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Abstract
Ödberg, Christer, Skogsavverkningsrätt. En civilrättslig undersökning av avtalstypen
upplåtelse av skogsavverkningsrätt med särskild inriktning på dels avtalsparternas inbördes rättigheter och skyldigheter och dels hanteringen av sakrättsliga konflikter. The right
to fell trees. An analysis from civil law point of view with special reference on one hand
to the parties' rights and obligations and on the other hand to the treatment of certain
third party conflicts.
An agreement between a landowner and another subject of law meaning that the latter is
entitled to fell trees on the landowner's property is according to Swedish law regarded as
right to use the property, a usufruct. The Swedish Real Estate Law, however, does not
pay much attention to the question of the parties' rights and obligations regarding this
kind of usufruct. Since this kind of agreement has also got important similarities with
purchase, it has in Swedish legal writing been a common point that the Swedish Sale of
Goods Act ought to be, either directly or analogically, applicable at least as long as the
question concerns the parties rights and obligations.
The dissertation examines some of several unclear or uncertain questions concerning the
parties' rights and obligations and especially such questions that from a practical point of
view seem to be of interest in the line of business. A few examples of questions of this
kind that are discussed are i f and when the risk is handed over to the feller, if the feller
has to pay compensation even if the felling has not been carried out, if the feller is entitled to make claims against the landowner i f there is faults or shortage or the landowner's corresponding possibilities if the feller breaches the contract. In this connection
special questions concerning the forming of standard contracts in this field are observed.
The dissertation also deals with different kinds of third party conflicts concerning rights
to fell trees. In this case there is no doubt that the rules of the Real Property Code are
applicable, but the special circumstances seem to make the application troublesome, especially when the conflict primarily has reference to the ownership of the timber instead
of the right to use the property. Such conflicts where the creditors of the feller or the
landowner are involved are also examined.
The main purpose is to find appropriate answers to the different questions according to
Swedish law, but the answers are often uncertain. In several questions the relevant j u ridical sources are not admitting certain conclusions. These difficulties have more or less
enforced an approach to the subject characterised by recommendations and suggestions
de lege ferenda.
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Förord
Jag har ägnat mig åt arbetet med denna avhandling under ganska lång tid. Avdelningen för rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, som numera tillhör den större avdelningen för samhällsvetenskap,
har under denna tid på olika sätt bidragit till att arbetet blivit till. Jag vill tacka avdelningens nuvarande och tidigare personal dels för att jag i så stor utsträckning fatt ägna mig åt avhandlingen och dels
för att den ställt upp med råd och synpunkter vid de otaliga seminarier och informella diskussioner
som förts angående olika delfrågor.
Bertil Bengtsson har hela tiden varit min handledare. När jag vid ett tillfälle samtalade med Anna
Christensen frågade hon vem som var min handledare. När jag svarat uttryckte hon sig så här: "Då är
du bara att gratulera, en bättre handledare går inte att få." Jag har inte kunnat göra några jämförelser,
men kan i varje fall säga att det inte har förekommit något under mitt samarbete med Bertil som fått
mig att ifrågasätta riktigheten i Anna Christensens uttalande. Tvärtom. Anders Victorin vid KTH och
Stockholms universitet har läst igenom ett preliminärt manus och lämnat åtskilliga konstruktiva synpunkter. Några ytterligare personer som vänligt nog engagerat sig i mitt arbete och de frågor som det
rör är juristerna Anders Mallmén, LRF Stockholm, Magnus Fagerlind, Södra skogsägarna och Jan
Svedjebrandt, SCA Sundsvall, Nils Rinander, Advokatfirman Lundberg & Åkerlund och jägmästarna
Lars Stefansson, SCA och Sverker Forsén, LRF i Luleå.
Meirion Hughes har språkgranskat den engelska sammanfattningen och lämnat åtskilliga synpunkter
som varit av stor betydelse för sammanfattningens språkliga utförande. Linda Olofsson, som är amanuens på den rättsvetenskapliga avdelningen, har inte bara skrivit in bilagorna utan dessutom korrekturläst manuskriptet. Christer Gardelli har, med bravur värdig en italiensk violinvirtuos, bemästrat
de för författaren olösliga datatekniska komplikationer som ofrånkomligen uppstår när manuskript till
doktorsavhandlingar skall transformeras från oredigerad textmassa till tryckbar slutprodukt. När det
uppstått juridiska komplikationer har jag ofta haft mycket givande kontakter med Lars Bäckström och
den nyss nämnde virtuosen.
Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning har generöst bidragit till finansieringen.
Slutligen vill jag tacka min familj som tålmodigt funnit sig i att jag ägnat några av de år då man som
bäst borde vara inriktad på att tjäna ihop pensionspoäng åt att få till detta manuskript. I själva verket
har familjen också i olika hänseenden aktivt bidragit till förverkligandet av detta arbete, Majvor genom stöd och uppmuntran och Per dessutom genom att - under den ofta så bekymmersamma tonårsperioden — förhålla sig på ett sådant sätt att fadern inte bara saknat skäl oroa sig för hans utveckling
utan dessutom till yttermera visso visat gott gry och benägenhet för förkovran.
Luleå den 12 maj 2004
Christer Ödberg
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1 INLEDNING
1.1 Föremålet för undersökningen
Avverkningsrätt till skog upplåtes genom att en fastighetsägare under en viss tid ställer
ett skogsområde till förfogande åt ett annat rättssubjekt för avverkning av viss därpå befintlig skog. Enligt 7:3 JB skall en sådan upplåtelse anses som en nyttjanderätt till fast
egendom. Man brukar hänföra detta slag av nyttjanderätt till fast egendom till substansförändrande nyttjanderätter.' Dessa rättigheter har den egenheten att de egentligen
innefattar ett moment som åtminstone rent semantiskt strider mot ordet nyttjanderätt.
Vid upplåtelse av nyttjanderätt i allmänhet, såväl i fråga om fast som lös egendom, är j u
det mest utmärkande draget att den egendom som ställs till förfogande skall kunna
brukas eller nyttjas i ett eller flera hänseenden av den som innehar nyttjanderätten, men
den skall återbördas till ägaren när upplåtelsetiden gått till ända. Upplåtelse av
avverkningsrätt syftar till att innehavaren av rättigheten skall med äganderätt förvärva de
träd som avverkas med stöd av upplåtelseavtalet.
Utvecklingen tycks ha lett till att den vedertagna synen på nyttjanderätten som begrepp i
olika hänseenden förändrats. När det gäller hyra av lös sak, i vilket fall den uthyrda
egendomen av hyrestagaren naturligtvis innehas med nyttjanderätt, finns det som bekant
numera avtalskonstruktioner som delvis har karaktären av köp. Inom fastighetsrätten
möter också nyttjanderättsformer som mindre väl överensstämmer med företeelsen nyttjanderätt. Detta gäller inte minst bostadsrätt, tomträtt och de nu aktuella substansförändrande nyttjanderätterna. Beträffande tomträtt yttrar sig detta främst i det förhållandet att
nyttjanderättshavarens möjligheter att rättsligt och faktiskt disponera över tomträtten är
så omfattande att de knappast alls kan särskiljas från en fastighetsägares motsvarande
rättigheter. Även det förhållandet att tomträtten saknar en tidsbegränsning, som av fastighetsägaren kan göras gällande mot tomträttshavaren, pekar i denna riktning, även om
tidskriteriet inte numera brukar tillmätas lika stor betydelse som tidigare när det gäller
gränsdragningen mellan äganderätt och begränsad rätt till fast egendom.'
2

