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Jordförvärvslagen 

• Reglerna om förvärvstillstånd regleras i jordförvärvslagen 

(1979:230) 

 

Syftet med lagen 

 

• Bevara balansen i markägandet mellan juridiska och fysiska 

personer 

 

• Främja bosättning och sysselsättning i glesbygd 
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Lagen omfattar 

• Fast egendom taxerad som lantbruksenhet 

 

• Förvärv genom köp, byte och gåva 

 

Prövning görs även  

• Vid överenskommelse om marköverföring genom 

fastighetsreglering. Prövningen upprätthålls istället genom FBL. 
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Undantag från tillståndsprövning 

Tillstånd krävs exempelvis inte 

 

• Om kommun förvärvar egendom från staten 

 

• Om kommun förvärvar egendom från annan juridisk person (såvida 

inte egendomen är belägen i glesbygds- eller omarronderingsomr.) 

 

• Om kommunen redan äger andel av förvärvsegendomen 

 

• Om förvärvsegendomen enligt detaljplan eller områdes-

bestämmelser är avsedd för annat ändamål än jord- eller skogsbruk 
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När krävs förvärvstillstånd? 

Tillstånd krävs för förvärv av lantbruksenhet 

 

• Om förvärvsegendomen är belägen i ett glesbygds- eller 

omarronderingsområde 

 

• Om förvärvaren är en juridisk person som förvärvar egendomen 

från en fysisk person eller ett dödsbo 
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Kommuners förvärv av mark för 

annat ändamål 

Utdrag ur 8 § jordförvärvslagen 

Kommun får inte vägras tillstånd till förvärv av sådan fast egendom 
som med hänsyn till den framtida utvecklingen till någon del krävs 
för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning. 

 

• Tätbebyggelse – all bebyggelse, inte bara bostäder 

 

• Sammanhängande anordning – alla slag av anordningar som har 

en koppling till tätbebyggelse, ex. vägar, anläggningar för vatten - 

& avlopp, mark för fritid och rekreation m.m 
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Kommuners förvärv av mark för 

annat ändamål 

• Förvärvaren har bevisbördan 

 

• Någon del av förvärvsegendomen ska vara utpekad för annat 

ändamål 

 

• Kommuner har lägre ställda krav på sannolikhetsbevisningen 

 

• Kommuner har planmonopol! 
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Kommuners förvärv av mark för 

annat ändamål 

 

Vad bedöms i tillståndsprövningen? 

 

• Ledning hämtas från den numera upphävda förköpslagen 

 

• Markanvändningsplaner, även planer under utarbetande kan 

läggas till grund 

 

• Andra utredningar, exempelvis bostadsbyggnadsprogram, 

industriutvecklingsprogram m.m kan läggas till grund 
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Kommuners förvärv av mark 

Exempel på vad som inte utgör grund för förvärvstillstånd 

 

• Förvärv av mark i syfte att använda den som bytesmark 

 

• Rationaliseringsskäl 

 

• Önskan om rådighet över mark, t.ex över skyddszon till 

kommunal vattentäkt där nyttjandet av marken regleras på annat 

sätt.  
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Rättsfall 

Förvaltningsrätten i Jönköping – 1967-17 

Förvärvare: Västerås stad       Egendom: Västerås Lycksta 5:1 

 

Saken: Ingen annan markanvändning enligt gällande ÖP. Arbete 

med att revidera ÖP hade påbörjats. Kommunen behövde förvärva 

egendomen för att möjliggöra markbyten. Egendomen skar 

dessutom in som en kil bland övrig kommunalägd mark varför ett 

förvärv skulle leda till ett rationellt markinnehav för kommunen. På 

angränsande fastighet fanns även en sophanteringsanläggning. 

Områdesbestämmelserna för anläggningen angränsade till 

egendomen varför ett tillstånd även i detta avseende ansågs viktigt.  

 

Dom: FR ansåg inte att kommunen visat att 8 § är uppfylld.  
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Rättsfall 

Kammarrätten i Jönköping – 3369-10 

Förvärvare: Malmö kommun   Egendom: Malmö Klagstorp 7:28 m.fl 

 

Saken: Enligt gällande ÖP ingen ändrad markanvändning. Vid en 

komplettering av ÖP utpekades dock olika alternativ för framtida 

spårförbindelser, där aktuell egendom berördes av ett av 

alternativen. Det fanns dessutom genomförda utredningar om de 

framtida spårförbindelserna som hade förankrats på politisk nivå.  

 

Dom: KR ansåg att anspråken på den sannolikhetsbevisning som 

kommunen hade att prestera i målet inte bör sättas för högt och att 

kommunen hade gjort tillräckligt sannolikt att 8 § är uppfylld.  

2018-11-08 



Kommuners förvärv av mark 

Tillstånd till förvärv av egendom som inte är utpekad för annat 

ändamål kan lämnas om kommunen 

 

• kan visa att man de senaste 5 åren kompenserat eller kommer att 

kompensera för sitt förvärv 

 

• förvärvar från annan juridisk person (tillstånd krävs dock endast i 

glesbygds- eller omarronderingsområde) 

 

• har särskilda skäl 
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Särskild prövning av egendom 

i glesbygd 

Tillstånd får vägras om 

 

• förvärvsegendomen behövs för att främja sysselsättningen eller 

bosättningen på orten.  

 

 

För att användas som avslagsgrund krävs att ett vägrat tillstånd kan 
få en direkt och påvisbar effekt på sysselsättningen 
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Tack för er uppmärksamhet! 
 

 

Frågor? 
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