenarion och omständigheter 

kan förekomma och hur detta ska ske på bästa sätt är svårt att säga, men exempelvis skulle 

kriterierna insåg eller bort inse kunna intas i lagen, under förutsättning att kriterierna tolkas 

homogent genom hela jordabalken. Annars anser uppsatsförfattaren att det finns risk att 

detta förslag får motsatt verkan.  

Uppsatsförfattaren menar därför att muntliga arrendeavtal kan komma att binda den nya 

ägaren på samma sätt som ett skriftligt avtal om avtalet förbehållits av fastighetsägaren eller 

då den nya ägaren insåg eller bort inse dess existens. Det är mycket svårt för den nya ägaren 

att bli bunden av muntliga arrendeavtal som inte förbehålls av fastighetsägaren. Ledning för 

insåg eller bort inse måste hämtas från kriterierna under 7:14 JB, vilket beskrivs nedan i av-

snitt 6.3.    
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6.2.2 Förbehåll och kriteriet insåg eller bort inse  

Både regeln om ond tro vid upplåtelse i 7:14 JB och regeln om rättsliga fel vid överlåtelse i 

4:17 JB tar sikte på förhållandet mellan den nya ägaren och fastighetsägaren. Dessa paragra-

fer innebär att då den nya ägaren insåg eller bort inse arrendets existens är arrendeavtalet bin-

dande för denne, oavsett avtalets form. Här spelar även fastighetsägarens förbehåll in.241  

Regeln om ond tro stadgar att den nya ägaren har en undersökningsplikt angående arren-

den som fastigheten kan belastas av, medans regeln om rättsligt fel inte ålägger den nya 

ägaren någon sådan undersökningsplikt. Detta medför att lagen ålägger den nya ägaren två 

skilda beteenden. Förarbetena ger dock uttryck för att en undersökningsplikt skulle kunna 

åligga den nya ägaren även vid en överlåtelse, men denna inställning har inte delats av 

Högsta domstolen som menar att den nya ägaren bör kunna förutsätta att den har rätt att 

själv nyttja fastighet, vilket stöds av doktrin. För möjligheten att hävda rättsligt fel enligt 

4:17 JB, vilket kan ge den nya ägaren rätt till prisavdrag, hävning och skadestånd på grund 

av att fastigheten belastas av ett arrende, krävs att arrendet bli bindande för den nya ägaren 

enligt 7:14 JB.242  

Den nya ägaren anses ha blivit försatt i ond tro när fastighetsägaren förbehåller arrendet. 

Det finns inget formkrav för hur fastighetsägaren ska förbehålla, utan det räcker med att 

informationen ges muntligen. Har förbehåll av arrendet skett så att det klart framgår för 

den nya ägaren att fastigheten belastas av ett arrende torde inga problem uppstå, men när 

arrendet enbart delvis förbehållits är saken inte lika enkel. Förarbetena ger uttryck för att 

förbehållet gäller rätten som den verkligen är och menar att en utvidgning av den nya äga-

rens undersökningsplikt angående avtalets omfång är att föredra. Även Rohde anser att 

förbehållet, oavsett hur utförligt, binder den nya ägaren till det fullständiga avtalet.  Victorin 

menar istället att den nya ägarens bundenhet till avtalet är beroende av vad denne förstod 

av förbehållet.243 Detta har även visats i NJA 2010 N 10 avsikten med avtal ansågs ha rätts-

lig relevans, i rättsfallen resulterade detta i att ett nyttjanderättsavtal ändå ansågs föreligga 

trots att det i avtalet kallats för servitut.  

                                                 
241 Se avsnitt 4.32 och 4.3.4. 

242 Se avsnitt 4.3.4.  

243 Se avsnitt 4.3.2. 
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Blir arrendet giltigt mot den nya ägaren har den en skyldighet att uppfylla de förpliktelser 

som kommer av avtalet, men erhåller även de rättigheter som fastighetsägaren hade.244 Vis-

sa typer av förpliktelser har den nya ägaren dock ingen skyldighet att uppfylla, detta visades 

i RDB 12:82 där det ansågs att återbetalning av hyra inte utgöra en sådan förpliktelse som 

regeln 7:17 JB tar sikte på. Detta tyder på att det enbart är avtalets direkta förpliktelser som 

den nya ägaren är skyldig att uppfylla.   

NJA 1990 s. 330 gällde frågan om köparens undersökningsplikt och god tro angående den-

na nyttjanderätt. Högsta domstolen menade att de speciella omständigheterna i fallet och 

att köparen förhört sig om fastigheten var belastad av nyttjanderätt inte kunde anses ålägga 

köparen en undersökningsplikt. Köparen ansågs därför ha varit i god tro om nyttjanderät-

ten. Varje instans ansåg dock att olika delar av fallet haft störst vikt vid bedömningen och 

de har även tolkat propositionens uttryck att speciella omständigheter i varje enskilt fall ska beak-

tas olika. Ingen av instanserna nämner några kriterier för när den nya ägaren bort inse att 

fastigheten belastas av nyttjanderätt.  