1 vad mån detta möjligen något oförsiktiga förhållningssätt gentemot den juridiska begreppsbildningen har konsekvenser för rättstillämpningen och den juridiska systemuppbyggnaden i allmänhet ämnar jag inte kommentera/ Jag har inte heller för avsikt att lansera förslag på nya begrepp. När det gäller avverkningsrätt till skog kan man i varje fall
konstatera, att det uppstått vissa rättstillämpningsproblem, som åtminstone till viss del
kan sägas bero på att denna form av rättighet skall uppfattas som nyttjanderätt till fast
1 Se t.ex. Westerlind. Kommentar till Jordabalken 7 kap. s. 17 f. . cit. "Westerlind (7 kap)."
1 SOU 1952:28 s.73 var man inne på detta bekymmer. "När tomtratten konstrueras som en i princip ständig nyttjanderätt, synes det nämligen vara av vikt. att tomträttshavaren genom att erlägga avgäld med regelbundet återkommande
mellanrum erkänner fastighetsägarens äganderätt till marken."
Se Svante Bergström i SvJT 1956 s. 154 f.
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Ang liknande frågor, se Kleineman (Till frågan om doktrinen som omedelbart verkande rättskälla), JT1994 - 95, s.
621 ff.
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egendom. Svårigheterna beror, som i olika sammanhang kommer att framgå av det följande, på att avtalet om upplåtelse av avverkningsrätt företer betydande likheter med köp
av lös egendom. Detta förhållande i kombination med det faktum att avtalstypen civilrättsligt sett är oreglerad, så när som på två bestämmelser i 7 kap JB, medför - och har
historiskt sett medfört - att åtskillig möda fått ägnas frågan vilka regler och rättsgrundsatser som skall användas analogivis för att fylla ut de individuella avtalen. Detta bekymmer har också i viss mån kommit att avspegla sig i sakrättsligt hänseende. Likartade
frågeställningar uppkommer naturligtvis även vid behandling av andra oreglerade avtalstyper.
!

Det numera frekventa bruket av standardavtal har naturligtvis kommit att innebära, att
behovet av dispositivrättslig utfyllnad i någon mån minskat, men det tycks ännu inte föreligga något standardavtal som i tillräcklig grad reglerar de juridiska frågor som aktualiseras vid upplåtelse av avverkningsrätt.
Man kan naturligtvis här ställa sig frågan om problemet inte kunde lösas genom att man
helt enkelt använder sig av köplagen för att hitta vägledning när de individuella avtalen
skall utfyllas. Enligt min uppfattning vore detta dock alltför lättvindigt. Till att börja med
går det inte att bortse ifrån att den som förvärvat avverkningsrätten, i varje fall så länge
avverkning inte skett, innehar en rätt att utnyttja den upplåtna skogsmarken. Denna rätt
kan svårligen uppfattas som en köprättslig befogenhet. Det är svårt att finna annat än att
det så långt rör sig om en rätt att utnyttja annans fastighet.
En annan - och enligt min åsikt - viktig omständighet är att de träd som omfattas av
upplåtelsen, skall avverkas av den som förvärvat rätten. Det ankommer på denne att själv
avgöra när avverkningen skall ske bara det sker inom upplåtelsetiden. Vid de mest frekventa upplåtelseformerna är det också denne som bestämmer vilka träd som skall avverkas och - inom vissa gränser - hur mycket som skall avverkas. Fastighetsägarens prestation består - på det för nyttjanderätter i allmänhet karakteristiskt sätt - endast i att ställa markområdet till förfogande för avverkning. I förhållande till köp är alltså fastighetsägarens befattning med den egendom som omfattas av dispositionen synnerligen blygsam. Fastighetsägaren behöver - i motsats till motparten - nästan inte göra någonting.
Detta förhållande talar enligt min uppfattning med viss styrka för att köplagen i vissa
hänseenden kan misstänkas utgöra en olämplig källa för analogier. Det kan i sådana fall
eventuellt finnas skäl att i motsvarande mån i stället använda JB:s specialregler för vissa
nyttjanderätter eller regler eller principer från andra områden. Under alla omständigheter
torde det finnas skäl att överväga den uppsättning påföljder köplagen tillhandahåller.
Det råder emellertid knappast någon tvekan om att analogier från köplagen i vissa viktiga hänseenden är motiverade. Ett exempel på detta är frågan om risken för varan och
tidpunkten för riskens övergång. Man kan naturligtvis inte i köplagen direkt hitta några
5

1 behandlingen av avtalstypen finansiell leasing framhåller t.ex. Millqvist, att köplagen är inriktad på en relativt snabbt
avvecklad transaktion. Leasingsavtalets nyttjandeperiod kan därför inte regleras av köplagen i någon större utsträckning. Dess betydelse på detta område begränsar sig i första hand till avtalets inledande skede, det s.k. leveransstadiet. Se
Millqvist: Finansiell leasing, s. 77, cit. "Millqvist."
2

