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Sammanfattning 
Enligt jordförvärvslagen (1979:230) krävs i vissa fall förvärvstillstånd vid förvärv av en 

fastighet som är taxerad som lantbruksenhet. Tillståndsprövningen görs idag av antingen 

länsstyrelsen eller Jordbruksverket. Fördelningen av ärenden mellan myndigheterna regleras i 

jordförvärvsförordningen (2005:522). 

Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att i samråd med länsstyrelserna utreda och 

lämna förslag på ny beslutsordning för ärenden om förvärvstillstånd samt om nuvarande 

instansordning ska behållas, se över den beloppsgräns som reglerar fördelningen av ärenden 

mellan myndigheterna. Detta är verkets redovisning av uppdraget.  

Åtgärdsförslag 

Jordbruksverket föreslår ingen ändring av nuvarande instansordning eftersom den anses 

fungera väl och fyller ett viktigt syfte. Förslaget innebär därmed att Jordbruksverket fortsätter 

pröva vissa ärenden i första instans.  

Jordbruksverket föreslår däremot följande ändringar i 4 § jordförvärvsförordningen: 

 Att beloppsgränsen höjs från 10 miljoner kronor till 20 miljoner kronor. Detta mot 

bakgrund av såväl stigande fastighetspriser som en ökad ärendebalans hos 

Jordbruksverket. 
 

 Att då en juridisk person förvärvar egendom från annan juridisk person än dödsbo bör 

ärendet alltid prövas av länsstyrelsen, oberoende av egendomens värde. Förslaget 

motiveras utifrån att utredningen i dessa ärenden i praktiken endast utgörs av en 

prövning av 7 § jordförvärvslagen och att länsstyrelserna med sin lokalkännedom 

därför är bättre lämpade att pröva dessa förvärv. 
 

 Att sambruksföreningar prövas enligt samma ordning som gäller för andra juridiska 

personer då det saknas skäl för att fortsatt särbehandla denna grupp. 

Författningsförslag  

Mot bakgrund av föreslagna ändringar föreslår Jordbruksverket att 4 § i jordförvärvs-

förordningen får följande lydelse: 

 

4 § Ärenden om förvärvstillstånd prövas av Statens jordbruksverk, om 

egendomens värde uppenbarligen överstiger 20 000 000 kronor och 

förvärvaren är en juridisk person som förvärvar egendom från en fysisk person 

eller ett dödsbo.  
 
Länsstyrelsen ska i sådana fall med eget yttrande överlämna ärendet till 

Jordbruksverket. 
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Som en följd av de ändringar Jordbruksverket föreslår i 4 § bör även 6 § i förordningen som 

reglerar avgiftsnivån vid olika ärendeslag ändras. Jordbruksverket föreslår därför att 6 § får 

följande lydelse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Avgifter 

6 § Avgift för prövning av en ansökan om tillstånd enligt 4 § första stycket 1 

och 3 jordförvärvslagen (1979:230) tas ut enligt bestämmelserna i 9-14 §§ 

avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas: 

 

Ärendeslag    Avgiftsklass 

A. Tillstånd enligt 4 § första stycket 1          5  

B. Tillstånd enligt 4 § första stycket 3 när egendomens värde            

uppenbarligen överstiger 20 000 000 kronor                                  8 

C. Tillstånd enligt 4 § första stycket 3 i andra fall än som avses         

i punkten B                                                      6 
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1 Inledning och bakgrund 

1.1 Beskrivning av uppdraget 
Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen (N2020/01009/JL) att i samråd med 

länsstyrelserna utreda beslutsordningen för ärenden om förvärvstillstånd enligt 

jordförvärvslagen. I uppdraget ingår att analysera om nuvarande instansordning, som innebär 

att Jordbruksverket i vissa ärenden beslutar som första instans och i andra ärenden är 

överprövande instans för länsstyrelsernas beslut, fungerar väl eller bör ändras. I uppdraget 

ingår också att föreslå en ny beloppsgräns i 4 § jordförvärvsförordningen. En analys och 

konsekvensbedömning av de förslag som lämnas ska göras, i synnerhet gällande resursbehov 

för berörda myndigheter. 

1.2 Bakgrund 
I Sverige har vi sedan lång tid tillbaka en lag om förvärv av lantbruksegendom, 

jordförvärvslagen. Lagen gäller för fastigheter taxerade som lantbruksenhet. Vid förvärv av en 

lantbruksenhet krävs i vissa fall tillstånd enligt lagen, så kallat förvärvstillstånd, för att få 

lagfart på ett köp eller för att få en fastighetsbildningsåtgärd genomförd. Lagstiftningen har 

enkelt uttryckt två huvudsyften. Ett syfte är att bevara balansen i markägandet mellan fysiska 

och juridiska personer. I detta syfte är lagen mycket restriktivt utformad vad gäller juridiska 

personers förvärv från fysiska personer. Lagen är skriven så att tillstånd bara får beviljas om 

vissa speciella förutsättningar är uppfyllda, till exempel att förvärvaren avstår annan mark. 

Det andra syftet är att lagen ska vara ett regionalpolitiskt verktyg för att främja sysselsättning 

och bosättning i glesbygdsområden.  

Tillståndsprövningen görs idag av antingen länsstyrelsen eller Jordbruksverket. Huvudregeln 

är att länsstyrelsen är beslutande myndighet, såvida inte prövningen faller inom ramen för 4 § 

jordförvärvsförordningen, det vill säga juridisk persons förvärv av egendom med ett värde 

överstigande 10 miljoner kronor. I sådana fall är det Jordbruksverket som är beslutande 

myndighet. Beloppsgränsen i 4 § som reglerar fördelningen av ärenden mellan länsstyrelsen 

och Jordbruksverket har inte ändrats sedan år 2005 då beloppsgränsen höjdes från 5 miljoner 

kronor till 10 miljoner kronor. Till följd av prisutvecklingen på fastighetsmarknaden sedan 

dess prövas idag en större andel av ärendena om förvärvstillstånd av Jordbruksverket än vad 

som tidigare var fallet.   

2 Förutsättningar och avgränsningar 
Uppdraget är avgränsat till att utreda beslutsordningen för ärenden om förvärvstillstånd. 

Jordbruksverket lämnar inom ramen för uppdraget inte några ändringsförslag i övrigt 

avseende bestämmelserna i jordförvärvsförordningen, såvida inte det förslag som läggs fram 

kräver ändring av andra bestämmelser.  

I uppdragsbeskrivningen omnämns beloppsgränsen i 4 § jordförvärvsförordningen explicit. 