Uppsatsförfattaren vill poängtera angående rättsfallet NJA 1990 s. 330 att det kan ifrågasät-

tas om utkomsten av fallet hade varit annorlunda om det rört personer som saknat person-

lig relation till varandra. Både tilliten till grannar och toleransen för deras närvaro torde vara 

större än för utomstående personer. Detta skulle även kunna ge viss förklaring till rättens 

ställningstagande till en minskad undersökningsplikt.  

 Bengtsson och Victorin anser att NJA 1990 s. 330 kan ses som ett försök att få två mot-

stridiga paragrafer, 4:17 JB och 7:14 JB, att närmar sig varandra genom en minskad under-

sökningsplikt och en större likhet med de sakrättsliga reglerna om överlåtelse. De menar att 

det snarare är när den nya ägaren inte kan undgå att märka att en nyttjanderätt föreligger 

som regeln om ond tro träder in, men ger fastighetsägarens lugnande besked torde detta 

minska undersökningsplikten. Victorin anser att även om undersökningsplikten torde ut-

vidgas genom fastighetsägarens förbehåll. Den kan inte anses innefatta att den nya ägaren 

ska granska arrendatorns upplåtelsehandling, utan den måste anses begränsad till de skriftli-

ga dokument fastighetsägaren har.245 Vilket även har visats i NJA 1911 s. 395 där upplåtel-

sen antecknats på hyresgästens upplåtelsehandling inte ansågs binda den nya ägaren och i 
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NJA 1938 s. 489 där delar av arrendeavtalets villkor antecknats i ett självständigt kontrakt, 

vilket inte ansågs kunna binda den nya ägaren.  

Vare sig lagtext eller förarbeten ger någon ledning i frågan om kriterier som kan anses utgö-

ra grund för ond tro. Detta lämnas till praxis att avgöra, vilken inte heller gett någon led-

ning i frågan. Doktrin har dock framhållit att utåt synliga tecken torde innebära att den nya 

ägaren försatts i ond tro. Besittning kan vara ett tydligt tecken på någon annan nyttjar fas-

tigheten. För bostadsarrende eller gårdsarrende torde besittning vara enklare att upptäcka, 

vilket kan ge den nya ägaren anledning att undersöka fastigheten närmare, än besittning till 

åker eller skog vilket torde dock vara väsentligt svårare att upptäcka.246  

Vilka tecken som kan tyda på detta exemplifieras inte i rättskällorna, men uppsatsförfatta-

ren menar att det sannolikt bör vara tecken på att fastigheten på något sätt nyttjas av annan 

än fastighetsägaren, exempelvis tecken på att ett hus som fastighetsägaren inte bor i ser an-

vänt ut eller att en åker är sådd, trots att fastighetsägaren nämnt att denne inte använder el-

ler brukar fastigheten. Om fastighetsägaren berättar för den nya ägaren att någon annan än 

denne själv använder fastigheten, ger detta skäl för den nya ägaren att förhöra sig om vem 

som använder fastigheten och i vilken utsträckning.  

Vare sig lagtext, förarbeten eller övriga rättskällor ger någon ledning angående vad ett för-

behåll bör innehålla, utan uttrycker enbart att formkrav saknas. Uppsatsförfattaren anser 

dock att det torde vara av vikt att den nya ägaren bli informerad på så sätt att denne förstått 

att fastigheten belastas av ett arrende så att denne kan avgöra undersökningspliktens om-

fång. Då fastighetsägaren har en valmöjlighet mellan att informera skriftligt eller muntligt, 

måste ett skriftligt förbehåll anses utgöra ett bättre bevis för att rätte blivit förbehållen, vil-

ket innebär att fastighetsägarens skyldighet är uppfylld. Den nya ägaren ges även en bättre 

möjlighet att avgöra undersökningspliktens omfång. Detta kan göras genom tillexempel en 

anteckning på köpehandlingen, vilket skedde i RH 2001:53. 

Uppsatsförfattaren delar både Bengtsson och Victorins åsikt gällande tolkningen av ovan 

nämnda rättsfall, men även gällande tolkning av oklara förbehåll. Uppsatsförfattaren anser 

att Rohdes tolkning av regeln om förbehåll skulle medföra att arrendatorns rätt stärks på 

bekostnad av den nya ägaren, som i det fall fastighetsägaren enbart delvis förbehåller arren-

det skulle åläggas en ytterst långtgående och aktiv undersökningsplikt, som även kan inne-
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fatta undersökning av arrendatorn upplåtelsehandlingar, för att inte bli bunden av ett avtal 

eller delar av ett avtal som denne inte helt känt till. Denna tolkning kan därför inte anses ge 

ett acceptabelt resultat och kan inte heller anses vara i linje med praxis.  

