
Arrendeavtal för åkermark 
Vi har idag kommit överens om följande arrendeavtal 

Arrendetid 

Arrendeavtalet börjar ______/ ______20_______ och slutar _____/ ______20_____. 

Arrendeavgift 

Arrendeavgiften är ____________ euro per ha eller sammanlagt ____________ €. 

Arrendeavgiften betalas årligen senast _____ / ______ till följande bankkonto nr: 

BIC: _________________________ IBAN: ______________________________________________________ 

Basskiftesuppgifter för åkermarken 
Basskiftes signum    Areal, hektar Basskiftets signum   Areal, hektar 

(Basskiftessignum är obligatoriska)

Arrendetagaren har före avtalets ingående bekantat sig med ifrågavarande område och godtagit dess 
skick och omfång. 

Övriga arrendevillkor 

1. Arrendetagaren är enligt flyghavrelagen skyldig att bekämpa flyghavre där den förekommer.

2. Övriga arrendevillkor att komma överens om är t.ex. rätten att använda vägar, dikenas underhåll och skötsel.
Här kan också nämnas eventuella uppsägningsvillkor. Ändring av avtalet eller överföring till tredje part bör
göras skriftligt med båda parters godkännande.

Det här avtalet är uppgjort i två likadana exemplar, ett för vartera parten. 

Ort och datum ____________________________        Ort och datum ______________________________ 

Arrendegivarens underskrift 

Namn 

Arrendetagares underskrift 

Namn 

Adress Adress 

Telefon Telefon 
Obs! Alla ägare undertecknar avtalet eller 
bifogar en fullmakt Lägenhetssignum 



Fullmakt 

Som undertecknare av denna fullmakt ger jag härmed 

__________________________________ (________________) 
(texta namnet på personen                                 personsignum) 

fullmakt att för min del underteckna arrendeavtal för åkerareal samt 
de dokument och bilagor som hör till. 

Fullmakten är i kraft tillvidare  /  ___________ (slutdatum och år). 

Som undertecknare av fullmakten är jag medveten om att de uppgifter 
som givits av personen jag befullmäktigat anses vara uppgifter av mig 
och därför binder mig. 

Datum  ____/_____ 20_____ 

_________________________
Underskrift  

_______________________ 
 Namnförtydligande

__________________________
 Underskrift

_______________________
Namnförtydligande 

__________________________ 
Underskrift

_______________________
Namnförtydligande 
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