Bestämmelsen i 4 § innehåller dock fler delar än enbart beloppsgränsen som har betydelse för 

beslutsordningen. Vi har därför valt att utreda hela 4 §. 

Enligt 17 § jordförvärvslagen är Jordbruksverket även överprövande instans för 

länsstyrelsernas beslut. Det pågår såvitt Jordbruksverket känner till inte någon översyn av 

jordförvärvslagen. Något ändringsförslag avseende bestämmelsen i lagen läggs därför inte 

fram.  
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3 Samråd 
Uppdraget har genomförts i samråd med länsstyrelserna. Ett samrådsmöte med samtliga 

länsstyrelser närvarande ägde rum den 13 maj 2020.  

Förslaget har även varit ute på remiss hos länsstyrelserna. Förslaget remitterades den 20 

augusti 2020.   

Det har rått stor enighet bland länsstyrelserna i frågan, varför ytterligare samrådsmöten inte 

har bedömts nödvändigt. 

Några andra statliga myndigheter har inte hörts i frågan då ingen annan myndighet anses vara 

berörd av förslaget. 

4 Nuvarande beslutsordning och ärendehandläggning 

4.1 Den nuvarande beslutsordningen 
Den nuvarande beslutsordningen för prövning av förvärvstillstånd regleras i jordförvärvslagen 

och jordförvärvsförordningen. Av jordförvärvslagen framgår att: 

9 § Fråga om tillstånd enligt denna lag prövas av länsstyrelsen, om inte regeringen 

föreskriver att prövningen skall göras av Jordbruksverket. 

Regeringen har i jordförvärvsförordningen därpå föreskrivit att följande beslutsordning ska 

gälla vid prövning av förvärvstillstånd: 

2 § Ärenden om tillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230) (förvärvstillstånd) prövas 

av länsstyrelsen, om inte annat följer av 4 §. 

 
4 § Ärenden om förvärvstillstånd prövas av Statens jordbruksverk, om egendomens 

värde uppenbarligen överstiger 10 000 000 kronor och förvärvaren är annan juridisk 

person än sambruksförening. 

Länsstyrelsen skall i sådana fall med eget yttrande överlämna ärendet till 

Jordbruksverket. 

Enligt nuvarande beslutsordning prövar således både länsstyrelsen och Jordbruksverket 

ärenden om förvärvstillstånd i första instans. Huvudregeln är dock att länsstyrelsen prövar 

ärenden om förvärvstillstånd, med undantag för de ärenden som faller inom ramen för 4 § 

jordförvärvsförordningen. Det kan förtydligas att när det gäller fysiska personers förvärv av 

egendom prövas dessa ärenden alltid av länsstyrelsen, oavsett värdet på förvärvsegendomen. 

Vidare är Jordbruksverket överprövande instans av länsstyrelsernas beslut enligt 

jordförvärvslagen: 

17 § Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos Jordbruksverket. 

Jordbruksverket har följaktligen två roller på området, dels som beslutande i första instans i 

vissa ärenden, dels som överklagningsinstans för länsstyrelsernas beslut. 
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4.2 Beskrivning av gällande principer för prövningen 

4.2.1 Ansökningsförfarande 

Ansökan om förvärvstillstånd ska göras hos den länsstyrelse inom vars verksamhetsområde 

förvärvsegendomen helt eller delvis är belägen. Ligger egendomen inom flera länsstyrelsers 

ansvarsområden gäller att det är den länsstyrelse som ansökan kommit in till som ska pröva 

frågan efter samråd med övriga berörda länsstyrelser. Detta framgår av 3 § 

jordförvärvsförordningen. Således ska förvärvaren alltid lämna in sin ansökan till 

länsstyrelsen även i det fall ärendet ska prövas av Jordbruksverket. Om ansökan lämnas in till 

fel länsstyrelse, eller till Jordbruksverket, ska ansökan omgående vidarebefordras till rätt 

länsstyrelse.   

4.2.2 Ansökningsavgift 

För att en ansökan om förvärvstillstånd ska kunna prövas måste sökanden i vissa fall betala en 

ansökningsavgift. Avgiften måste ha kommit in på länsstyrelsens konto innan ansökan prövas. 

Betalar inte sökanden ansökningsavgiften avvisas ansökan. Ansökningsavgiftens storlek 

varierar beroende på vilket slags förvärv det rör sig om. I 6 § jordförvärvsförordningen 

regleras vilken avgiftsklass som ska gälla vid olika ärendeslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen i Bilaga 1 illustrerar ansökningsavgiftens storlek vid olika slag av förvärv.  

4.2.3 Ärendehandläggning 

När en ansökan om förvärvstillstånd har kommit in kontrollerar länsstyrelsen att ansökan är 

komplett och att alla uppgifter och handlingar som ska finnas med i ansökan har bifogats. 

Länsstyrelsen inhämtar vid behov eventuella kompletteringar och utreder sedan ärendet. 

Länsstyrelsen gör en egen prövning av förvärvet mot bestämmelserna i jordförvärvslagen för 

att därefter antingen fatta beslut i ärendet eller med eget yttrande överlämna ärendet till 

Jordbruksverket enligt 4 § jordförvärvsförordningen.  

I yttrandet till Jordbruksverket redogör länsstyrelsen för fakta i ärendet samt avstyrker eller 

tillstyrker att förvärvstillstånd lämnas. Länsstyrelsen ska redogöra för sina motiv och hänvisa 

till tillämpliga lagrum för sitt ställningstagande. Vid beslutfattandet beaktar Jordbruksverket 

länsstyrelsens yttrande men gör också en egen utredning och prövning av ärendet. Således 

utreds ärendet både av länsstyrelsen och av Jordbruksverket i de fall verket är behörig 

beslutsmyndighet.  

Avgifter 

6 § Avgift för prövning av en ansökan om tillstånd enligt 4 § första stycket 1 

och 3 jordförvärvslagen (1979:230) tas ut enligt bestämmelserna i 9-14 §§ 

avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas: 

 

Ärendeslag    Avgiftsklass 

A. Tillstånd enligt 4 § första stycket 1          5  

B. Tillstånd enligt 4 § första stycket 3 när egendomens värde            

uppenbarligen överstiger 10 000 000 kronor och förvärvaren       8                             

är annan än sambruksförening 

C. Tillstånd enligt 4 § första stycket 3 i andra fall än som avses         

i punkten B                                                      6 
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5 Förslag till ändrad beslutsordning 

5.1 Åtgärdsförslag 
Jordbruksverket föreslår ingen ändring av nuvarande instansordning. 