Uppsatsförfattaren anser slutligen att en större likformighet mot de sakrättsliga reglerna 

skulle innebära ett välbehövligt förtydligande av dessa motstridiga regler och bidra till en 

enhetligare tolkning av jordabalken. Fördelarna med nämnda likformighet är bland annat 

att det finns en mer omfattande och utarbetad praxis på det området vilket skulle ge en 

ökad rättssäkerhet. Detta skulle även motverka att den nya ägaren åläggs två skilda beteen-

den, vilket inte kan anses som rättssäkert.  

Lagen borde därför preciseras på ett sådant sätt att det framgår att ledning även ska hämtas 

från 4 kap. JB. Antingen genom hänvisning eller genom uttalanden i proposition vid nästa 

omarbetning av arrendelagstiftningen. Detta skulle ge en betydligt tydligare ledning vad 

gäller förbehållets innehåll, den nya ägarens undersökningsplikt och kriterier för när den 

nya ägaren ska anses vara i ond tro.  

6.2.3 Villkorsändringar  

Sådana ändringar eller tillägg till arrendeavtalet som beror på det ursprungliga arrendeavta-

let anses alltid binda den nya ägaren, exempelvis förlängning av arrendet på grund av klau-

sul i avtalet eller klausul om uppräkning av arrendeavgiften i enlighet med inflationsindex, 

medans ändringar som anses fristående från det ursprungliga avtalet generellt har mindre 

möjligheter att binda den nya ägaren.247  

Skriftliga ändringar som gjorts till avtalet anses inte automatiskt binda den nya ägaren, utan 

det krävs att villkoret är antecknat på fastighetsägarens köpekontrakt eller att den nya äga-

ren insåg eller bort inse tillägget eller ändringen. Skriftliga avtal som den nya ägaren inte 

känt till är inte bindande vilket har visats i NJA 1911 s. 395 där upplåtelsen antecknats på 

hyresgästens upplåtelsehandling och i NJA 1938 s. 489 där villkoret antecknats självständigt 

i eget kontrakt, vilket inte förbehållits av fastighetsägaren. Ändring och tillägg ska förbehål-

las och anses i och med förbehållet bli giltigt mot den nya ägaren i samma mån som ett 

vanligt arrendeavtal. 

Muntliga tillägg eller ändringar av arrendeavtalet anses däremot inte kunna binda den nya 

ägaren, vilket även påvisats i praxis från bostadsdomstolen, RDB 20:87 och RDB 24:8. En-
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ligt bostadsdomstolens avgöranden är alla former av muntliga tillägg eller ändringar till ett 

ursprungligt avtal inte bindande för den nya ägaren och den nya ägaren inte heller kan bin-

das genom sin passivitet vid tillägget eller ändringen som varit okänt för denne.  

Möjligheten för muntliga villkorsändringar att binda den nya ägaren av en fastighet har 

därmed öppnats upp om denne insåg eller bort inse villkoret. Kriterier för när ond tro an-

ses föreligga, oavsett om villkoret är skriftligt eller ej, behandlas dock inte av vare sig praxis 

eller doktrin. För vidare ledning i denna fråga får ses till kriterier för när ond tro anses före-

ligga för arrendeavtalet i helhet, se avsnittet ovan.  

Uppsatsförfattaren anser att även om fastighetsägarens förbehåll medför en utökning av 

den nya ägarens undersökningsplikt, så utgör de handlingar som fastighetsägaren har i sin 

besittning undersökningspliktens gräns. Villkorsändringar som inte finns medtagna i fastig-

hetsägarens upplåtelsehandling kan därför inte binda den nya ägaren, så länge denne inte 

var i ond tro. Denna synvinkel måste anse ge det lämpligaste resultatet, skulle alla typer av 

villkorsändringar kunna binda den nya ägaren utvidgas dennes undersökningsplikt på ett 

oacceptabelt sätt. 

6.2.4 Inskrivning  

Inskrivning i fastighetsregistret ger samma resultat som tradition ger för lös egendom då 

besittningen har därmed blivit synlig utåt. Enligt 7 kap. JB medför inskrivningen i fastig-

hetsregistret att fastighetsägaren inte behöver förbehålla arrendet. Detta till skillnad mot 

jordabalkens förarbete angående fastighetsöverlåtelse som istället ger att tanken med denna 

regel inte var att fastighetsägaren helt skulle undgå ansvar enbart genom att rätten är inskri-

ven, utan fastighetsägaren har en större skyldighet att inhämta gravitationsbevis än den nya 

ägaren, vilket även Bengtsson anser.248  

Uppsatsförfattaren anser att en ökad likformighet mot de sakrättsliga reglerna om överlåtel-

se kommer resultera i ett ökat ansvar för fastighetsägaren. Denna måste därför, trots in-

skrivning, informera om arrenden som fastigheten belastas av. Om 7 kap. JB tolkades på 

detta sätt skulle detta bidra till en utveckling mot en enhetligare tolkning av jordabalken. 

