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Om Arrendenämnden 

 

Arrendenämnden är en del av Sveriges Domstolar. Precis som hyresnämnden är arrendenämnden en 
underavdelning till tingsrätterna. Tingsrättens chef, Lagmannen, är chef för Arrende- och 
hyresnämnderna, förutom i Göteborg, Malmö och Stockholm, som har egna chefer.  

Det finns åtta arrendenämnder i landet. De har ansvar för var sitt geografiskt område.  

 
Deras upptagningsområden ser ut så här (2018): 

Stockholm: Stockholms och Gotlands län 

Västerås: Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Dalarnas län 

Linköping: Östergötlands och Örebro län  
 
Jönköping: Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län och följande kommuner i Västra Götalands län: 
Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, 
Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara 
 
Malmö: Skåne och Blekinge län  
 
Göteborg: Hallands, Värmlands och Västra Götalands län förutom de kommuner som hör till hyres- 
och arrendenämnden i Jönköping (se ovan) 
 
Sundsvall: Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län 
 
Umeå: Västerbottens och Norrbottens län 
 

Arrendenämnderna delar personal och lokaler med hyresnämnderna.  

Inom arrendenämnden tjänstgör drygt 80 personer - varav 25 - 30 hyresråd (domare), och därutöver 

handläggare och annan kanslipersonal. 

Vid ett sammanträde hos arrendenämnden deltar normalt tre ledamöter. Ordföranden är jurist och 

kallas hyresråd. De andra ledamöterna är så kallade intresseledamöter och utses av Domstolsverket 

efter förslag från ett antal utvalda intresseorganisationer. I arrendeärenden ska den ena ledamoten 

vara väl insatt i jordägares förhållanden och den andra i arrendatorers förhållanden. När det gäller 

bostadsarrenden är arrendatorsledamoten ofta utsedd på förslag från Koloniträdgårdsförbundet. En 

protokollförare brukar också medverka vid sammanträdet. Ledamöterna tjänstgör någon eller några 

gånger under ett år, beroende på hur många ärenden som kommer in till nämnden. De tjänstgör 

oftast i ärenden som har koppling till deras egen hemort. Exempelvis har arrendenämnden i Malmö 

ansvar för både Skåne och Blekinge. Om ett ärende då ska avgöras i Blekinge brukar man vilja kalla 

någon representant därifrån istället för från Skåne. 

Nämnden har många likheter med en domstol men handlägger uteslutande arrendetvister (och vissa 

ärenden enligt lagen om fiskearrenden och enligt jaktlagen). 

http://www.arrendenamnden.se/Kontaktuppgifter/Hyres--och-arrendenamnden-i-Linkoping/
http://www.arrendenamnden.se/Kontaktuppgifter/Hyres--och-arrendenamnden-i-Jonkoping/
http://www.arrendenamnden.se/Kontaktuppgifter/Hyres--och-arrendenamnden-i-Malmo/
http://www.arrendenamnden.se/Kontaktuppgifter/Hyres--och-arrendenamnden-i-Goteborg/
http://www.arrendenamnden.se/Kontaktuppgifter/Hyres--och-arrendenamnden-i-Sundsvall/
http://www.arrendenamnden.se/Kontaktuppgifter/Hyres--och-arrendenamnden-i-Umea/
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Arrendenämnden medlar i arrendetvister. I vissa av dessa tvister kan arrendenämnden också fatta 

beslut. Nämnden kan dessutom vara skiljenämnd i arrendetvister. 

De arrendetvister som inte handläggs av arrendenämnden prövas av tingsrätt. Arrendenämnden tar 

upp ärenden efter ansökan från någon av parterna. Arrendenämnden lämnar också upplysningar om 

gällande lagregler, men lämnar inte förhandsbesked om utgången av en tvist. Nämnden ger heller 

inte råd om hur en part bäst ska lägga upp sin process eller hur en tvist ska lösas. Behöver någon råd 

eller till exempel hjälp med att tolka ett avtal, får man vända sig till en advokat eller till en annan 

kunnig jurist. 

 

Cirka 2 000 ärenden inkommer varje år till arrendenämnden. 

Man kan även vända sig till följande tingsrätter för att få blanketter eller för att lämna in sin ansökan 

om den rör en fastighet i länet: Uppsala, Gotlands, Eskilstuna, Norrköpings, Mariestads, Kalmar, 

Blekinge, Kristianstads, Helsingborgs, Halmstads, Borås, Värmlands, Falu, Växjö, Örebro, Gävle, Luleå 

och Östersunds tingsrätt. 