Jordbruksverket föreslår däremot följande ändringar i 4 § jordförvärvsförordningen: 

 Att beloppsgränsen höjs från 10 miljoner kronor till 20 miljoner kronor.  
 

 Att då en juridisk person förvärvar egendom från annan juridisk person än dödsbo bör 

ärendet alltid prövas av länsstyrelsen, oberoende av egendomens värde. 
 

 Att sambruksföreningar prövas enligt samma ordning som gäller för andra juridiska 

personer. 

Länsstyrelsen bör även fortsättningsvis överlämna ärendet till Jordbruksverket med eget 

yttrande. 

Författningsförslag  

Mot bakgrund av föreslagna ändringar föreslår Jordbruksverket att 4 § i jordförvärvs-

förordningen får följande lydelse: 

 

Som en följd av de ändringar Jordbruksverket föreslår i 4 § bör även 6 § i förordningen som 

reglerar avgiftsnivån vid olika ärendeslag ändras. Jordbruksverket föreslår därför att 6 § får 

följande lydelse: 

 

4 § Ärenden om förvärvstillstånd prövas av Statens jordbruksverk, om 

egendomens värde uppenbarligen överstiger 20 000 000 kronor och 

förvärvaren är en juridisk person som förvärvar egendom från en fysisk person 

eller ett dödsbo.  
 
Länsstyrelsen ska i sådana fall med eget yttrande överlämna ärendet till 

Jordbruksverket. 

 

Avgifter 

6 § Avgift för prövning av en ansökan om tillstånd enligt 4 § första stycket 1 

och 3 jordförvärvslagen (1979:230) tas ut enligt bestämmelserna i 9-14 §§ 

avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas: 

 

Ärendeslag    Avgiftsklass 

A. Tillstånd enligt 4 § första stycket 1          5  

B. Tillstånd enligt 4 § första stycket 3 när egendomens värde            

uppenbarligen överstiger 20 000 000 kronor                                  8 

C. Tillstånd enligt 4 § första stycket 3 i andra fall än som avses         

i punkten B                                                      6 
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5.2 Skäl för förslaget 
I detta avsnitt redovisas de skäl som ligger till grund för förslaget som läggs fram i avsnitt 5.1. 

5.2.1 Analys av nuvarande instansordning  

Den första frågan Jordbruksverket har utrett inom ramen för uppdraget är om nuvarande 

instansordning som innebär att Jordbruksverket i vissa ärenden beslutar som första instans och 

i andra ärenden är överprövande instans för länsstyrelsernas beslut, fungerar väl eller bör 

ändras. Om man i utredningen kommer fram till att Jordbruksverket inte längre ska pröva 

ärenden i första instans ska i så fall 4 § jordförvärvsförordningen upphävas och en ny 

beloppsgräns är inte aktuell att ta fram. 

Det kan inledningsvis vara värt att känna till att Jordbruksverket i egenskap av central 

myndighet på området genom åren har tagit på sig en större roll i sammanhanget än att enbart 

vara beslutsmyndighet i vissa ärenden. Det innebär att vi har tagit på oss en form av 

samordnande roll gentemot länsstyrelserna på jordförvärvsområdet. Vi har bland annat tagit 

fram en handbok som är avsedd att vara en hjälp för länsstyrelserna vid handläggningen av 

förvärvstillståndsärenden. Vidare anordnar vi konferenser i ämnet, tillhandahåller 

ansökningsblanketter åt länsstyrelserna, tar fram informationsbroschyrer, bevakar domslut på 

området etc. 

För att utreda frågan om nuvarande instansordning fungerar väl eller bör ändras har 

Jordbruksverket tillsammans med länsstyrelserna identifierat för- och nackdelar med 

nuvarande ordning som innebär att Jordbruksverket prövar vissa ärenden i första instans. De 

synpunkter som framkommit är i huvudsak följande. 

Det som talar för att behålla nuvarande instansordning: 

 Nuvarande ordning bidrar till en likabehandling av de största förvärven jämfört med 

om 21 olika myndigheter ska pröva dessa ärenden.  
 

 Jordbruksverkets beslut avseende större förvärv bidrar till att utarbeta en praxis för 

länsstyrelserna. De stora förvärven är ofta komplicerade och det finns annars risk för 

att det uppstår glidningar i bedömningsgrunderna på länsstyrelserna. Exempelvis när 

det gäller särskilda skäl, krav på planhandlingar vid exploatering av jordbruksmark 

m.m. 
 

 Till skillnad från länsstyrelsen prövar Jordbruksverket förvärv som görs över hela 

landet. Genom de yttranden som länsstyrelsen överlämnar tillsammans med ärendet 

får verket en överblick över de bedömningar som görs på länen. Detta bidrar till en 

helhetssyn som är betydelsefull i rollen som samordnande myndighet.  
 

 Jordbruksverket tar vid prövningen inte hänsyn till regionala intressen och 

förhållanden på samma sätt som länsstyrelserna kan göra i sina bedömningar. 
 

 Nuvarande instansordning bidrar till att Jordbruksverket behåller sin kompetens på 

området. Kompetens som annars riskerar att gå förlorad och som dessutom är 

värdefull i rollen som samordnare. 
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Det som talar emot att behålla nuvarande instansordning: 

 Nuvarande instansordning kräver något mer handläggning och resurser totalt sett för 

staten än om länsstyrelsen hade prövat alla förvärv. Instansordningen kan även 

innebära något längre handläggningstider för sökanden då ärendet ska utredas hos två 

myndigheter. 
 

 Jordbruksverket prövar totalt sett bara en liten andel av alla förvärvsärenden i landet. 

Det finns inget skäl till att just dessa ärenden ska likabehandlas av en myndighet. 

Även förvärv av egendom med mindre värde som görs av juridisk person kan omfatta 

stora arealer samt vara komplicerade och kräva mycket utredningsarbete.  
 

 Staten/myndigheterna riskerar att sända dubbla budskap till sökanden i de fall där 

länsstyrelsen och Jordbruksverket gör olika bedömningar och lagtillämpningar, det vill 

säga där länsstyrelsen tillstyrker ett förvärv som Jordbruksverket sedan avslår eller 

tvärtom. Detta kan möjligen påverka tillståndsmyndigheternas trovärdighet.  
 

 Ansöknings- och beslutsprocessen är något otydlig för kunderna idag. Förvärvare, 

säljare, mäklare med flera, kontaktar idag såväl Jordbruksverket som länsstyrelsen för 

att ställa frågor om ansökan, handläggningstider och jordförvärvslagen. Det vore 

tydligare för kunderna om det endast fanns en kontaktyta och en myndighet som 

prövade tillståndet. 
 