6.2.5 Utfästelse att arrendeavtal inte ska ingås 

Har parterna klausul medtagen i köpekontraktet vilken medför att fastighetsöverlåtelsen är 

beroende av att, exempelvis fastighetsägaren inte ingår nyttjanderättsavtal innan överlåtel-
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sen, innebär fastighetsägarens kontraktsbrott att överlåtelsen är ogiltig och överlåtelsen går 

därmed tillbaka.249  

Ingår parterna istället ett avtal, vilket överlåtelsen inte är beroende av, kommer detta avtal 

istället att regleras av de allmänna förmögenhetsrättsliga reglerna. Överlåtelsen kommer 

fortfarande att bestå och det kontraktsbrott som fastighetsägaren gjort sig skyldig till kom-

mer i första hand att regleras av avtalet. Båda dessa avtal kan avse att fastighetsägaren lovar 

att denne inte ska ingå några arrendeavtal innan överlåtelse av fastigheten skett.250 

Det har visats i RH 2000:53 att oavsett nämnda klausul (om överlåtelsen inte är beroende 

av att den uppfylls) kommer upplåtelsen gälla mot den nya ägaren om detta skett genom 

skriftligt avtal och nyttjanderättshavaren har tillträtt fastigheten före överlåtelsen, detta trots 

att fastighetsägaren brutit mot ett avtalsvillkor.  

Det kan därför enligt uppsatsförfattaren ifrågasättas om utfästelser av detta slag har någon 

reell verkan för den nya ägaren. Denne kan visserligen komma att kompenseras på grund 

av kontraktsbrottet, men trots kompensation är själva målet med utfästelsen inte uppnått 

eftersom avtalet som utfästelsen tog sikte på redan ingåtts och består. Om den nya ägaren 

anser att den kompensation som kan erhållas till följd av kontraktsbrottet är jämförlig eller 

överstiger skadan som upplåtelsen förorsakat, är utfästelsen fortfarande av betydelse. Det 

är därför viktigt att parterna utformar detta avtal noggrant, särskilt för den nya ägaren, för 

att kompensation på grund av avtalsbrott går att fastställa.  

Utfästelsen kan ge den nya ägaren anledning att anta att inga nyttjanderätter ska finns till 

fastigheten, utöver de redan kända. Detta kan medföra att jordabalkens regler angående 

rättsliga fel i fastigheten kan bli tillämpbar, vilket ger den nya ägaren en rätt att göra avdrag 

på köpeskillingen eller eventuellt häva köpet utöver rätt till ersättning enligt uppsatsförfat-

taren. Se utredningen ovan i 6.3.  

Uppsatsförfattaren anser därför att det bästa sättet att få den önskade effekten är att ha 

med denna typ av klausul i köpekontraktet och då villkora den på sådant vis att överlåtelsen 

är beroende av att klausulen uppfylls. Detta ger inget ökat skydd mot att fastighetsägaren 

kan bryta mot klausulen, men det innebär att överlåtelsen går tillbaka, vilket gör att den nya 

ägaren kan hitta en annan fastighet utan arrenden.   
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6.3 Arrendator 

6.3.1 Skyldighet att betala arrendeavgiften  

Arrendatorn kan själv bidra till att arrendet faller bort vid fastighetsöverlåtelsen, exempelvis 

om arrendatorn inte betalar arrendeavgiften eller betalar till fel ägare av fastigheten.251 Det 

finns en möjlighet för arrendatorn att tillgodoräkna sig arrendeavgiften som denne betalt 

till fel ägare, om arrendatorn var i god tro, vilket har visats i rättsfallet NJA 1994 s. 746 där 

ansågs inte arrendatorn ha varit i god tro angående fastighetens överlåtelse, då fastighets-

ägaren informerat arrendatorn om att överlåtelse skulle ske. Det är arrendatorn skyldighet 

att förhöra sig om vem som är den rätta ägaren av fastigheten.  

6.3.2 Byggnader  

Byggnader får uppföras på arrendestället, om kommunens byggnadsnämnd gett sitt god-

kännande och det inte förbjuds enligt arrendeavtalet. Huvudregeln är att den lösa egendom 

som fastighetsägaren tillför fastigheten blir del av den om föremålet är till för stadigvarande 

bruk, men föremål som tillförts av någon annan än fastighetsägaren anses inte bli del av 

fastigheten.252  

Detta innebär att de byggnader som arrendatorn själv uppför på fastigheten, så kallade över-

loppshus, inte blir del av fastigheten utan dessa ses som arrendatorns lösa egendom. Vilket 

även visats NJA 1966 s. 580, NJA 1979 s. 145 och NJA 1980 s. 488.  

Föremål som tillförts av någon annan än fastighetsägaren kan dock komma att bli del av 

fastigheten om det kommer i fastighetsägarens ägo, då anses att det blivit del av fastighe-

ten.253 Detta har påvisats i fallet NJA 1986 s. 513 där kärande tillfört föremål till en fastighet 

som ägdes av dennes sambo. Sten Hillert menar dock att nyttjanderättshavaren bör kunna 

räkna med att själv äga föremålet som tillförts, även om så inte alltid är fallet.  

