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ARRENDEKONTRAKT 
JORDBRUK-SIDOARRENDE 

 
1. PARTER 

Jordägare:  Helsingborgs stad, org nr 212000-1157 
  Mark- och Exploateringsenheten 
  251 89 HELSINGBORG 
 

Arrendator:    
  
  

 
 
 

2. ARRENDESTÄLLE 

Del av fastigheten Helsingborg XXXX 
 

3. AREALER 

Åkermark ca XX hektar. 
 

4. LÄGE 

Arrendeställets läge framgår av bifogade karta, bilaga 1. 
 

5. KONTRAKTSTID 

Arrendet gäller från och med 2021-03-14 till och med 2022-03-13. 
 

6. ÅRLIG ARRENDEAVGIFT 

Årlig arrendeavgift är XXXX kronor exklusive mervärdeskatt. 
 
Till arrendeavgiften kommer vid varje tillfälle gällande mervärdeskatt, för närvarande 25%. 
 

7. FÖRFALLODAG 

Arrendeavgiften ska erläggas med hälften sista vardagen före början av maj och resterande del 
sista vardagen före början av november under löpande arrendeår. Erläggs ej arrendeavgift 
senast på förfallodagen, ska Arrendatorn utge dröjsmålsränta och påminnelseavgifter enligt 
räntelagen. 

 
8. UPPSÄGNINGSTID 

Minst åtta/8/ månader före den avtalade arrendetidens utgång. Sker ej uppsägning förlängs 
kontraktet med ett /1/ år i sänder. 
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9. ÄNDAMÅL M.M 
Arrendestället får ej användas för annat ändamål än jordbruk. 

Arealuppgifterna är de för Helsingborgs stad senast kända och Helsingborgs stad garanterar ej 
deras exakthet. 

Arrendatorns verksamhet på Arrendestället skall ske inom ramen för vid varje tidpunkt gällande 
miljöskyddslagstiftning samt de anvisningar som den lokala miljönämnden föreskriver. 
 

10. JAKT 

Jakt ingår inte i Arrendet.  
 

11. SKICK OCH UNDERHÅLL 

Arrendestället upplåtes i befintligt skick. 

Arrendatorn skall vårda och underhålla Arrendestället. Parterna är överens om att syn och 
avräkning inte skall hållas/göras såvida ej annat särskilt anges i detta kontrakt. 
 

12. KVITTNING 
Kvittning får ej från någondera sidan ske av annat än medgiven eller eljest klar och förfallen 
fordran. 

 
13. ÖVERLÅTELSE M.M 

Utarrendering eller upplåtelse i andra hand av hela eller delar av Arrendestället får ej ske utan 
Jordägarens skriftliga medgivande. 

Överlåtelse av arrenderätten får endast ske i den utsträckning och på det sätt som anges i JB 
9:31, 3 st och 9:31 a). 
 

14. STÄNGSELHÅLLNING 

Arrendatorn svarar för hela Arrendeställets stängselskyldighet enligt lag. Stängsel får ej fästas i 
växande träd. Av Arrendatorn uppsatta stängsel är Helsingborgs stad ej skyldigt att lösa. De skall 
dock av Arrendatorn hembjudas Helsingborgs stad till inlösen vid avträdet. 
 

15. RÄTT ATT TA SAND, GRUS M.M 

Helsingborgs stad äger rätt att på Arrendestället utföra arkeologiska utgrävningar, miljötekniska 
och geotekniska undersökningar, avverka träd samt uttaga sand, grus, sten, lera och dylikt. 
Vidare äger staden rätt att på Arrendestället anlägga luft- och jordledningar samt att utföra 
reparationer och underhåll av dessa ledningar. 

Arrendatorn medger att gränsmarkeringar, mätning, utstakning och dylika åtgärder utföres på 
Arrendestället. Det åligger Arrendatorn att tillse att nu angivna anläggningar inte skadas eller 
förstörs vid brukandet av Arrendestället. 
Arrendatorn är berättigad till skälig ersättning för skada samt intrång under återstående del av 
löpande arrendeperiod som förorsakats på grund av åtgärder angivna i denna punkt. 
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16. FRISTÅENDE FÖRBÄTTRINGAR 

Utför Arrendatorn sådan fristående förbättring på Arrendestället som ej är att hänföra till 
täckdikning, har han rätt till ersättning därför endast om särskild skriftlig överenskommelse 
därom träffas mellan parterna. 
 