 Jordbruksverkets olika roller på jordförvärvsområdet, så som samordnare, beslutande i 

första instans i vissa ärenden och överprövningsinstans för länsstyrelsernas beslut, 

ställer stora krav på organisationen och på att hålla isär de olika uppgifterna och 

rollerna.  

  

Sammantaget kan konstateras att det finns både för- och nackdelar med nuvarande 

instansordning. Mot bakgrund av de synpunkter som framkommit gör vi dock bedömningen 

att när det gäller Jordbruksverkets roll som prövande i första instans väger fördelarna med att 

behålla den instansordning vi har idag tyngre än dess nackdelar. I denna avvägning har 

länsstyrelsernas röster vägt tungt då det har rått stor enighet i frågan (se mer under rubriken 

”Vad tycker länsstyrelserna om förslaget?” på nästa sida). Vissa av de nackdelar som har 

identifierats med nuvarande instansordning är också av sådan karaktär att det går att göra 

insatser för att åtgärda eller åtminstone minska problemen. Vi föreslår därför att 

Jordbruksverket fortsätter pröva vissa ärenden i första instans. Således är det endast en 

ändring av 4 § i förordningen som är aktuell.  

Avslutningsvis kan vara värt att framhålla att om någon roll ska tas bort från Jordbruksverket, 

är det snarare rollen som överprövande instans av länsstyrelsernas beslut enligt 17 § 

jordförvärvslagen. Enligt verkets mening skulle länsstyrelsernas beslut i första instans istället 

kunna överklagas direkt till allmän förvaltningsdomstol. Som tidigare nämnts ställer det stora 

krav på Jordbruksverkets organisation att hålla isär de olika uppgifterna. Förvaltnings-

domstolarna prövar redan idag flertalet förvärvsärenden och har god kompetens på området. 

När det gäller den överprövande rollen ser vi inte på samma sätt att fördelarna med att behålla 

den beslutsordningen väger så tungt att det är motiverat att Jordbruksverket behåller rollen 

som överklagningsinstans. Vad verket har förstått pågår det dock ingen översyn av 

jordförvärvslagen där vår roll som överprövande av länsstyrelsernas beslut regleras, därför 

föreslår vi inom ramen för uppdraget ingen ändring i denna del. 
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Vad tycker länsstyrelserna om förslaget? 

Länsstyrelserna har varit helt eniga om att fördelarna med nuvarande instansordning 

överväger dess nackdelar. Man har framfört att det är av stor vikt att Jordbruksverket 

fortsätter prövar vissa ärenden i första instans. Detta mot bakgrund av de skäl som har 

redovisats som fördelar med att behålla nuvarande instansordning.  

Länsstyrelserna har inte framfört att man ser några problem med Jordbruksverkets olika roller 

men däremot har flertalet län uttalat att deras beslut lika gärna kunde överklagas direkt till 

förvaltningsrätten.  

5.2.2 Ny beloppsgräns  

Beloppsgränsen i 4 § jordförvärvsförordningen reglerar fördelningen av ärenden mellan 

länsstyrelsen och Jordbruksverket. Jordbruksverket har sedan lång tid tillbaka prövat de 

största förvärven som görs av juridisk person. Enligt gällande regelverk prövar 

Jordbruksverket ärenden om förvärvstillstånd om egendomens värde uppenbarligen överstiger 

10 000 000 kronor och förvärvaren är annan juridisk person än sambruksförening. 

Beloppsgränsen i 4 § har inte ändrats sedan 2005 då gränsen höjdes från 5 miljoner kronor till 

10 miljoner kronor. Till följd av prisutvecklingen på fastighetsmarknaden prövas idag en 

större andel av ärendena om förvärvstillstånd av Jordbruksverket än vad som tidigare var 

fallet. 

När det kommer till att bestämma egendomens värde är det normalt den avtalade 

köpeskillingen som anses utgöra värdet. Om fastigheten har förvärvats genom byte eller gåva 

kan dock en värdering av egendomen behöva göras på annat sätt för att avgöra vilken 

myndighet som är behörig att pröva ansökan. Uppenbarlighetskravet i 4 § borde innebära att i 

fall då köpeskillingen överstiger 10 miljoner kronor men länsstyrelsen ändå bedömer att 

värdet klart understiger 10 miljoner kronor så kan länsstyrelsen själv slutligt avgöra ärendet, 

eller tvärtom, om värdet bedöms klart överstiga 10 miljoner kronor så är det Jordbruksverket 

som slutligt ska avgöra ärendet.  

Vid framtagandet av en ny beloppsgräns har vi valt att ta hänsyn till utvecklingen av 

fastighetspriserna sedan 2005 samt den utveckling som skett avseende antalet ärenden som 

överlämnas till Jordbruksverket för beslut. Målsättningen med en ny beloppsgräns är att 

återigen hamna på en rimlig ärendenivå där Jordbruksverket endast prövar de största 

förvärven som görs av juridisk person i syfte att upprätthålla en jämn kvalitet på prövningen 

och bedömningsgrunderna i jordförvärvslagen.   

Inledningsvis kan konstateras att antalet ärenden som överlämnas till Jordbruksverket för 

prövning, har stigit till mer än det dubbla sedan beloppsgränsen om 10 miljoner kronor 

infördes år 2005, se tabell över ärendestatistik nedan. 

 
Tabellen visar antalet ärenden som Jordbruksverket prövat i första instans för åren 

2004-2006 och 2015-2019 

2004 2005* 2006 2015 2016 2017 2018 2019 

36 32 25 41 61 56 53 63 
 
*Förordningsändringen trädde i kraft den 1 juli 2005. Effekten av höjningen av 

beloppsgränsen från 5 milj kr till 10 milj kr syns därför tydligast året därpå, 2006.  
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Om man tittar på ärendestatistiken för 2006, eftersom det är först då vi ser effekten av 

ändringen 2005, så prövade Jordbruksverket 25 ärenden i första instans. År 2019 prövade 

verket 63 ärenden i första instans. Ärendebalansen har varierat något mellan åren, men de 

senaste fem åren har länsstyrelserna i genomsnitt överlämnat cirka 55 ärenden per år till 

Jordbruksverket. 