Arrendatorn ska först erbjuda fastighetsägaren att lösa in de byggnader han uppfört, men 

gör inte det ska byggnaderna föras bort eller erbjudas nästa arrendator, vilket även måste 

innefatta en ny ägare av fastigheten. Men för han bort byggnaden måste fastigheten åter-

ställas till tjänligt skick.  
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Uppsatsförfattaren anser att då ett vanligt arrendeförhållande föreligger, där fastighetsäga-

ren och arrendatorn inte har några personliga relationer av det slag som var fallet NJA 1986 

s. 513, kommer de byggnader som arrendatorn aldrig att bli del av fastigheten. Vid en fas-

tighetsöverlåtelse kan dock problem uppstå på grund av att arrendatorn uppfört en bygg-

nad, och arrendatorn kan bli tvungen att bortföra byggnaden och återställa arrendestället. 

Då byggnader borde ses som tillgång, kommer problem sannolikt inte att uppstå under 

förutsättning att tillbyggnaden är uppförd med bygglov och efter de regler och standarder 

som finns gällande uppförandet av byggnad.  

6.3.3 Tillbyggnad  

Tillbyggnad kan definieras som en ändring av en byggnad, vilken innebär en ökning av 

byggnadens volym. Enligt huvudregel som nämnts ovan blir tillbehör som annan än fastig-

hetsägaren tillför fastigheten inte del av fastigheten.254  

En tillbyggnad ses som lös egendom. I NJA 1986 s. 513 öppnade rätten upp för att föremål 

som anpassats till en viss fastighet på sådant vis att de undantagslöst efter tillförandet måste 

kvarbli på fastigheten kan komma att bli del av den. I fallet tog dock rätten även hänsyn till 

omständigheterna i övrigt (svaranden och kärande var sambo samt att föremålen tillförts 

utan ersättning) men rätten ansåg att det framstod som naturligt att egendomen kommer i 

fastighetsägarens ägo. En tillbyggnad, oavsett om den anpassats till fastigheten, utgör ar-

rendatorns lösa egendom i alla fall i ett traditionellt arrendeförhållande, om inga personliga 

relationer av ovan nämnda slag förekommer.  

Har arrendatorn uppfört överloppshus och tillbyggnad sker av denna byggnad torde inga pro-

blem uppstå, eftersom både byggnaden och tillbyggnaden är i arrendatorns ägo. Jordabal-

ken ger dock ingen ledning angående vilka konsekvenser som kan komma av att arrenda-

torn uppfört tillbyggnad till en byggnad som fastighetsägaren äger. Eftersom arrendatorn 

har en skyldighet att återställa arrendestället och bortföra det han tillfört fastigheten kan 

detta medföra att tillbyggnaden måste tas bort, vilket kan orsaka stora kostnader för arren-

datorn, till och med kostnader som överstiger värdet på byggnaden och olägenheter för den 

nya ägaren.  

Uppsatsförfattaren anser att då en tillbyggnad uppförs kommer den sannolikt inte att ses 

som en belastning utan snarare som en tillgång för fastigheten, vilket tyder på att arrenda-
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torn sällan kommer ombes att ta bort en tillbyggnad. Under förutsättning att tillbyggnaden 

är uppförd med bygglov och efter de regler och standarder som finns gällande den typen av 

tillbyggnad.  

6.3.4 Arrendatorns skydd efter överlåtelsen 

Arrendatorn har en möjlighet att försäkra sig om att de skyldigheter som arrendeavtalet 

ålägger fastighetsägaren även efter överlåtelsen kommer att uppfyllas av den nya ägaren. 

Om arrendatorn skriftligen anmäler till fastighetsägaren att denne önskar att rätten att vän-

da sig mot denne kvarstår, vilket måste göras inom sex månader från det att han fick kän-

nedom om att fastigheten överlåtits, står fastighetsägaren risken att den nya ägaren underlå-

tit att uppfylla plikter som ankommit på denne. Den gamla ägaren är i det fall skyldig att er-

sätta arrendatorn för den skada som orsakats, vilket även gäller för tidigare fastighetsägare. 

Den skriftliga anmälan är något som sällan företas i praktiken.255 Om detta beror på bris-

tande kunskap om att denna rätt existerar, att regeln inte uppfyller ett behov hos arrenda-

torn eller en ovilja att ställa sådana krav på fastighetsägaren är dock svårt att säga.  

Uppsatsförfattaren anser att denna regel utgör ett mycket bra skydd för arrendatorn ifall 

denne är osäker på den nya ägaren, om denne inte vet vem den nya ägaren är eller bara vill 

vara säker på att arrendeavtalet respekteras av den nya ägaren, men regeln är kanske inte 

lika bra för den gamla fastighetsägaren. Om fastighetsägaren inte vet när den kan blir fri 

från skyldigheterna under arrendeavtalet kan detta leda till en viss ovilja att använda sig av 

arrende. Arrendatorsskyddet är i detta fall på bekostnad av fastighetsägaren. Arrendatorn 

skyddas redan genom bland annat genom inskrivning i fastighetsregistret, fastighetsägarens 

förbehåll och den nya ägarens onda tro och utöver detta genom arrendelagstiftningen och 

arrendeavtalet. Att dessutom ge arrendatorn detta skydd upplevs som mycket långtgående 

på bekostnad av fastighetsägaren. Eftersom denna regel inte används särskilt ofta kan det 

även ifrågasättas om det finns ett reellt behov av den. Slutligen anser uppsatsförfattaren att 

på grund av ovan anförda borde denna regel tas bort eller i vilket fall ses över.  

