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Näringsdepartementet
Att. Agneta M Karlsson
n.remissvar@regeringskansliet.se

 

Begäran om yttrande över remiss om ändringar i 
jordförvärvsförordningen
Er beteckning: N2022/00954

Sammanfattning
Länsstyrelsen instämmer till fullo med förslagen i promemorian - till de delar 
de berör Östergötlands län.

Indelningen bör göras utifrån socknar och stadsregisterområden
Vi stödjer utredningens förslag om att glesbygdsområden som är mindre än 
kommuner ska anges i socknar och i vissa fall i stadsregisterområden. 

Att man inte längre skulle behöva relatera till Svenska Kyrkans 
församlingsindelning anno 1999 utan istället utgå från Lantmäteriets 
sockenindelning skulle göra det mycket enklare för sökande förvärvare, 
mäklare, oss själva, att kategorisera fastigheter. En indelning utifrån socknar 
och stadsregisterområden skulle bäst uppnå syftet att underlätta för aktörer 
på fastighetsmarknadens samt att effektivisera myndigheternas handläggning 
av förvärvstillståndsärenden. En indelning med dessa begrepp som grund bör 
ersätta församlingsindelningen i jordförvärvsförordningen.

Övriga synpunkter
 Förslaget berör avgränsningen mellan vilka fastigheter som kan förvärvas 

med respektive utan att 7 § i jordförvärvslagen aktiveras. 
Förutsättningarna för länsstyrelserna att alls tillämpa 7 § skulle också 
behöva utredas för att belysa meningsfullheten av att överhuvudtaget 
behålla denna prövningsdel i lagen.

 Förslaget innebär ingen eller endast försumbara förändringar av 
glesbygdsområden i Östergötlands län. Om denna indelning i framtiden 
skulle komma att behålla sin ursprungligen av lagstiftaren avsedda 
funktion sett till jordförvärv så är det lämpligt att se över principerna för 
att klassa en viss socken som glesbygd eller inte glesbygd. Idag 
förekommer socknar som allmänt inte betraktas som annat än glesbygd 
men som ändå inte räknas upp i jordförvärvsförordningen. En sådan 
översyn ryms enligt länsstyrelsen inte i den just den här aktuella remissen 
utan skulle behöva utföras särskilt.

Remiss 

Datum
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Carl Fredrik Graf med lantbrukskonsulent     
Anders Eliasson som föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
landsbygdsenhetens chef Susanne Boe Skåmedal medverkat. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför 
namnunderskrift.

Kopia till
agneta.m.karlsson@regeringskansliet.se
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