Vidare, om man ser till utvecklingen av fastighetspriserna, kan man konstatera att den 

genomsnittliga köpeskillingen på försålda lantbruksenheter har ökat med cirka 82 procent 

sedan 2005, se statistik över försålda lantbruksenheter i Bilaga 2. I Sverige har 

bostadspriserna i allmänhet stigit kraftigt sedan slutet av 1990-talet. Med anledning av det 

rådande läget i Sverige och övriga världen just nu på grund av corona-pandemin är det dock 

osäkert hur utvecklingen av fastighetspriserna kommer att se ut de närmsta åren. De 

ekonomiska effekterna av pandemin börjar märkas, men det är svårt att uttala sig om de 

långsiktiga effekterna på fastighetspriserna. 

Mot bakgrund av att såväl fastighetspriserna som ärendebalansen hos Jordbruksverket på ett 

ungefär har fördubblats sedan 2005 föreslår vi därför en höjning av beloppsgränsen i 4 § till 

20 miljoner kronor. Med en sådan beloppsgräns uppskattar vi att antalet ärenden som 

Jordbruksverket kommer att pröva i första instans återigen hamnar på en nivå om cirka 20-30 

ärenden per år, det vill säga ungefär en halvering av antalet ärenden jämfört med idag. Om vi 

skulle höja gränsen ännu mer ser vi en risk att Jordbruksverket i dagsläget skulle få allt för få 

ärenden att pröva för att fortsatt kunna bidra till de positiva effekter som identifierats med att 

behålla nuvarande instansordning. Vi har därför valt att föreslå 20 miljoner kronor som ny 

gräns i 4 §.  

En ändring av beloppsgränsen i 4 § får till följd att även 6 § i förordningen som reglerar 

avgiftsnivån vid olika ärendeslag bör ändras. Det är endast 6 § 2 st B som berörs av 

ändringen. Det är viktigt att understryka att ändringen i 6 § inte medför någon höjning av 

ansökningsavgiften. Det är istället så att färre ärenden kommer hamna inom den högsta 

avgiftsklassen 8 i och med höjningen av beloppsgränsen till 20 miljoner kronor. 

Jordbruksverkets författningsförslag avseende 6 § framgår av avsnitt 5.1. 

Vad tycker länsstyrelserna om förslaget? 

Nästan samtliga länsstyrelser har tillstyrkt förslaget om 20 miljoner kronor som ny gräns i 4 §. 

Detta mot bakgrund av den utveckling vi haft sedan 2005 med stigande fastighetspriser och 

ökat antal ärenden som överlämnas till Jordbruksverket för prövning. Ett par länsstyrelser har 

dock framfört att vi borde höja gränsen ytterligare något för att vi inte ska hamna i samma 

läge igen om några år.  

5.2.2.1 Alternativ till beloppsgräns 

Ett alternativ till att använda sig av en beloppsgräns i 4 § vore att istället använda sig av 

prisbasbelopp. Fördelen med att använda sig av basbelopp istället för en fastställd 

beloppsgräns är att basbeloppet är ett belopp som fastställs årligen av regeringen och speglar 

prisutvecklingen i samhället. Basbeloppet följer konsumentprisindex (KPI), som i sin tur 

mäter prisutvecklingen för privatkonsumtionen i Sverige. Basbeloppet räknas sedan om 

årligen av Statistiska Centralbyrån för att följa inflationen. Basbeloppet används för en rad 

olika beräkningar i samhället, exempelvis inom beskattning, pensions- och försäkrings-

förmåner och medlemsavgifter. Införandet av ett prisbasbelopp skulle också innebära att vi 
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inte skulle vara beroende av att göra justeringar i förordningen i takt med att 

fastighetspriserna stiger eller sjunker.  

Nackdelen med att använda sig av prisbasbelopp i detta sammanhang är att det blir en 

oförutsägbarhet för såväl sökanden som myndigheterna om vem som ska pröva ansökan från 

tid till annan. En beloppsgräns är tydlig för alla parter att förhålla sig till. Dessutom är även 

den ansökningsavgift som förvärvaren behöver betala för att få sin ansökan prövad beroende 

av bland annat egendomens värde. Avgiften ska betalas in i samband med att ansökan lämnas 

in. Det är därför viktigt att det är tydligt för sökanden vilken avgift som ska betalas.  

5.2.3 Förvärv mellan juridiska personer 

Enligt nuvarande lydelse i 4 § jordförvärvsförordningen ska Jordbruksverket pröva ärenden 

om förvärvstillstånd om egendomens värde uppenbarligen överstiger 10  miljoner kronor och 

förvärvaren är annan juridisk person än sambruksförening. Denna skrivning innebär att verket 

idag även prövar vissa förvärv där juridisk person förvärvar egendom från annan juridisk 

person, i det fall att tillstånd krävs. Det kan vara värt att förtydliga vad lagen säger om förvärv 

mellan juridiska personer.   

I jordförvärvslagen regleras i vilka fall förvärvstillstånd krävs: 

4 § Tillstånd enligt denna lag krävs för förvärv av lantbruksegendom om 

1. förvärvet avser egendom i glesbygd och 5 § inte är tillämplig, 

2. förvärvet avser egendom i omarronderingsområde, eller 

3. förvärvaren är en juridisk person som förvärvar egendomen från en fysisk person 

eller ett dödsbo 

 

Indirekt följer av lagregeln i 4 § att när en juridisk person förvärvar egendom av annan 

juridisk person än dödsbo krävs inte tillstånd om egendomen är belägen utanför ett glesbygds- 

eller omarronderingsområde (hädanefter kallat friområde). Det kan i sammanhanget tilläggas 

att när det gäller dödsbon har lagstiftaren ansett det motiverat att likställa juridiska personers 

förvärv från dödsbon med förvärv från fysiska personer. Ett dödsbo är visserligen en juridisk 

person som består till dess kvarlåtenskapen slutgiltigt övergått till arvingarna. Men om 

juridiska personer fritt skulle kunna förvärva lantbruksegendom av dödsbon skulle detta 

kunna utnyttjas för att kringgå de bestämmelser i lagen som annars begränsar juridiska 

personers förvärv från fysiska personer. 

Anledningen till att förvärv mellan juridiska personer i friområde inte kräver tillstånd, är att 

ett sådant förvärv inte påverkar den balans i markägandet mellan fysiska och juridiska 

personer som jordförvärvslagen syftar till att bevara. Om egendomen däremot är belägen i ett 

glesbygds- eller omarronderingsområde krävs visserligen tillstånd, men det finns då i lagen ett 

undantag från huvudregeln om kompensation/markavstående för dessa förvärv. Av 6 § 2 

stycket 3 jordförvärvslagen framgår att en juridisk person får lämnas tillstånd om förvärvet 

sker från annan juridisk person än dödsbo. Detta innebär att endast en prövning av glesbygds- 

och omarronderingsbestämmelsen i 7 § jordförvärvslagen kan motivera ett avslag då en 

juridisk person förvärvar egendom från annan juridisk person.  