användbara hållpunkter när det gäller frågan om tidpunkten för riskens övergång, men
med hänsyn till det grundläggande syftet med upplåtelsen förefaller det antagligt att det
finns ett behov av att låta risken övergå och att fastställa en tidpunkt för denna övergång.
Det förefaller också troligt att fastighetsägaren måste åläggas någon form av ansvar för
rättsliga fel i upplåtelsen och i viss mån även i fråga om rådighetsfel och faktiska fel.
Här förtjänar dock påpekas, att även JB:s regler om nyttjanderätt ger nyttjanderättshavare möjlighet att göra påföljder gällande när dessa slags fel föreligger i upplåtelsen. Vissa
köprättsligt färgade rättsgrundsatser lär vara tillämpliga, men det följer inte av detta att
avtalstypen som sådan skall uppfattas som eller jämställas med köp av lös egendom.'
Men varför kan man då inte i stället vända sig till JB: s regler om nyttjanderätt och för
att åstadkomma fullständig utfyllnad. 7, 17 och 18 kap JB är i och för sig direkt tillämpliga på upplåtelse av avverkningsrätt, men dessa regler är främst av betydelse i sakrättsligt hänseende. 7 kap JB innehåller också vissa direkt tillämpliga bestämmelser angående upplåtelsetiden och verkan av förlängning av upplåtelsetiden samt ändring i fastighetsindelningen. Men de flesta frågor av obligationsrättslig natur behandlas inte annat än
i fråga om de olika specialreglerade nyttjanderätterna. Av dessa är det väl första hand
reglerna om arrende som rimligen kan vara av intresse. Dessa regler kan inte gärna tilllämpas direkt, men man kan möjligen finna vissa grundelement i arrenderegleringen som
kan ge en allmän fingervisning när det gäller förhållandet mellan parterna.
Däremot finns det en relativt omfattande rättspraxis som direkt rör upplåtelse av avverkningsrätt. När det gäller obligationsrättsliga frågor är dock att märka, att de allmänna
domstolarnas huvudsakliga befattning med problemområdet försiggick för mycket lång
tid sedan. Naturligtvis finns det en hel del avgöranden som härrör från 1900-talet, men
företrädesvis fram till 1940-talet. Många av HD: s avgöranden kom faktiskt innan 1905
års köplag och 1907 års nyttjanderättslag (NJL) trädde i kraft.
Ett allmänt intryck av detta material är vidare att det i stor utsträckning rör frågor om
avtalstolkning. Det är endast i undantagsfall som man framhåller principer som bör gälla
beträffande upplåtelse av avverkningsrätt eller på annat sätt uttalar ståndpunkter som kan
tillämpas generellt på upplåtelser av avverkningsrätt. Detta kan naturligtvis innebära en
viss begränsning av rättspraxis betydelse när det gäller obligationsrättsliga frågor. Man
kan emellertid inte alltid hålla isär å ena sidan avtalstolkning och å andra sidan utfyllnad
av avtal. Utfyllandet kan j u också ses som ett led i avtalstolkningen och man får alltså
beakta att domstolarna, även om det ytligt sett tycks ägna sig åt tolkning, ger uttryck åt
rättsgrundsatser som man ansett bör gälla på aktuellt område. Särskilt vid s.k. norminriktad avtalstolkningsmetod kan de normer som uttrycks i dispositiv rätt få betydelse vid
tolkning av avtalsinnehållet.' I den mån sådana domar går att identifiera kvarstår dock
det särskilda problemet att den relevanta lagstiftningen ofta därefter hunnit ändras i flera
omgångar.

Lejman: Om begreppet nyttjanderätt till last egendom, s. 75 - 139. cit. "Lejman (nyttjanderätt)."'
Ramberg/Ramberg: Allmän avtalsrätt, s. 201 f. se också Lehrberg: Avtalstolkning, s. 1 0 4 - 108. Hellner: Tolkning avstandardavtal, Jussens vänner 1994 s. 266.
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Ett kanske ännu större problem är att branschen utvecklats sedan den tid när HD hade sin
huvudsakliga befattning med området. Formerna för upplåtelse av avverkningsrätt har
förändrats i viss mån och man får understundom intrycket att vissa sådana förändringar
bland annat dikterats av en önskan att komma ifrån ett rättsläge som konstituerats genom
HD: s praxis.
Ett ännu viktigare skäl för ändrade former för upplåtelserna är naturligtvis den tekniska
utveckling som ägt rum och - inte minst - den reglering av skogsavverkningen som förekommit i de olika skogsvårdslagarna och inom skattelagstiftningen. Man kan säga, att
upplåtelseformerna successivt anpassats efter tekniska och externa rättsliga förändringar.
Denna förändringsprocess har underlättats genom bruket av standardavtal. De större aktörerna i branschen har naturligtvis goda förutsättningar att hitta avtalsformer som tillgodoser deras intressen och som dessutom framstår som ändamålsenliga med hänsyn till
den allmänna utvecklingen. De avtalsformer som använts beträffande upplåtelse av avverkningsrätt har sedan mitten av 1900-talet undergått en sådan utveckling, att man i vissa frågor kan ifrågasätta om rättspraxis på obligationsrättens område idag alls förmår ge
någon praktisk vägledning.
Bruket av standardavtal har också medfört att den inom rättsdogmatiken förutsatta rättsbildningen genom rättspraxis upphört. Alla standardavtal har traditionellt försetts med
skiljedomsklausuler.
8

När det gäller de sakrättsliga frågorna är ovan berörda rättstillämpningsproblem inte alls
lika framträdande. Generellt sett tycker jag att man på detta område överhuvudtaget kan
säga att det finns en väl utvecklad systematik baserad på ett antal grundläggande principer. Rättsutvecklingen har i huvudsak skett genom rättspraxis och denna praxis har kunnat systematiseras på ett stringent sätt inom doktrinen. Det kan säkerligen finnas anledning att av rättspolitiska skäl ifrågasätta vissa inslag i detta system, men det ger i varje
fall mig intrycket av att vara i huvudsak harmoniskt och rättssäkert.
Den sannolikt viktigaste förklaringen till varför detta rättsområde utvecklats så gynnsamt
torde hänga samman med att rättspraxis här, av förklarliga skäl, har den funktion i rättsbildningsprocessen som rättsdogmatiken egentligen förutsätter. Alla viktigare frågor blir
prövade och resultaten blir kända. Möjligen kan man också framhålla den relativa frånvaron av lagstiftning som en positiv faktor. Rättsutvecklingen har, i varje fall när det
gäller lös egendom, fått fortgå i stort sett ostört utan ingrepp från lagstiftarens sida. På
fastighetsrättens område möter däremot en omfattande reglering av sakrätten som dock,
på ett för fastighetsrätten karakteristiskt manér, präglas av kontinuitet och även konservatism. Det är emellertid möjligt att den typ av rättsbildningsprocess, som här framställs
som ett ideal, med hänsyn till den allt snabbare förändringstakten i samhället egentligen
inte längre är möjlig att upprätthålla.
Många sakrättsliga frågor inom området avverkningsrätt till skog är förhållandevis
oproblematiska. Som senare skall närmare utvecklas finns det dock vissa specialfrågor
Under senare tid har dock märkts en viss återhållsamhet med skiljeklausuler. Se vidare
avsnitt 11.9.
4

som kan uppkomma, där man endast med stora svårigheter utifrån allmänna sakrättsliga
principer kan finna invändningsfria lösningar. Några centrala sakrättsliga frågeställningar har glädjande nog uppkommit i HD: s praxis på senare tid vilket naturligtvis har
mycket stor betydelse.