6.4 Fallet med fastighetsägaren och grannen   

I uppsatsens bakgrund beskrevs ett fiktivt fall där arrenderätten problematiserades för att 

påvisa vilka frågor som kan uppkomma vid en fastighetsöverlåtelse. Dessa frågor kommer 
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nu att besvaras av uppsatsförfattaren med ledning av den utredningen som gjorts i detta 

kapitel. Fallet återfinns i sin helhet nedan:  

Fastighetsägaren till en jordbruksfastighet behöver pengar och kommer därför 

muntligen överens med grannen, arrendatorn, att denna får använda sig av en av 

fastighetens lador som maskinhall samt att arrendatorn får ta hö på två av fastighe-

tens ängar under en tid vilken inte preciserats för 6,000 SEK per år.  

Fastighetsägaren får behov av att sälja fastigheten två år senare och undrar om inte 

grannen kan tänka sig att flytta traktorerna. Grannen säger att det inte går just nu 

eftersom det är mitt under hö skörden, men att det inte ska vara några problem till 

hösten. Fastighetsägaren tycker att det är en bra kompromiss.  

Den nya ägaren kommer för att se på fastigheten. Fastighetsägaren går med för att 

visa gården och berättar om det fina dricksvattnet, den bördiga jorden och de rym-

liga ladorna som faktiskt är alldeles nybyggda. Fastighetsägaren kommenterar att 

”här inne har grannen några av sina maskiner för tillfället” och den nya ägaren blir 

mycket förtjust över den stora ladan där till och med en tröska får plats. Fastighets-

ägaren tänker att eftersom det inte finns nått skriftligt avtal så behöver han ju inte 

förbehålla grannens nyttjanderätt, det är ju inget riktigt arrende, det läste han till 

och med i lagen!  

Det var en fin fastighet och den nya ägaren köper den, men vid tillträdet blir denne 

mycket förvånad över att det står traktorer och en tröska kvar i en av ladorna och 

att grannen är i full gång med att slå hö på en av fastighetens ängar. Det här infor-

merade aldrig fastighetsägaren om, tänker den nya ägaren.  

Ett flertal frågor uppkommer härmed:  

6.4.1 Finns det ett arrendeavtal mellan fastighetsägaren och gran-
nen?  

Det finns ett muntligt arrendeavtal mellan fastighetsägaren och grannen. Bara det faktum 

att arrendatorn betalt arrendeavgiften är dock inte tillräckligt för att det muntliga avtalet ska 

anses som ett giltigt arrendeavtal. Detta avtal ger därför inget besittningsskydd och chansen 

är mycket liten att arrenden kommer att bli bindanden för den nya ägaren om inte fastig-

hetsägaren förbehåller arrendet eller om den nya ägaren inser eller borde ha insett att det 

finns ett arrende till fastigheten.  
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6.4.2 Borde fastighetsägaren ha förbehållit avtalet eller gjorde han 
det?  

Fastighetsägaren ska förbehålla arrendet, men han borde gjort detta tydligare än vad som 

gjordes. Det är i detta fall tveksamt om arrendet överhuvudtaget kan anses förbehållet, ef-

tersom den nya ägaren inte verkade uppfatta att det rörde sig om någon form legal rätt. 

Gränsen mellan fastighetsägarens ansvar att förbehålla och den nya ägarens undersök-

ningsplikt är mycket fin och i detta fall måste fastighetsägarens otydliga förbehåll anses ha 

utvidgat den nya ägarens undersökningsplikt, undersökningsplikten beskrivs utförligare un-

der fråga 6.8.4.  

Fastighetsägaren har även, förutom att förbehålla, en skyldighet att se till att ett skriftligt ar-

rendeavtal upprättas, vilket denne inte iakttagit. Detta kan resultera i skadeståndsskyldighet 

gentemot grannen.   

6.4.3 När fastighetsägaren bad grannen flytta sina traktorer till hös-
ten, kan det ses som ett ändringsavtal och skulle det också ha 
förbehållits?  

Nej, detta är inte att se som ett ändringsavtal eftersom ändringen innebär en begränsning i 

upplåtelsetiden. Dessa behöver inte förbehållas.  

Hade istället avtalet gällt vilken lada som grannen fick ställa sina traktorer i eller vilken åker 

grannen fick bruka, då hade avtalet setts som ett ändringsavtal vilket måste förbehållas.  

6.4.4 Borde den nya ägaren ha undersökt fastigheten och vad borde 
denne frågat eller uppmärksammat för att inte bli bunden av en 
nyttjanderätt? 