Utformningen av 7 § i lagen gör det möjligt att vägra tillstånd i glesbygd om egendomen 

behövs för att främja sysselsättningen eller bosättningen på orten. Det är då exempelvis 

möjligt att avslå till förmån för en ortsbo som redan har sysselsättning men behöver stärka 

den. 7 § gör det också möjligt att inom omarronderingsområde vägra tillstånd om förvärvet 
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gör det svårare att genomföra rationaliseringen av ägostrukturen. Omarronderingsområden är 

områden där fastigheterna är så små eller splittrade att det hindrar en rationell brukning av 

marken. I dessa områden har länsstyrelsen möjlighet att bedriva en aktiv köp och sälj-

verksamhet, kombinerat med markbyten, för att skapa större skiften. 

Sammantaget gäller att tillstånd inte krävs då en juridisk person förvärvar egendom i 

friområde från annan juridisk person än dödsbo. Ligger egendomen i glesbygd eller 

omarronderingsområde krävs visserligen tillstånd, men det handlar då i praktiken endast om 

en prövning av förvärvet mot 7 §, precis som det gör vid fysiska personers förvärv som 

länsstyrelsen alltid annars prövar. Vid prövningen av ett förvärv mot 7 § är lokalkännedomen 

oerhört viktig, dels för att kunna avgöra om den aktuella egendomen behövs för att främja 

sysselsättningen eller bosättningen på glesbygdsorten, dels för att veta om det kan tänkas 

finnas andra intressenter på orten som vill förvärva egendomen. Den lokalkännedomen har 

inte Jordbruksverket. Lokalkännedomen är viktig även vid prövningen i omarronderings-

områden. Jordbruksverket deltar inte aktivt i omarronderingsverksamheten och har inte den 

insikten i hur långt arbetet fortskridit i olika områden för att bedöma om förvärvet försvårar 

länsstyrelsernas arbete med omarronderingen. Vi får i princip förlita oss helt på länsstyrelsens 

yttranden i dessa ärenden. Med anledning härav föreslår Jordbruksverket att förvärv mellan 

juridiska personer alltid bör prövas av länsstyrelsen, även i fall då egendomens värde 

uppenbarligen överstiger 20 miljoner kronor.  

Vad tycker länsstyrelserna om förslaget? 

Samtliga länsstyrelser har tillstyrkt förslaget och anser att de själva är bättre lämpade att pröva 

förvärv mellan juridiska personer. Detta mot bakgrund av sin lokalkännedom som är 

avgörande vid prövningen av dessa ärenden.  

5.2.4 Sambruksföreningar 

Sambruksföreningar är en särskild form av ekonomiska föreningar som förekommer inom 

jordbruk och trädgårdsnäring. Sambruksföreningar ger en möjlighet till en mer rationell drift 

av flera enheter. Syftet är att ge medlemmarna sysselsättning och inkomst av aktivt jordbruk. 

Föreningsformen är dock mycket sällsynt, varför sådana förvärvsärenden är mycket ovanliga. 

Antalet sambruksföreningar är och har hittills varit väldigt lågt. Enligt uppgift hämtad från 

Bolagsverket fanns det endast 7 registrerade sambruksföreningar i Sverige 2019.  

Enligt nuvarande lydelse i 4 § jordförvärvsförordningen ska sambruksföreningars förvärv av 

lantbruksegendom alltid prövas av länsstyrelsen, även om egendomens värde överstiger 10 

miljoner kronor. Man har således valt att i beslutsordningen särbehandla dessa föreningar i 

förhållande till övriga ekonomiska föreningar och juridiska personer. Vad bakgrunden är till 

detta är för Jordbruksverket oklart. Enligt vår mening finns ingen anledning till att ha en 

särskild beslutsordning för just sambruksföreningar. 

Föreslagen ändring får till följd att även 6 § i förordningen som reglerar avgiftsnivån vid olika 

ärendeslag bör ändras. Jordbruksverkets författningsförslag framgår av avsnitt 5.1. Det är 

endast 6 § 2 st B som berörs av ändringen. Förslaget innebär att om en sambruksförening 

förvärvar lantbruksegendom från fysisk person eller dödsbo och egendomens värde 

uppenbarligen överstiger 20 miljoner kronor behöver föreningen betala en högre 

ansökningsavgift än vad de annars hade behövt göra. De får då betala samma avgift som en 

vanlig ekonomisk förening skulle få betala för att få ett sådant förvärv prövat, det vill säga 
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15 900 kronor (istället för 7 100 kronor). I detta avseende får föreslagen ändring negativa 

konsekvenser för sambruksföreningar. Enligt Jordbruksverkets bedömning är dock 

sannolikheten att en sambruksförening förvärvar egendom där värdet överstiger 20 miljoner 

kronor mycket liten. Det är viktigt att understryka att vid förvärv av egendom där värdet 

understiger 20 miljoner kronor innebär förslaget ingen ändring avseende den avgift en 

sambruksförening behöver erlägga för att få ett förvärv prövat. 

Vad tycker länsstyrelserna om förslaget? 

Länsstyrelserna har framfört att man har mycket liten erfarenhet av sambruksföreningar.  

Ingen av de personer som representerat länsstyrelserna i dessa diskussioner har uppgett att 

man har prövat en ansökan om förvärvstillstånd från en sambruksförening. Majoriteten av 

länsstyrelserna har liksom Jordbruksverket inte ansett att det finns något skäl att hantera just 

sambruksföreningar särskilt. Vissa län har inte lämnat några synpunkter på detta förslag på 

grund av avsaknad av erfarenhet och kunskap på området. Ingen av länsstyrelserna har dock 

avstyrkt förslaget. 

5.2.5 Länsstyrelsens yttrande  

Enligt 4 § 2 st jordförvärvsförordningen ska länsstyrelsen i de fall Jordbruksverket är 

beslutsmyndighet överlämna ärendet med eget yttrande till verket. Frågan om länsstyrelsen 

fortsatt ska yttra sig i Jordbruksverkets ärenden har varit uppe till diskussion även om det inte 

direkt utgör en del av beslutsordningen. Förfarandet kräver extra tid och resurser för staten 

totalt sett varför det kan vara värt att nämna några ord om detta. 