1.2 Några allmänna synpunkter beträffande forskning angående avverkningsrätt
Finns det då egentligen något behov av en närmare juridisk undersökning på detta område? Om avverkningsverksamheten fungerar i praktiken genom att det inom branschen
har utvecklats stadgade beteenden och om parternas mellanhavanden är reglerade i standardavtal, varför inte låta dem ostört fortsätta på detta sätt?
Rent allmänt kan väl sägas att om man resonerar på detta sätt kan åtskillig civilrättslig
forskning dras i tvivelsmål, i första hand sådan som tar upp till behandling en särskild
avtalstyp, men i förlängningen faktiskt också sådan forskning som behandlar för flera
avtalstyper gemensamma frågor och ytterst civilrättsforskning över huvudtaget.
Jag har märkt att åtskilliga juridiska frågor med anknytning till upplåtelse av avverkningsrätt allmänt diskuteras i branschen och att många frågor uppfattas som oklara eller
komplicerade. Om en framställning av denna typ kan bidra till denna diskussion, och
kanske rent av kan förmå att klarlägga vissa oklara punkter, är det naturligtvis av värde
för branschen. Det skulle kunna underlätta avtalsträffandet och därmed leda till vinster
ur transaktionskostnadssynpunkt.
Även ur några andra allmänna synpunkter kan det anses berättigat att närmare studera de
olika avtalstyperna. För det första kan det ur branschsynpunkt vara värdefullt med fristående objektiva bedömningar av de särskilda obligationsrättsliga frågor som kan aktualiseras, särskilt om bedömningarna baseras på konstaterbara faktiska förhållanden inom
respektive bransch och s.a.s. anknyts till verkligheten. Förekommande beteenden behöver nödvändigtvis inte vara de mest ändamålsenliga ens ur det enskilda företagets synpunkt. Man kan luta sig mot traditionella mönster och rättsliga ståndpunkter som inte
blivit föremål för intern analys och som inte uppdaterats med hänsyn till rättsutvecklingen. I andra fall kan en starkare parts ensidiga standardavtal ha bidragit t.ex. till en ur allmän synpunkt olycklig riskfördelning som kanske utövar ett hämmande inflytande på
kontraheringsbenägenheten.
Vidare kan och bör naturligtvis en sådan undersökning tillhandahålla dispositivrättslig
vägledning även för domstolar och skiljenämnder. En nödvändig förutsättning för att en
rättsvetenskaplig undersökning skall få konkret betydelse i detta hänseende måste dock
vara att den har en rättsdogmatisk uppläggning, d.v.s. att den utifrån någorlunda etablerad syn på metodfrågor och med utnyttjande av vedertagna rättskällor syftar till att klarlägga innehållet i gällande rätt. En rättsvetenskaplig undersökning behöver j u inte nödvändigtvis ha ett sådant syfte.
5

Att utifrån vetenskapliga utgångspunkter behandla en avtalstyp, som inte tidigare eller
under lång tid inte undersökts, kan också leda till att nytt ljus kastas över problem som
annars endast behandlats i andra rättsliga sammanhang. På så sätt kan en sådan undersökning rent av bidra till den successiva och kontinuerliga förändring som utmärker
rättsbildningsprocessen. Det föreliggande ämnet har ur denna synpunkt vissa förtjänster."
Jag kommer i samband med klarläggande av arbetets syften och metoder att utveckla
detta närmare och nöjer mig nu med att erinra om avtalstypens karakteristiska mellanställning mellan köp av lös egendom och nyttjanderätt till fast egendom.
Ett ytterligare värde kan skönjas däri, att arbetet - om det lämnar bidrag enligt vad nyss
sagts - kan leda till förändrade partsbeteenden som även ur ett vidare ändamålsperspektiv kan anses lämpliga med hänsyn till övergripande allmänna intressen. De allmänna
intressen som berör skogsbruket får väl för övrigt anses komma till uttryck i skogsvårdslagen (SVL) och dess förarbeten. Av 1 § SVL framgår att skogen är en nationell
tillgång som skall brukas så att den ger uthålligt god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Vid skogsbruket skall hänsyn också tas till andra allmänna
intressen."'

1.3 Avhandlingens syfte
Arbetets viktigaste syfte är av rent rättsdogmatisk karaktär. Jag hoppas kunna ge en så
klar bild som möjligt av det aktuella rättsläget enligt dispositiv rätt, såväl när det gäller
parternas inbördes huvudsakliga skyldigheter och rättigheter (obligationsrätten) som beträffande olika slag av tredjemanskonflikter (sakrätten). Självfallet kommer dock inte
alla förekommande rättsliga frågor inom avtalstypen att behandlas. Det rör sig snarare
om ett urval av frågor, men jag har försökt inrikta urvalet på praktiskt sett viktiga frågor.
Ett viktigt förbehåll är emellertid, att det endast i påfallande liten utsträckning är möjligt
att uttala sig med säkerhet i rättstillämpningsfrågor rörande upplåtelse av skogsavverkningsrätt. Man kan nog säga, att jag i stället för att avge deklarationer rörande det aktuella rättsläget, huvudsakligen kommer att föra en fortlöpande diskussion i dessa frågor,
med vissa inslag av rekommendationer beträffande rättstillämpningen.
En annan uppgift är att så långt möjligt anknyta undersökningen till standardavtalen
inom branschen. Jag ämnar inte i detalj redovisa hur dessa är utformade, men jag skall
uppmärksamma vissa tillämpningsfrågor som kan tänkas uppkomma med anledning av
klausuler som förekommer i standardavtalen. Av särskilt intresse är här hur riskfördelningen påverkats av standardavtalen i jämförelse med det dispositiva rättsläget. Uppmärksamhet skall naturligtvis även ägnas sådana frågor som inte regleras i standardavtalen.

