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Deponering av arrendeavgift enligt 8 kap 12 a § jordabalken 
 

Härmed ansöker jag om att få deponera följande arrendeavgiftsbelopp 
 
Belopp kronor för tiden förfallodag enligt arrendeavtalet 

   
Beloppet utgör arrendeavgift för fastigheten  Datum för arrendeavtal 

    
Jordägarens namn  Org. nr. / Pers. nr. 

   
Postadress Postnummer och ort 

   
 
Som skäl för deponeringen anför jag:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Säkerhet för deponering 
(säkerhet måste ställas vid deponering, se informationsblad) 
 
Markera lämpligt alternativ med X 

   Jag lämnar pant om ……..…….kr 

   Jag bifogar borgensförbindelse 
 
 
Ort och datum Namnunderskrift  

  
Pers. nr / Org. nr  Namnförtydligande  

  
Postadress E-postadress 

  
Postnummer och ort Telefonnummer   
  

 

Ansökan skickas till Länsstyrelsen Östergötland, Rättsenheten, 581 86 Linköping. 
Till ansökan skall bifogas kopia av gällande arrendekontrakt. 
Insättning av aktuellt belopp samt pant sker till länsstyrelsen bankgiro: 5198-4771   
Märk betalningen: Deponering av arrendeavgift. 



LÄNSSTYRELSEN 
ÖSTERGÖTLAND 

INFORMATIONSBILAGA sid 2 (3) 

Allmänt 

Du har som arrendator möjlighet att göra avdrag på arrendeavgiften och deponera 
detta belopp hos länsstyrelsen. Du kan på detta sätt undgå att förlora din 
arrenderätt p.g.a. att du inte betalat arrendeavgiften i tid. Det är då viktigt att du 
inte deponerar större belopp än du anser att du rimligen har rätt till. Hur stort 
belopp som kan deponeras avgör du själv, denna fråga prövar inte länsstyrelsen. 
Deponerar du mot bättre vetande ett för stort belopp riskerar du att förlora 
arrenderätten. 

Du har rätt att deponera arrendeavgift om du anser att: 

• du har rätt till skadestånd enligt jordabalken.

• du har rätt till ersättning för att du på egen bekostnad avhjälpt brist.

• du är inte överens med jordägaren om vad som skall betalas och storleken
inte är bestämt i arrendeavtalet.

• du har en annan fordran på jordägaren som inte har med
arrendeförhållandet att göra.

Om förutsättningarna för deponering är uppfyllda och beloppet har kommit 
länsstyrelsen tillhanda tillsammans med säkerheten (se nedan) bifaller 
länsstyrelsen din ansökan. Meddelande om detta beslut skickas till jordägaren 
som har tre månader på sig att visa att denne antingen har kommit överens med 
dig eller har stämt dig vid domstol med yrkande om att få lyfta det deponerade 
beloppet. Görs inte detta har du efter denna tid rätt att återfå depositionen. 
Observera att länsstyrelsen inte på något sätt prövar om dina anspråk mot 
jordägaren är riktiga. 

Vid upprepade deponeringar skall ärendenummer anges. Om du kommer överens 
med jordägaren kan ni tillsammans skriva ner er överenskommelse och skicka 
denna till länsstyrelsen. Länsstyrelsen betalar då ut pengarna enligt 
överenskommelsen. 

Vid utbetalning är länsstyrelsen enligt författning skyldig att göra avdrag för skatt 
på ränta som uppkommit. Skatten är 30 %. Vid räntebelopp över 100 kr skickas 
kontrolluppgift till skattemyndighet och den skattskyldige. 



Säkerhet vid deponering av arrendeavgift 

För att länsstyrelsen skall behandla din ansökan måste du lämna säkerhet. Detta 
sker antingen genom att du betalar en pant tillsammans med det deponerade 
beloppet eller att du lämnar in en borgensförbindelse tillsammans med ansökan. 
Borgensförbindelse innebär att någon annan skriftligen förbinder sig att betala det 
belopp som säkerheten uppgår till. 

Säkerheten är till för att täcka eventuella rättegångskostnader och ränta som 
jordägaren kan ha rätt till om jordägaren i en process förklaras vara berättigad att 
lyfta det deponerade beloppet. 

Om jordägaren inte gör anspråk på deponerade medel eller om denne förlorar en 
eventuell rättsprocess har du rätt att återfå lämnad säkerhet. Du och jordägaren 
har även möjlighet att komma överens om hur pantbeloppet skall fördelas om ni 
gör upp i godo. 

Storlek på säkerheten 

Summan av alla depositioner   Säkerhet som krävs (totalt)

0 – 23 650 kr     2 000 kr

23 651 – 50 000 kr    10 000 kr

50 001 – 100 000 kr    20 000 kr

100 001 – 250 000 kr    30 000 kr

250 001 –      Ytterligare 10 000 kr för varje påbörjat
      belopp om 250 000

Om du deponerar mindre summor vid flera tillfällen får du komplettera med den 
högre panten som den sammanlagda summan av deponerade medel motsvarar. 

Borgensförbindelse behöver inte säkerställa mer än motsvarande pantsäkerhet. 



 
 
 

 
 
 
 

Utdrag ur jordabalken (SFS 1970:994) 
 
8 kap 12 a § 
Anser arrendatorn att han enligt bestämmelse i denna balk har rätt till nedsättning 
av arrendeavgift eller till ersättning för skada eller för avhjälpande av brist eller 
att han har någon annan motfordran hos jordägaren, och vill arrendatorn dra av 
motsvarande belopp från en arrendeavgift som utgår i pengar, får han deponera 
beloppet hos länsstyrelsen.  Detta gäller också när parterna är oense om storleken 
på en arrendeavgift som skall utgå i pengar men vars belopp inte framgår av 
avtalet. 
 
Bestämmelser om deposition i vissa andra fall finns i lagen (1927:56) om ned- 
sättning av pengar hos myndighet 
 
När arrendatorn vill deponera ett belopp hos länsstyrelsen enligt första stycket, 
skall han lämna skriftliga uppgifter i två exemplar om arrendeförhållandet för- 
fallodagen och grunden för avdraget eller tvistens beskaffenhet samt ställa pant 
eller borgen, som länsstyrelsen finner skälig, för den kostnad jordägaren kan få 
för tt få ut beloppet och för ränta på beloppet. 
 
Har arrendatorn deponerat en arrendeavgift hos länsstyrelsen, får jordägaren inte 
göra gällande att arrenderätten blivit förverkad på grund av att det deponerade 
beloppet inte har betalats till honom. 
 
Länsstyrelsens beslut i ett ärende om deposition får överklagas till tingsrätten på 
den ort där länsstyrelsen finns. Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om  
domstolsärenden. Lag (1996:246). 
 
8 kap 12 b § 
Länsstyrelsen skall genast underrätta jordägaren i rekommenderat brev om en 
deposition enligt 12 a §. 
 
Ett deponerat belopp skall genast sättas in på ett räntebärande konto. Räntan skall 
betalas till den som får lyfta beloppet. 
 
Om jordägaren inte inom tre månader från det att beloppet har förfallit till 
betalning och underrättelse om depositionen har sänts till honom visar att han 
kommit överens med arrendatorn om att han skall få lyfta beloppet eller att han 
väckt talan om detta mot arrendatorn,  har arrendatorn rätt att få tillbaka det 
deponerade beloppet. Om jordägaren har väckt talan inom den angivna tiden, får 
beloppet inte lyftas förrän denna talan blivit slutligt avgjord. 
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