Jordbruksverkets ståndpunkt i denna fråga är att det är betydelsefullt för vår prövning att få ta 

del av länsstyrelsens ställningstagande. Länsstyrelsen har fortlöpande uppsikt över 

fastighetsmarknaden i länet och kan även få information från övriga avdelningar på sin 

myndighet som kan vara av betydelse för ärendet, exempelvis från de avdelningar som jobbar 

med samhällsbyggnad, natur och kultur. Länsstyrelsen har också en roll i planprocessen att 

företräda och samordna statens intressen och se till att markområden planläggs med hänsyn 

till natur, kultur, miljö etc. Områden som Jordbruksverket inte har insyn i på samma sätt. 

Vidare är det enligt Jordbruksverkets mening så att i de ärenden där förvärvsegendomen är 

belägen i glesbygds- eller omarronderingsområde är länsstyrelsens lokalkännedom direkt 

nödvändig för att Jordbruksverket ska kunna göra en bedömning enligt glesbygds- och 

omarronderingsbestämmelsen i 7 § jordförvärvslagen. Länsstyrelsen har, som vi tidigare varit 

inne på, mycket bättre kännedom kring om en fastighet behövs för att främja sysselsättningen 

eller bosättning på den aktuella orten samt om det kan finnas andra intressenter som vill 

förvärva egendomen. 

Nackdelen med yttrandeförfarandet är att myndigheterna riskerar att sända ut dubbla budskap 

till sökanden i de fall där länsstyrelsen och Jordbruksverket gör olika bedömningar och 

lagtillämpningar, det vill säga där länsstyrelsen tillstyrker ett förvärv som Jordbruksverket 

sedan avslår eller tvärtom. Detta kan möjligen påverka tillståndsmyndigheternas trovärdighet. 

Det är också så att förfarandet kräver något mer handläggning och resurser totalt sett för 

staten än om länsstyrelsen bara skulle överlämna ärendet till Jordbruksverket för prövning 

utan att själva behöva utreda ärendet och ta ställning i varje enskilt fall. Ett alternativ vore 

förstås att släppa på kravet om yttrande i varje ärende och att länsstyrelsen istället yttrar sig 

vid behov. Ett sådant förfarande skulle dock skapa ett bedömningsmoment i varje ärende med 
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risken att viktig information som länsstyrelsen hade kunnat delge Jordbruksverket går oss 

förbi. Den handläggningstid och resurser man skulle kunna spara genom ett sådant förfarande 

anses dessutom vara ganska marginell. Bedömningen är trots allt att Jordbruksverket har fler 

ärenden för prövning som fordrar ett yttrande från länsstyrelsen än ärenden som inte gör det.  

Sammantaget anser Jordbruksverket att fördelarna med att behålla kravet på länsstyrelsens 

yttrande i 4 § 2 st väger tyngre än de skäl som kan tala för att ta bort regeln. Därför föreslås 

ingen ändring i denna del. Det kan nämnas att den stora majoriteten av länsstyrelserna har 

varit av samma åsikt. 

6 Analys och konsekvensutredning 

6.1 Konsekvenser för staten 
Förslaget som läggs fram innebär att länsstyrelserna får fler ärenden att pröva i första instans 

medan Jordbruksverket kommer att få färre ärenden att pröva i första instans. 

Uppskattningsvis handlar det om cirka 30-40 ärenden extra per år som länsstyrelserna totalt 

sett kommer att pröva i första instans. Fördelat per län handlar det endast om ett fåtal 

ytterligare ärenden per år, för vissa län där större förvärv är sällsynta förväntas förslaget i 

princip inte få någon påverkan alls. Det är viktigt att här förtydliga att fördelningen av 

ärenden på de olika länsstyrelserna skiljer sig väldigt mycket åt, se statistik över fördelningen  

i Bilaga 3.  

Av bilagan framgår att länsstyrelserna i genomsnitt överlämnar 2,69 ärenden per myndighet 

och år till Jordbruksverket (baserat på den senaste femårsperioden). Länsstyrelsen i Halland är 

den myndighet som överlämnar flest ärenden till Jordbruksverket, i genomsnitt 6 ärenden per 

år, medan Gotland inte har överlämnat något ärende alls till verket för prövning de senaste 

fem åren. Med hänsyn tagen till att länsstyrelserna redan idag prövar totalt cirka 2 500 

tillståndsärenden per år är en ökning med 30-40 ärenden totalt sett inte särskilt mycket.  

Det bör vidare framhållas att länsstyrelserna dessutom redan idag utreder och yttrar sig i de 

ärenden som överlämnas till Jordbruksverket för beslut. Det ställs möjligen lite högre krav på 

myndigheten när ett förvaltningsrättsligt beslut ska fattas jämfört med när ett yttrande ska ges 

in, men något märkbart ökat resursbehov har länsstyrelserna inte framfört att de ser med 

anledning av att de får något fler ärenden att pröva i första instans. Detta eftersom man anser 

att det i princip tar lika mycket tid att bereda ärendet och yttra sig i ärendet som att besluta i 

ärendet själva.  

Bedömningen är således att det inte behövs någon ytterligare anslagsfinansiering för 

länsstyrelserna. De i begränsad omfattning tillkommande arbetsuppgifterna bör kunna 

finansieras inom myndighetens normala verksamhet. Länsstyrelserna har i sina yttranden 

heller inte framfört någon annan åsikt. Det kan också understrykas att Jordbruksverket till 

följd av prisutvecklingen på fastighetsmarknaden sedan 2005 har prövat allt fler ärenden varje 

år utan att få någon ytterligare anslagsfinansiering för det.    

Ytterligare en konsekvens av förslaget för statens del är att i och med höjningen av 

beloppsgränsen i 4 § jordförvärvsförordningen kommer färre ärenden än tidigare att hamna i 

avgiftsklass 8 som motsvarar den högsta ansökningsavgiften på 15 900 kronor. 

Uppskattningsvis kommer ytterligare cirka 30-40 ärenden per år istället att hamna inom 

avgiftsklass 6 med en avgift motsvarande 7 100 kronor. Detta innebär att statens intäkter från 
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ansökningsavgifterna kommer att minska med någonstans mellan 264 000 kronor och 352 000 

kronor per år. Å andra sidan minskar omfattningen av handläggningen för dessa ärenden 

något då de endast ska handläggas av en myndighet istället för två.  

Inga andra statliga myndigheter bedöms påverkas av förslaget. 