Se Agell: Rättsdogmatik eller konstruktiv rättsvetenskap i Festskrift till Strömholm, s. 49.
' Prop. 1992/93:226 till SVL (1993: 553) utvecklar detta i någon mån.
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Därefter har jag för avsikt att lämna vissa förslag beträffande utformningen av standardavtal på detta område. Målsättningen är här dels att rekommendera regler som besvarar
de viktigaste rättsliga frågorna och dels tillhandahålla avtalslösningar som, enligt mitt
bedömande, ger en rimlig riskfördelning mellan parterna. Avsikten är vidare att mina
förslag, samtidigt som de skall anknytas till branschsedvänjor, skall harmonisera med
den förmögenhetsrättsliga systematiken och de samhälleliga ändamålssynpunkter som
kan iakttas på detta område. Förhoppningen är att mina förslag skall vinna acceptans i
branschen. För att uppnå detta är det viktigt att förslagen är baserade på de lösningar
som nu är förhärskande och att de beaktar de allmänna tekniska förutsättningarna i dagens skogsbruk. Framställningen kommer med anledning av detta att översiktligt beröra
utvecklingen i branschen och de tekniska förutsättningarna. Naturligtvis skall utvecklingen i rättspraxis beaktas även i detta sammanhang, men det finns naturligtvis vanligen
ganska goda möjligheter att frångå denna praxis i den mån uppgiften går ut på att föreslå
lösningar på obligationsrättsliga frågor i standardavtal.
Jag har däremot avstått från att försöka utforma ett enhetligt förslag till standardavtal.
Detta beror på att jag tror att värdet av ett sådant slutgiltigt förslag skulle vara ganska
begränsat. Ett sådant förslag bör j u bygga på ganska ingående diskussioner med berörda
parter och utformas med beaktande av eventuella särskilda omständigheter. Det har t.ex.
visat sig att det i vissa frågor kan finnas lokala eller regionala partsbruk som bör påverka
regleringen.
Skogsavverkningsrätt, som j u också rör utnyttjandet av en viktig naturresurs, är ett ämne
som har implikationer även utanför civilrätten, men meningen är att jag här skall begränsa mig till renodlat civilrättsliga problem av obligationsrättslig eller sakrättslig natur. I
vissa undantagsfall kommerjag dock in på miljörättsliga aspekter.
I behandlingen av sakrättsliga spörsmål ämnar jag översiktligt beskriva det sakrättsliga
systemet enligt JB beträffande nyttjanderätt till fastighet. Eftersom denna del av framställningen tar sin utgångspunkt i de sakrättsliga regler som gäller för nyttjanderätt till
fastighet i allmänhet, kommer uppmärksamheten att inriktas på 7, 17 och 18 kap JB.
Dessa regler har naturligtvis utförligt behandlats i juridisk litteratur." Eftersom dessa frågor är av stor betydelse även när det gäller avverkningsrätt är det rimligt att i detta sammanhang ägna dessa regler viss uppmärksamhet. Framställningen kommer i dessa hänseenden att ha en utpräglat deskriptiv prägel, men i viss utsträckning kommer avverkningsrättens särdrag att medföra särskilda komplikationer, vilka jag då försöker behandla
i detta sammanhang. Självfallet är både reglerna om borgenärsskydd och omsättningsskydd av stor betydelse i detta sammanhang.
Enligt min mening finns det emellertid även vissa för avverkningsrätten specifika sakrättsliga frågor. I första hand rör det sig om konkurrerande anspråk på virke som redan
avverkats, men härutöver uppkommer exempelvis frågan om vilken rättslig ställning en
Hessler: Allmän sakrätt, cit. "Hessler", Undén: Svensk sakrätt 2, senare avdelningen, cit. "Undén (2:2)'", Rodhe:
Handbok i sakrätt. cit. "Rodhe (sakrätt)", Bengtsson/Victorin: Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, cit.
"Bengtsson/Victorin", Gratiers: Fastighetsköp, cit. "Grauers (fastighetsköp)" och Grauers: Nyttjanderätt, cit. "Gratiers
(nyttjanderätt)."
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innehavare av en avverkningsrätt har sedan den berörda fastigheten utmätts eller dragits
in i en konkurs. Dessa frågor behandlas inom ramen för den allmänna sakrättsliga framställningen. Man kan i grova drag säga, att jag dels behandlar de olika sakrättsliga konflikter som avser nyttjanderätten som sådan och dels kommer in på konflikter rörande
resultatet av nyttjanderättens utövande.
1 sakrättsligt hänseende är syftet att försöka klarlägga innehållet i gällande rätt. Rättsläget är emellertid utpräglat problematiskt i vissa fall och i dessa fall kan man knappast
säga att rättsläget blir fastställt. Man kan snarare säga att det förs en diskussion om hur
man kan lösa dessa problem och i allmänhet kommer jag dessutom att förorda någon
lösning. 1 någon mån diskuteras också i vad mån de olika standardavtalens utformning
kan tänkas ha betydelse ur sakrättslig synpunkt. Det är främst de slag av frågeställningar
som rör konkurrens om virke som avverkats med stöd av en upplåtelse av avverkningsrätt som enligt min uppfattning blir särskilt svårbesvarade.