När fastighetsägaren nämnde att grannen använder ladorna kan detta vara ett tecken för 

den nya ägaren att allt inte står rätt till. Att grannens traktorer även befann sig i ladan kan 

utgöra ett tydligt tecken på besittning, eftersom grannens nyttjande av ladorna var synligt 

utåt.  

Detta kan dock kompliceras av att fastighetsägaren själv använder fastigheten. Hade den 

varit obebodd skulle antagligen det faktum att ett flertal traktorer står i ladan medföra den 

nya ägaren skulle anan oråd och denna anses bort insett att det fanns en nyttjanderätt till fas-

tighen. Men i detta fall är det tveksamt hur den nya ägaren ska kunna se att någon annan 

använder fastigheten, hur ske denne kunna veta vems traktorer som står i ladan eller vem 

som har sått åkern? Det är även tveksamt om den nya ägaren kan anses ha förstått att det 

finns ett arrende till fastigheten bara för att fastighetsägaren nämnt i förbigående att någon 
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annan ”har sina maskiner” i ladan, detta behöver inte nödvändigtvis innebära att det finns 

någon form av en legal rätt mellan parterna. Tas även hänsyn till att fastighetsägaren och 

den nya ägaren inte har någon personlig relation till varandra (till skillnad mot NJA 1990 s. 

330) som kan tala för en ökad tillit eller ge anledning att inte inspektera fastigheten så noga, 

talar detta mer för att den nya ägaren borde ha undersökt fastigheten noggrannare än vad 

som gjordes.  

Här är rättsläget osäkert, men uppsatsförfattaren anser att på grund av fastighetsägarens ut-

talande och det faktum att uttalandet skedde i samband med inspektionen av ladan där ma-

skinerna stod, måste det anses har den nya ägaren förstått att maskinerna tillhörde någon 

annan. Uttalandet och omständigheterna i övrigt har därför utvidgat den nya ägarens un-

dersökningsplikt.  

Den nya ägaren borde därför uppmärksammat traktorerna och fastighetsägarens uttalande 

mer än vad som gjordes. Denne borde ha ställt frågor till fastighetsägaren, exempelvis hur 

länge grannen får ha sina traktorer i ladan, om grannen får använda andra delar av fastighe-

ten och om fastigheten belastas av någon form av nyttjanderätt. Det kan tyckas att det enk-

laste sättet borde vara att uttryckligen fråga om det finns ett arrende till fastigheten, vilket 

självklart är väldigt bra att göra, men risken i detta fall är att fastighetsägaren inte själv vet 

om att det som han och grannen kommit överens om faktiskt är ett arrende, vilket gör att 

det kan vara bra att ställa ytterligare frågor om fastigheten och vem som använder den. 
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7 Slutsats  

7.1  Fastighetsägarens rättigheter och skyldigheter  

Fastighetsägaren har en skyldighet att förbehålla arrenden som finns till fastigheten. Ett 

förbehåll bör vara utformat så att den nya ägaren bli informerad och därmed förstår att fas-

tigheten belastas av ett arrende, vilket gör det möjligt att avgör undersökningspliktens om-

fång. Då fastighetsägaren har en valmöjlighet att informera skriftligt eller muntligt, är ett 

skriftligt förbehåll att föredra. 

Muntliga arrendeavtal kan anses giltiga om fastighetsägaren gjort en uttrycklig viljeförklar-

ing, där arrendesumman, arrendetiden och avsett område preciserats. Konkludent handlan-

de från fastighetsägarens sida godtas inte som accept för arrendeavtalet.  

Fastighetsägaren har även en skyldighet att ingå skriftligt arrendeavtal med arrendatorn in-

nan tillträde av fastigheten skett.  

7.2 Den nya ägarens rättigheter och skyldigheter  

Fastighetsägarens förbehåll medför att den nya ägaren anses vara i ond tro, det innebär 

även att skyldighet att undersöka fastigheten utökas. Handlingar som fastighetsägaren har i 

sin besittning utgör dock undersökningspliktens gräns, både för själva avtalet och för vill-

korsändringar.  

Den nya ägaren anses vara i ond tro om det finns tecken på att fastigheten på något sätt 

nyttjas av någon annan än fastighetsägaren, ett exempel på detta är att ett hus som fastig-

hetsägaren inte bor i ser använt ut eller att en åker är sådd, trots att fastighetsägaren nämnt 

att denne inte använder eller brukar fastigheten. Om fastighetsägaren berättar för den nya 

ägaren att någon annan använder fastigheten, ger detta skäl för den nya ägaren att förhöra 

sig om vem som använder fastigheten och i vilken utsträckning.  

Muntliga arrendeavtal kan binda den nya ägaren på samma sätt som ett skriftligt avtal om 

avtalet förbehållits av fastighetsägaren eller då den nya ägaren insåg eller bort inse dess exi-

stens. Det är mycket svårt för den nya ägaren att bli bunden av muntliga arrendeavtal som 

inte förbehålls av fastighetsägaren.  