Så här ser ärendegången ut vid en tvist: 

Vill man att arrendenämnden ska ta upp ett ärende skickas en skriftlig ansökan in. Ansökan är 
kostnadsfri. Ansökan skickas till den arrendenämnd dit fastigheten hör. Du hittar dessa uppgifter på 
Arrendenämndens hemsida, www.arrendenamnden.se. 

Ansökan ska innehålla följande uppgifter: 

• Sökandens namn, person- eller organisationsnummer och adress - ange gärna telefonnummer och 
e-postadress. 

• Ombudets kontaktuppgifter. 
• Motpartens namn och adress - ange gärna telefonnummer. 
• Arrendeställets adress eller beteckning. 
• Yrkandet, det vill säga hur man vill att nämnden ska besluta. Var så tydlig som möjligt! 
• De omständigheter som man hänvisar till som stöd för yrkandet. Beskriv också anledningen till 

ansökan och var oenigheten finns. 
 

När ansökan kommer in till arrendenämnden granskas den och i vissa fall begär nämnden 

in kompletterande uppgifter. Om dessa inte inkommer, kan nämnden avvisa ansökan. 

Nämnden skickar sedan ansökan till motparten för yttrande. 

När skriftväxlingen är avslutad kallar arrendenämnden parterna till sammanträde. Ibland besiktar 

nämnden fastigheten. Denna besiktning brukar ske i samband med sammanträdet eller vid ett senare 

tillfälle. 

Vissa av arrendenämndens beslut kan överklagas skriftligen hos den hovrätt som anges i 

fullföljdshänvisningen. Överklagandet ska ha kommit in till arrendenämnden inom tre veckor från 

den dag då nämnden meddelade beslutet. Arrendenämndens beslut gäller på samma sätt som en 

tingsrättsdom och den kan överklagas till respektive hovrätt. Inom arrendeområdet finns en 
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ärendetyp som kallas dispenser. De kan inte överklagas, och de avgörs ensamt av hyresrådet 

(juristdomare), dvs. utan ledamöter. 

I överklagandet specificeras vilket beslut du är missnöjd med, på vilket sätt man är missnöjd och hur 

man vill ha beslutet ändrat. Det går att läsa mer om överklagandeproceduren i de anvisningar som 

bifogas arrendenämndens beslut.  

För de ärenden som kan överklagas till hovrätten och därefter i vissa fall till Högsta domstolen, gäller 

andra regler för vem som ska stå för rättegångskostnaderna. Den part som förlorar tvisten kan 

komma att få betala motpartens rättegångskostnad. Vilket inte är fallet på arrendenämndsnivå. 
 

I arrendenämnderna deltar som tidigare nämnts ledamöter som föreslagits av intresseorganisationer. 

Koloniträdgårdsförbundet nominerar vissa av dessa personer. Ledamöterna utses för tre år åt 

gången, vilket betyder att vårt förbund nominerar ledamöter vart tredje år. Det är vanligt att 

ledamöter sitter flera mandatperioder. 

Proceduren brukar vara att Domstolsverket hör av sig till förbundet när det är dags att nominera 

ledamöter. Förbundet i sin tur vänder sig till regionerna som får i uppdrag att nominera de ledamöter 

man vill ha med. Antalet vi ska nominera och vilka geografiska områden det rör framgår av 

Domstolsverkets blanketter.  

Anledningen till att vårt förbund är med i proceduren är att vi är en av de större organisationerna 

som organiserar arrendatorer, och med vår långa historia har vi mycket erfarenhet att delge. 

När förbundet nominerar behöver vi alltid alla personuppgifter på de vi nominerar, Domstolsverket 

begär detta. Men dessa används endast som kontaktuppgifter och för att nämnderna ska kunna 

sättas ihop på ett bra sätt, geografiskt och åldersmässigt. Däremot gör man inga registerkontroller på 

våra nominerade, till skillnad från de som nomineras till nämndemän i tingsrätterna. 

I början av det första året av mandatperioden brukar nämnderna bjuda in till utbildningsdagar. Det 

fungerar olika i olika nämnder, så där får respektive ledamot kontakta ”sin” arrendenämnd för att få 

reda på hur, var och när detta sker. På dessa lokala utbildningsdagar fyller arrendenämnderna på 

med den information om nämndernas arbete som man inte kan hitta på arrendenämndens hemsida. 

 