1.4 Metodfrågor

1.4.1 Inledning
När det gäller att utreda det dispositiva rättsläget saknas anledning frångå vedertagen
rättsdogmatisk metod. Frånvaron av explicit lagstiftning och därmed även relevanta förarbetsuttalanden innebär här, som nämnts, naturligtvis en avsevärd komplikation, vilken
i kombination med föråldrad rättspraxis och relativt sparsamt förekommande uttalanden
i doktrinen gör uppgiften i hög grad äventyrlig. En ytterligare svårighet är, som nämnts,
att det råder osäkerhet om vilka lagar som kan ligga till grund för analog tillämpning.
Detta medför att mina utsagor om det aktuella rättsläget i mycket stor utsträckning ter
sig osäkra. Utrymmet för egen argumentation i rättstillämpningsfrågorna blir alltså stort.
Ur vetenskaplig, eller kanske snarare positivistisk, synpunkt innebär detta att värdet av
framställningen i viss mån begränsas. Man kan säga att den rättsutredande delen av arbetet i hög grad kommer att innehålla rekommendationer om hur domstolar och andra som
har att anlägga juridiska synpunkter på detta område enligt min uppfattning borde förhålla sig. I detta sammanhang är det också slående hur svårt det kan vara att göra åtskillnad
mellan påståenden de lege lata och synpunkter de lege ferenda.
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HD:s praxis, till den del den har intresse för de frågor som behandlas, och doktrinuttalanden om denna praxis skall givetvis redovisas, men dessa källor måste användas med
viss försiktighet på grund av att avgörandena i allmänhet ofta kan misstänkas vara föråldrade. Det faktum att ett domstolsavgörande har åtskilliga år på nacken behöver naturligtvis inte med nödvändighet innebära, att det inte kan ligga till grund för påståenden
om det materiella rättsläget. Men i fallet avverkningsrätt måste man utöver rättsfallens
Se angående denna fråga Lindblom: Miljöprocess 2, s. 731, "ibland verkar det nästan mer rättvisande att säga att man
konstruerar och uppfinner än att man utröner och klarlägger gällande rätt."
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ålder och branschens utveckling även beakta att den lagstiftning som kunnat ligga till
grund för analog tillämpning i fallen i flera omgångar ändrats.
En annan försvårande omständighet är att svensk förmögenhetsrätt under en längre tid
utmärkts av splittring." Det är tveksamt om det idag är tjänligt att beskriva detta rättsområde som ett harmoniskt system baserat på vissa grundläggande principer och allmänna
läror i vilket den fortlöpande rättsutvecklingen kan infogas utan att det uppkommer motsägelser och inkongruenser. Detta betyder bl.a. att det är svårt att påvisa principer eller
allmänna läror som skulle kunna ligga till grund för ställningstaganden i enskilda obligationsrättsliga frågor.

1.4.2 Köplagen och de allmänna rättsgrundsatserna
De nyss antydda rättillämpningsproblemen har aktualiserats inte minst genom införandet
av den nya köplagen. Som bekant ansågs 1905 års köplag uttrycka ett stort antal allmänna rättsgrundsatser som hade påverkan på den allmänna obligationsrätten. I propositionen till nya köplagen har uttryckligen framhållits att man i denna lag inte haft ambitionen att på samma sätt leda den allmänna obligationsrättens utveckling och att man i stort
sett lämnade öppet i vad mån lagens regler skulle komma att få sådan betydelse. En
speciell fråga som då uppkommer är hur man i så fall idag skall betrakta 1905 års köplag. Kan den fortfarande anses ge uttryck åt allmänna rättsgrundsatser som skall beaktas
inom rättstillämpningen eller innebär införandet av den nya köplagen att viktiga delar av
den allmänna obligationsrätten förändrats utan att lagstiftaren egentligen tagit ställning
till det? Onekligen kan det tyckas anmärkningsvärt om domstolarna, när denna typ av
frågor uppkommer, söker stöd i en upphävd lag, i synnerhet om det finns en ny lag där
motsvarande fråga regleras på ett annat sätt. Veterligen har denna frågeställning hittills
endast i någon mån diskuterats av Hellner, Håstad och Ramberg/Herre," men det förefaller som om jag åtminstone ur en synpunkt måste ta ställning till den inom ramen för detta arbete.
14

En av den rättsdogmatiska doktrinens viktigaste uppgifter är att hålla ihop det rättsliga
systemet. Den oavbrutet pågående rättsbildningsprocessen, där nya lagar, nya rättsfall
och uttalanden i doktrinen liksom branschsedvänjor m.m. påverkar, skall systematiseras
till en - om möjligt - motsägelsefri och harmonisk helhet. Det förefaller vara ett rimligt
antagande, att denna helhet under en övergångsperiod kommer att vara influerad av bl. a.
sådana principer som 1905 års köplag ger uttryck för. De allmänna lärorna har j u aldrig
varit helt styrda av explicita och gällande rättsregler. Det torde inte minst av detta skäl
finnas anledning anta att 1905 års lag endast successivt kommer att avklinga. När det
gäller civilköp och även speciesköp, vilka former av köpeavtal på ett anmärkningsvärt
sätt förbigåtts i nya köplagen, är det dock troligt att dessas reglering i 1905 års lag kommer att influera under lång tid i den mån inte konsumentköp lagen är tillämplig. Vid beL

Bengtsson: Om civilrättens splittring i 14 uppsatser 1983-1991. s. 167 - 184, cit. "Bengtsson (14 uppsatser)."
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Prop. 1988/89:76 s. 24.

Hellner: Speciell avtalsrätt 11,2 häftet, avsnitt 9.1, cit. "Hellner (2:2)", Håstad, Den nya köprätten, s. 17 f. , cit. "Håstad (köprätt)" och Ramberg, Köplagen, s. 104 ff. , cit. "Ramberg (köplagen)."
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handling av förmögenhetsrättsliga frågor där köplagen inte är direkt tillämplig, men där
den köprättsliga regleringen typiskt sett kan ligga till grund för analogier, bör man sannolikt ha skäl att jämföra regelutformningen i de båda köplagarna. 1 de inte alltför många
fall där lagarna principiellt sett inte överensstämmer - skillnaderna mellan gamla och nya
köplagen bör inte överdrivas - måste man ta ställning till dels om analogi kan ske och
dels ifrån vilken av köplagarna analogin i så fall skall göras. Frågan vilken av lagarna
som då skall prioriteras skall torde inte kunna besvaras i allmän form. Man får väl närmast jämföra verkningarna av respektive regel och utifrån faktisk kännedom om det område där problemet uppstått försöka bedöma vilken effekt som verkar mest funktionell.
Detta val kan ofta knappast göras på ett tillfredsställande sätt utan att man har inblick i
den aktuella verksamhetens praktiska utövning.

1.4.3 Några synpunkter på civilrättsforskningens funktioner
Jag anser att en av civilrättens primära uppgifter är att bidra till utvecklandet av adekvata
spelregler för berörda aktörer inom affärslivet. Denna funktion kan inte tillfredsställande
upprätthållas utan att de olika branschernas praktik uppmärksammas. Forskning som
kartlägger partsbeteenden och som utifrån branschkännedom föreslår lösningar de lege
ferenda förefaller ur denna synpunkt angelägen. Sådan forskning är naturligtvis inte renodlat juridisk. Det tycks bl.a. finnas beröringspunkter med rättssociologi, rättsekonomi
och s.k. institutionell analys. Jag har fått intrycket att det understundom kan anas en
tendens i vissa rättsdogmatiska kretsar att undervärdera sådan forskning. Min uppfattning är däremot att det är angeläget att rättsvetenskapen, i högre grad än hittills, uppmärksammar behovet av ett systematiskt uppbyggande av kunskap såväl om partsbeteenden som om parters bevekelsegrunder för de ställningstaganden som ligger till grund
för deras beteenden. Utifrån ett (alltför) strikt rättsdogmatiskt perspektiv kan det vara
svårt att lämna förslag till rättsutvecklingen som är tillräckligt underbyggda och som är
ägnade att tillgodose de specifika behov som finns inom olika avtalstyper. Jag har för
övrigt också intrycket att lagstiftaren på många områden verkligen behöver sådant stöd.
Det tycks bli allt svårare att hinna med att tillgodose behovet av regler, särskilt i moderna branscher. Det är i dessa sammanhang inte alltid säkert att vare sig tillämpliga regler
eller eventuellt tillgängliga allmänna civilrättsliga principer och rättsgrundsatser ger tillfredsställande resultat."

