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Verksamhetsområde 
 
3. Fysisk planering 

Processbeskrivning 
Arrende är när en fastighetsägare upplåter nyttjanderätt till exempelvis jord mot vederlag, det vill säga ersättning i form av ett penningvärde, 
natura eller dagsverk. Fastighetsavdelningen ansvarar för att arrendera ut kommunens markreserv i väntan på att marken ska användas. 

 
Ärendet initieras genom att förfrågan inkommer om möjlighet att få arrendera mark/fastighet. Beslut fattas och ett avtal upprättas mellan 
staden och arrendatorn. Arrendeavtalet löper under den stipulerade avtalstiden. Avtalet sägs upp efter avtalstidens slut, om inte förlängning är 
aktuell/möjlig. Ärendet avslutas genom skriftligt meddelande om uppsagt avtal. Process 

3.2.2. Arrendera 
mark eller fastighet 

Aktivitet Handlingstyp Gallring Verksamhetssystem Anmärkning 

Initiera arrende Förfrågan om arrende Gallras vid 
inaktualitet 

Papper/ Outlook Förvaras hos hyresförhandlare. 

Korrespondens, 
avtalsförtydliganden, 
utökning/förändring 

3 år efter att 
avtalet upphör att 
gälla 

Papper Förvaras hos hyresförhandlare. Sorterat på 
arrendator. 

Arrendera ut mark eller 
fastigheter 

Arrendeavtal upp till fem år 3 år efter att 
avtalet upphör att 
gälla 

Papper Förvaras hos hyresförhandlare. Sorterat på arrendator. 

Arrendeavtal mellan fem och 
tio år 

Bevaras Ciceron Förvaras hos hyresförhandlare. Sorterat på 
arrendator. 
Beslutas av plan- och exploateringsutskottet. 
 
Kopia på avtalet finns som bilaga till beslut. 

Arrendeavtal mellan tio år och 
tjugo år 

Bevaras Ciceron Förvaras hos hyresförhandlare. Sorterat på 
arrendator. 
Beslutas av kommunstyrelsen. 
 
Kopia på avtalet finns som bilaga till beslut. 



 
 
 

Arrendera ut mark eller 
fastigheter 

Arrendeavtal över tjugo år Bevaras Ciceron Förvaras hos hyresförhandlare. Sorterat på arrendator. 
Beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Kopia på avtalet finns som bilaga till beslut. 

 Kartor och tillhörande 
handlingar till avtal 

3år efter att 
avtalet upphör att 
gälla/Bevaras 

Papper/Ciceron Följer längden på arrendeavtalet d.v.s. gallras tre 
år efter att avtalet upphört att gälla om avtalet 
gäller upp till fem år om avtalet gäller längre än 
fem år ska handlingarna bevaras. 
Diarieförs och förvaras i Ciceron för handlingar 
som rör arrendeavtal som överstiger 5 år. 
 
Förvars hos hyresförhandlare. Sorterat på 
arrendator. 
Eventuella bilagor till avtalet. 

Kommunikation med 
arrendator 

Korrespondens, 
avtalsförtydligande 

3 år efter 
att avtalet 
upphör att 
gälla/ 
Bevaras 

Papper/Ciceron Följer längden på arrendeavtalet d.v.s. gallras tre 
år efter att avtalet upphört att gälla om avtalet 
gäller upp till fem år om avtalet gäller längre än 
fem år ska handlingarna bevaras. 
Diarieförs och förvaras i Ciceron för handlingar 
som rör arrendeavtal som överstiger 5 år. 
Förvaras hos hyresförhandlare. 

Avsluta arrende Uppsägning av avtal 3 år efter att 
avtalet upphör att 
gälla/Bevaras 

Papper/Ciceron Följer längden på arrendeavtalet så för avtal som 
gäller upp till 5 år sker gallring 3 år efter att 
avtalet upphört att gälla. För avtal som gäller 
längre än 5 år och som ska bevaras gäller även 
bevarande på denna handlingstyp. 
 
Förvaras hos hyresförhandlare. Sorterat på 
arrendator. 
Eventuella bilagor till avtalet. 

 