17. BRUKNING, AVTRÄDESBRUK 

Arrendatorn har fri brukningsrätt av jordbruksgrödor, varmed inte avses salixodling eller 
liknande fleråriga grödor. Vid arrendets upphörande ska om inte annat överenskommits 30 % av 
Arrendeställets åkermark vara besådd med höstsäd, oljeväxter eller insådd med 1- 2-åriga vallar. 
Mark som i anslutning till arrendets upphörande skall användas för annat ändamål än jordbruk 
äger Arrendatorn rätt att avträda i befintligt skick. 
 

18. VÄGAR 

Arrendatorn svarar för såväl sommar- som vinterunderhåll av de vägar som ingår i eller betjänar 
Arrendestället. 

Jordägaren eller den som Jordägaren sätter i sitt ställe förbehåller sig rätt att utnyttja 
Arrendeställets vägar samt efter samråd med Arrendatorn taga tillfällig väg över Arrendestället 
och göra tillfälliga upplag, allt mot ersättning till Arrendatorn för härigenom uppkomna skador. 
 

19. SAMMFÄLLIGHETER 
För kostnader och förpliktelser avseende vägsamfällighet och samfällt dikningsföretag och andra 
samfälligheter som berör Arrendestället svarar Arrendatorn, varvid ersättning enligt denna 
punkt per arrendeår är begränsad till högst 20% av arrendeavgiften för det aktuella arrendeåret.  
 

20. FÖRSÄKRINGAR 

Arrendatorn svarar för att han har tillfredsställande försäkring för sina byggnadsinventarier, 
anläggningar och driftstillhörigheter på arrendestället. 
 

21. ELKRAFT, SOTNING, RENHÅLLNING ETC. 

Arrendatorn svarar för samtliga fasta och rörliga avgifter för el och vatten samt för sotnings, 
renhållnings och andra avgifter, som hänför sig till Arrendatorns verksamhet på Arrendestället. 
 

22. STÖDRÄTTER 
Arrendatorn hyr stödrätter av Jordägaren. Upphör arrendet på grund av uppsägning från 
någondera parts sida, ska stödrätterna föras tillbaka till Jordägaren. 
 

23. HESLINGBORGS STADS ÅTERTAGANDERÄTT 

Helsingborgs stad äger rätt att återta Arrendestället eller del därav enligt Stadens önskemål före 
arrendetidens utgång, om Arrendestället eller del därav enligt Stadens önskemål skall användas 
för annat ändamål än jordbruk och staden kan visa att den nya användningen är aktuell. 
Arrendatorn skall underrättas senast sex /6/ månader i förväg om återtagandet. Omfattar den 
del av Arrendestället högst 5 ha, skall underrättelse ske senast tre /3/ månader i förväg. 
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Vid återtagande enligt denna punkt är Arrendatorn berättigad till; 

− reducering av arrendeavgiften med ett belopp motsvarande den del av arrendeavgiften 
som är hänförlig till den areal som återtages, 
 

− skadestånd för förlust av eller skada på växande gröda, beräknad enligt sedvanlig 
värderingsmetod. För gröda som insåtts efter det att Arrendatorn erhållit meddelande 
om återtagande, ska ersättning inte utgå, 
 

− ersättning för förlust av under det aktuella arrendeåret utgående gårdsstöd och 
miljöersättning på grund av att Helsingborgs stad återtagit areal. 
 

24. DISPENS 

Vardera parten äger rätt att hos arrendenämnden begära godkännande av återtaganderätten i 
punkt 23 ovan. Det är en förutsättning för detta kontrakts giltighet att arrendenämnden 
godkänner i punkt 23 ovan upptagen bestämmelse om Helsingborgs stads återtaganderätt. 
 

25. EKOLOGISK ODLING 
All växtodling och all eventuell djurhållning på Arrendestället ska vara förenlig med regelverket 
för ekologisk produktion. Det innebär att marken vid varje tillfälle ska odlas ekologiskt och att 
kemiska bekämpningsmedel och konstgödning inte är tillåtet att använda på Arrendestället.  
 
Godkänt certifikat för ekologisk odling ska skickas in årligen till Jordägaren. 
 
 

 
 
Detta kontrakt är upprättat i två exemplar, ett för vardera parten. 
 
Helsingborg 2020-……….-……….  Helsingborg 2020-……….-……….. 
 
Jordägare:   Arrendator: 
HELSINGBORGS STAD  
 
 
__________________________________  __________________________________ 
Martin Trellman    
Förvaltare 
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