1.4.4 Avverkningsrättens juridiska klassificering
Jag avser inte att åstadkomma en entydig klassificering av avtalstypen skogsavverkningsrätt eftersom en sådan hursomhelst inte kan vara vägledande i konkreta situationer,
där man måste välja tillämpliga regler. Resonemang av typen: "eftersom avtalet skall
hänföras till köp av lös egendom skall upplåtarens ansvar för fel i varan bedömas enligt
köplagens regler på detta område eller: "då avtalet skall betecknas som nyttjanderätt till
fast egendom har nyttjanderättshavaren inte rätt att återkräva erlagt vederlag om avverkHär torde de s.k. kunskapsföretagen utgöra ett gott exempel, se Sandgren (red.): Kunskapsföretaget i ett rättsligt perspektiv.
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ning inte skett under upplåtelsetiden" kommer inte föras. Ibland måste man analogt tilllämpa köplagen och ibland allmänna regler om nyttjanderätt." I vissa fall kan man kanske inte tillämpa vare sig det ena eller det andra. Det avgörande är inte hur man klassificerat avtalen utan den fråga som man måste ställa sig är snarare; vilken lösning är i en
viss situation, med hänsyn till avtalstypens karaktär ändamålsenlig, rimlig och praktisk.
I de flesta fall finns sådana lösningar i någon lagtext, men det är ingalunda säkert att alla
i detta sammanhang lämpliga regler råkat sammanföras i en och samma lag. Denna syn
på rättstillämpningen synes väl i stort sett motsvara den som idag är förhärskande åtminstone i Sverige.
Jag är också av den uppfattningen, att man måste vara mycket försiktig med att dra det
slags generella slutsatser av rättsfall som innebär att avtalstypen skall förknippas med
vissa rättsföljder. Påfallande ofta tycks domsluten i första hand vara konsekvenser av det
individuella avtalsinnehållet och under sådana förhållanden blir utrymmet för generella
slutsatser mycket begränsat.

1.4.5 Fältkontakter
Som nämnts i avsnitt 1.3 omfattar undersökningen ett urval av frågor av intresse vid
upplåtelse av avverkningsrätt. Detta urval har gjorts utifrån tämligen subjektiva överväganden, men mot bakgrund av den diskussion som förts i branschen. Jag har, i syfte att
få grepp om denna diskussion, haft en del kontakter med skogsbolag och LRF. Inom
sistnämnda organisation har man - inte minst genom den till konsultverksamheten knutna skogsbyråerna - en mycket god praktisk inblick i de problem och frågeställningar som
uppkommer vid upplåtelse av avverkningsrätt. Jag har här haft kontakter dels med
skogsbyrån i Luleå och dels med LRF centralt och har även medverkat vid några seminarier anordnade av LRF där dessa frågor diskuterats. Härutöver har jag haft ett antal
överläggningar med Södra skogsägarna och vissa skogsbolag, främst SCA. Det har också förekommit en del kontakter med enskilda skogsägare. Alla dessa kontakter kan
knappast sägas ha någon vetenskaplig relevans i den meningen att de gett information
som kunnat ligga till grund för induktiva eller deduktiva slutsatser, utan har uteslutande
syftat till att ge mig bakgrund och förförståelse och att just få inblick i vad för slags frågor och problem man kunnat iaktta i den praktiska verksamheten.
De personer som jag haft kontakt med är utvalda med hänsyn till deras insikter i juridiska eller tekniska frågor på området. Inte heller i detta avseende har jag funnit det vare sig
nödvändigt eller eftersträvansvärt att vetenskapligt försöka kartlägga deras uppfattningar
eller utsagor i enskilda frågor. Min målsättning har varit att föra en dialog med experter i
syfte att fördjupa mina insikter, ta fram de relevanta frågeställningarna och att diskutera
mina förslag och rekommendationer.

Lejman (nyttjanderätt) har väl främst påvisat, att avtalstypen har starkare beröringspunkter med nyttjanderätt till fast
egendom och att den städse hanterats som sådan i domstolspraxis. Han har emellertid inte förnekat att köprättsliga regler understundom använts, men har då invänt att dessa uttryckt s.k. allmänna rättsgrundsatser som gäller oberoende av
avtalens klassificering.
1 1

1.4.6 Standardavtalen
Standardavtalen har onekligen haft stor betydelse för inriktningen av undersökningen.
Jag har försökt kartlägga vad för slags frågor som regleras i dessa och tycker mig även
ha fått fram ett ganska entydigt mönster i den meningen att de allra flesta avtalen tycks
bygga på en gemensam uppfattning om vad som behöver regleras. Däremot är lösningarna emellanåt ganska disparata.
Jag har försökt rekvirera standardavtal från de av mig kända aktörerna, men jag har inte
fått fram samtliga sådana avtal. I stort sett har jag inriktat uppmärksamheten på standardavtal som används av de stora skogsbolagen och skogsägarföreningarna. Naturligtvis finns härutöver en betydande mängd övriga skogsköpare, men min bedömning är att
de avtal som används av dessa inte har sådan betydelse att man bör ta hänsyn till dem i
detta sammanhang.
Jag har använt detta material i syfte att skaffa mig kunskap om vilka avtalsformer som
finns och hur de regleras. De uppgifter jag fått fram är naturligtvis sanna och verifierbara
i den meningen att det tillgängliga materialet har det innehåll jag påstår, men jag lämnar
inga utsagor som gör anspråk på att beskriva allmängiltiga företeelser i svenskt skogsbruk. Enligt min uppfattning förutsätter detta nämligen att jag utifrån statistiska undersökningar som avser ett heltäckande material skulle påvisa regelbundenheter som kan
betraktas som statistiskt belagda. Detta innebär med andra ord att jag inte har kartlagt
branschbeteenden eller sedvänjor. Mitt intresse har i stället inriktats på de anskaffade
standardavtalens utformning och att utifrån detta försöka bedöma dels i vad mån det dispositiva rättsläget fortfarande är relevant just i dessa fall, dels anknyta min behandling
till de frågor som med hänsyn till dessa avtals utformning förefaller aktuella. Det har
naturligtvis även varit nödvändigt att ha kännedom om standardavtalens utformning, eftersom mitt arbete dessutom innefattar uppgiften att lämna förslag och synpunkter när
det gäller utformningen av standardavtal.
I flera fall har företag som lämnat ut standardavtal uttryckt önskemål om att dessa inte
skall redovisas på ett sådant sätt, att respektive företag skall kunna förknippas med ett
visst avtal eller en viss typ av avtalsklausuler. Jag har därför avidentifierat avtalen och i
denna form låtit dem ingå som bilagor. De är numrerade och när jag hänvisar till dem
anges de alltså endast med sitt nummer.