Både skriftliga och muntliga villkorsändringar binder den nya ägaren om de är antecknade 

på fastighetsägarens upplåtelsehandling, om fastighetsägaren förbehåller villkoret eller om 
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den nya ägaren insåg eller bort inse villkoret. Muntliga villkorsändringar har dock mycket 

mindre möjlighet att binda den nya ägaren.   

Blir arrendet giltigt mot den nya ägaren har den en skyldighet att uppfylla de förpliktelser 

som kommer av avtalet, men erhåller även de rättigheter som tillkommer ägaren av fastig-

heten. Det är enbart avtalets direkta förpliktelser som den nya är skyldig att uppfylla.   

Har den nya ägaren önskemål om att fastighetsägaren inte ska ingå, exempelvis arrendeavtal 

för fastigheten, innan överlåtelsen eller andra typer av handlingar genomförs det lämpligen 

genom att ta med en utfästelse klausul i köpekontraktet, vilken bör vara villkorad på sådant 

sätt att överlåtelsen är beroende av att klausulen uppfylls. Detta ger inget ökat skydd mot 

att fastighetsägaren kan bryta mot klausulen, men det innebär att överlåtelsen går tillbaka, 

vilket gör att den nya ägaren kan hitta en annan fastighet utan arrenden.   

7.3 Arrendatorns rättigheter och skyldigheter  

Arrendatorn kan själv bidra till att arrendet faller bort vid fastighetsöverlåtelsen, exempelvis 

om arrendatorn inte betalar arrendeavgiften eller betalar till fel ägare av fastigheten.  

Vid muntliga arrendeavtal kan arrendatorns konkludenta handlande godtas som accept, om 

fastighetsägaren gett en uttrycklig viljeförklaring att den önskar ingå ett arrendeavtal. 

Byggnader får uppföras på arrendestället, om kommunens byggnadsnämnd gett sitt god-

kännande och det inte förbjuds enligt arrendeavtalet. Byggnader som arrendatorn själv upp-

för på fastigheten blir inte del av fastigheten utan dessa ses som arrendatorns lösa egen-

dom, detta gäller även för tillbyggnader.   

Arrendatorn har en skyldighet att ta bort det han tillfört fastigheten, på begäran av fastig-

hetsägaren, vilket kan bli kostsamt beroende på typen av föremål. Sannolikt ses vare sig en 

byggnad eller tillbyggnad som en belastning utan snarare som en tillgång för fastigheten, 

under förutsättning att byggnaden och tillbyggnaden är uppförd med bygglov och efter de 

regler och standarder som finns.  

Arrendatorn har en möjlighet att försäkra sig mot att den nya ägaren inte uppfyller sina 

skyldigheter genom att skriftligen anmäla till fastighetsägaren att denne önskar att rätten att 

vända sig mot denne finns kvar, enligt 7:20 JB. Även om denna möjlighet finns används 

den sällan, vilket gör att risken för att den gamla fastighetsägaren kan tvingas ersätta arren-

datorn är liten.  
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7.4 Avslutande tankar  

För att tydliggöra reglerna om upplåtelse, särskilt fastighetsägarens skyldighet att förbehålla 

arrenden, den nya ägarens undersökningsplikt och ond tro angående arrenden, muntliga ar-

rendeavtal, bör lagstiftaren försöka uppnå en större likhet med de sakrättsliga reglerna om 

överlåtelse. Detta bör göras genom att det antingen framgår av lagtexten att vid tolkning 

ska ledning även hämtas från 4 kap. JB eller genom liknande uttalanden i förarbeten. Detta 

skulle ge en betydligt tydligare ledning angående de oklarheter som finns i reglering samt 

öka rättssäkerheten.  

Gällande muntliga avtal är den bästa kompromissen att tydliggöra det ställningstagande 

som redan gjort, att även muntliga avtal kan binda den nya ägaren. Lagen borde därför pre-

cisera i vilka fall ett muntligt avtal kan binda den nya ägaren, exempelvis genom att kriteri-

erna insåg eller bort inse intas i lagen, under förutsättning att kriterierna tolkas homogent ge-

nom hela jordabalken.  

Regeln i 7:20 JB innebär att arrendatorn skyddas på bekostnad av fastighetsägaren på ett 

oacceptabelt sätt och eftersom denna regel inte heller används särskilt ofta borde den tas 

bort eller i vilket fall ses över. 

Denna uppsats har inga möjligheter att utreda en alternativ uppbyggnad av arrendelagstift-

ningen, men då arrendatorns skyddsbehov i vissa fall kan ifrågasättas hade det varit mycket 

intressant att utreda möjligheterna att bygga upp arrendelagstiftningen på liknande sätt som 

köplagen256 och konsumentköplagen257. På detta sätt skulle arrendatorer som verkligen har 

en svagare ställning gentemot fastighetsägaren kunna skyddas, medan då arrendatorn ut-

görs av exempelvis ett större företag och fastighetsägaren utgörs av den lilla, privata jord-

ägaren kan ett mer proportionerligt skydd ges i förhållande till parternas skyddsbehov.  

 

                                                 
256 Köplag (1990:931).  

257 Konsumentköplag (1990:932).  
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