6.2 Konsekvenser för fysiska och juridiska personer 
Inga fysiska personer berörs av förslaget då länsstyrelserna även i fortsättningen kommer att 

pröva alla fysiska personers förvärv. 

Förslaget skulle däremot kunna få konsekvenser för juridiska personer om det leder till att 

länsstyrelsen prövar ärendena med en annan utgång än vad som hade varit fallet om 

Jordbruksverket prövat ärendena enligt den beslutsordning som gäller idag. Syftet med 

förslaget är dock inte att det ska ske någon förändring av gällande praxis eller tillämpning av 

lagen. Jordbruksverket arbetar dessutom löpande med att uppdatera den handbok som vi 

tillhandahåller som ett stöd för länsstyrelserna i sin handläggning utifrån nya domslut m.m. 

Bedömningen är därför att förslaget inte kommer att medföra varken några positiva eller 

negativa konsekvenser för de juridiska personer som berörs av förslaget, inte heller för 

sambruksföreningar i detta avseende.  

Däremot innebär ändringen i 6 § som reglerar avgiftsnivån att om en sambruksförening 

förvärvar lantbruksegendom från fysisk person eller dödsbo och egendomens värde 

uppenbarligen överstiger 20 miljoner kronor behöver föreningen betala en högre 

ansökningsavgift än tidigare. Detta innebär en negativ konsekvens av förslaget för just 

sambruksföreningar. Enligt förslaget ska sambruksföreningar betala samma avgift som en 

vanlig ekonomisk förening eller annan juridisk person för att få ett sådant förvärv prövat, det 

vill säga 15 900 kronor istället för 7 100 kronor. Som Jordbruksverket tidigare har påtalat är 

dock sambruksföreningars förvärv mycket ovanliga och sannolikheten att en 

sambruksförening förvärvar egendom där värdet på egendomen överstiger 20 miljoner kronor 

och därmed berörs av ändringen anses mycket liten.  

När det gäller juridiska personers förvärv av egendom från fysiska personer eller dödsbon 

innebär förslaget istället, som tidigare nämnts, att färre ärenden kommer hamna inom 

avgiftsklass 8 som motsvarar den högsta ansökningsavgiften. Detta i och med höjningen av 

beloppsgränsen i 4 § jordförvärvsförordningen till 20 miljoner kronor. Ärenden där 

egendomens värde är 20 miljoner kronor eller mindre förväntas också kunna prövas på ett 

snabbare och mer effektivt sätt eftersom ärendet inte behöver behandlas av två instanser. 

Således medför förslaget positiva effekter för juridiska personer.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Ansökningsavgifter 

Tabellen illustrerar ansökningsavgiftens storlek idag vid olika slag av förvärv. 

 

Köparen Typ av 
område 

Avgiftsklass Ansökningsavgift, 
kr* 

Säljaren 

Fysisk 

person 

Juridisk 

person 

Fysisk 
person 

Juridisk 

person 

Fysisk 

person 

Friområde – – Tillstånd 

behövs 
inte 

Tillstånd 

behövs 
inte 

Glesbygds- 

område 

5 5 4 600 4 600 

Omarronde- 
ringsområde 

– – 0 ** 0 ** 

Juridisk 

person 

Friområde 6 / 8 – 7 100 / 
15 900 

*** 

Tillstånd 

behövs 
inte 

Glesbygds- 

område 

6 / 8 5 7 100 / 
15 900 

*** 

4 600 

Omarronde- 
ringsområde 

6 / 8 – 7 100  / 
15 900 

*** 

0 ** 

*  Belopp enligt ändring i avgiftsförordningen  (SFS 2019:699). 

** Under förutsättning att området inte även är ett glesbygdsområde, för då gäller avgiften för 
glesbygdsområdet. 
***Förvärvsegendomens värde uppgår till högst 10 miljoner kr (7 100) / överstiger 10 miljoner kr (15 900). 
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Bilaga 2 Statistik över försålda lantbruksenheter 
 

Statistik över försålda lantbruksenheter1 2005-2019 

Samtliga lagfarna köp i hela riket (ej släktköp) 

Årtal Antal köp Köpeskilling 

medelvärde, tkr 

Taxeringsvärde2 

medelvärde, tkr 

2019 3 715 2 427 1 415 

2018 3 322 2 290 1 359 

2017 3 628 2 187 1 383 

2016 3 601 2 074 1 327 

2015 3 690 1 966 1 326 

2014 3 613 1 889 1 357 

2013 3 054 1 832 1 262 

2012 2 995 1 742 1 169 

2011 3 235 1 808 1 221 

2010 3 238 1 844 1 038 

2009 2 766 1 768 1 044 

2008 3 267 1 677 1 021 

2007 3 800 1 657 788 

2006 3 316 1 526 812 

2005 3 465 1 335 797 

 

1) Endast köp av hela taxeringsenheter. 

2) För åren 2005-2007 avses taxeringsvärdet enligt 2005 års FTR. För åren 2008-2010 avses 

taxeringsvärdet enligt 2008 års FTR. För åren 2011-2013 avses taxeringsvärdet enligt 2011 

års FTR. För åren 2014-2016 avses taxeringsvärdet enligt 2014 års FTR. Fr.o.m 2017 

avses taxeringsvärdet enligt 2017 års FTR. 

Källa: SCB, Fastighetspris- och lagfartsstatistik 
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Bilaga 3 Statistik över fördelning av ärenden mellan länsstyrelserna 
 

Län Antal beslutade 

ärenden i första 

instans av LST 

år 2019 

Antal ärenden 

överlämnade 

till SJV enligt 

4§ JFF år 

2019 

Genomsnittligt antal 

överlämnade ärenden till 

SJV per år (baserat på 

statistik för åren 2015-

2019) 

Stockholm 53 5 4,6  

Uppsala 40 0 1,6  

Södermanland 3 2 2,4  

Östergötland 46 5 4,2  

Jönköping 48 5 2,2  

Kronoberg 150 3 1,6  

Kalmar 125 7 3  

Gotland 41 0 0  

Blekinge 40 0 0,4  

Skåne 35 6 5,4  

Halland 59 8 6  

Västra Götaland 185 8 5,2  

Värmland 256 2 0,6  

Örebro 51 2 1,8  

Västmanland 16 3 2,2  

Dalarna 425 0 1,6  

Gävleborg 79 0 2,4  

Västernorrland 127 1 4,2  

Jämtland 284 4 3,2  

Västerbotten 281 0 1,6  

Norrbotten 217 2 2,2  

Totalt 2 561 ärenden 63 ärenden 2,69 ärenden per LST/år  

 

 

 

 

 