1.4.7 Positivism/hermeneutik
Man kan säga, att de olika icke-dogmatiska inslagen främst tjänat syftet att bygga upp
förståelse för aktörsperspektivet. I detta avseende finns väl viss anknytning till s.k. hermeneutisk forskning.
För min del har jag för övrigt svårt att uppfatta någon egentlig motsättning mellan ett
positivistiskt och ett hermeneutiskt förhållningssätt till rättsvetenskaplig forskning. Positivismens klassiska dilemma är att den eftersträvade objektiviteten i forskningen är när12

mast omöjlig att uppnå, eftersom varje undersökning förutsätter någon form av subjektiv
föreställning från forskarens sida. Kravet på intersubjektivitet är därmed ytterst svårt att
tillfredsställa. Jag vill på inget vis ifrågasätta det positivistiska forskningsidealet, men
det förtjänar att framhållas, att för att sådan forskning skall träffa rätt torde i allmänhet
förutsättas ingående kännedom om de fenomen som skall undersökas. Man måste alltså
veta vad som bör undersökas och frågan är om man kan veta detta utan att bygga upp
någon form av förförståelse. För att skaffa sig sådana insikter förefaller det mig naturligt
att arbeta hermeneutiskt. Man skulle kunna se hermeneutisk forskning som ett förstadium där förförståelsen byggs upp, probleminventeringen sker och intressentperspektiven
analyseras och därefter kan man, med beaktande av de insikter som vuxit fram, utföra
erfarenhetsbaserad forskning av positivistiskt slag. En sådan förförståelse ger inte minst
ökade förutsättningar att inrikta en undersökning på rätt analysenhet.

1.4.8 Vissa övriga källor
Slutligen har jag hämtat viss information från den ganska omfattande litteratur som utifrån mer samhällsvetenskapligt perspektiv behandlar utvecklingen av skogsbruket särskilt under 1900-talet. De fåtal statistiska uppgifter som lämnats härrör mer eller mindre
genomgående från Skogsstatistisk årsbok och i några fall Energimyndigheten; Energiläget i siffror 2001. Med hänsyn till de aktuella uppgifternas mycket begränsade betydelse
för själva undersökningen har jag avstått från exakta hänvisningar till dessa källor.

1.4.9 Utländsk rätt
Utländska utblickar förekommer endast i mycket begränsad utsträckning. Vissa uppgifter om avverkningsrättens juridiska aspekter enligt bl.a. norsk, tysk och finsk rätt kommer dock att lämnas. Skälet för denna onekligen blygsamma redovisning när det gällande utländsk rätt är att problemen knappast alls uppmärksammats i andra länder. Detta
hänger antagligen samman med avverkningsrättens begränsade ekonomiska betydelse i
de flesta andra länder och att man vanligen inte anknutit denna rättighetstyp till nyttjanderätt till fast egendom. Om vanliga regler för köp av lös egendom skall tillämpas har j u
avtalstypen knappast någon självständig betydelse och den behöver då kanske inte heller
undersökas särskilt.

1.5 Några terminologiska frågor
Den person som upplåter avverkningsrätt på sin fastighet betecknas fastighetsägaren. I
vissa fall förekommer att denne betecknas F. Den som förvärvar rätten från fastighetsägaren kallas nyttjanderättshavaren (N). En upplåten avverkningsrätt kan bli föremål för
överlåtelse och den ursprunglige innehavaren av en sådan avverkningsrätt är nyttjanderättshavare 1 (NI), medan den tillträdande innehavaren av rättigheten blir nyttjanderätts-
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havare 2 (N2)." I några situationer kommer även nyttjanderättshavare 3 (N3) att uppträda
på arenan. Denne aktör är det olyckliga rättssubjekt som - efter dubbelöverlåtelse av N I
- gjort det senare förvärvet av en avverkningsrätt.
Parterna i upplåtelseavtalet brukar som nämnts mer eller mindre konsekvent kallas köpare och säljare i standardavtalen. 1 vissa fall - när dessa standardavtal särskilt behandlas har jag sett mig föranlåten att använda denna terminologi. Dessa termer förekommer
också i rättsfallsreferaten.
I något fall förekommer i denna framställning beteckningen avverkare. Härmed avses
den som fysiskt utför avverkningen, vilken för övrigt påfallande ofta är någon annan än
nyttjanderättshavaren. Den person som sköter själva avverkningen spelar i allmänhet en
underordnad roll i detta arbete.
Som kommer att framgå av fortsättningen går det att urskilja åtminstone två element som
måste anses innefattas i en upplåtelse av avverkningsrätt, dels nyttjanderätten som sådan
och dels rätten till det virke som avverkats med stöd av upplåtelsen. Med nyttjanderätten
som sådan avses naturligtvis rätten att i visst avseende nyttja det markområde som omfattas av upplåtelsen. Denna rätt kan inte sägas vara begränsad till trädfällning, utan innefattar ett antal nödvändiga övriga befogenheter såsom rätt att beträda mark, rätt att ta
väg, rätt att i viss utsträckning åsamka egendomen skador, rätt att utnyttja marken som
uppställningsplats för maskiner och fordon och kanske rätt att använda mark som avlägg
för avverkat virke. Nyttjanderätten ur nu aktuell synvinkel kan med fördel benämnas just
avverkningsrätten. Rätten till det avverkade virket däremot är helt enkelt frågan vem
som skall anses vara virkets ägare i olika situationer. I dessa sammanhang kommer jag,
när frågan kommer på tal - huvudsakligen i kap 16 - att alltid särskilt betona att det gäller
rätten till virket.
Frågor om parternas inbördes rättigheter och skyldigheter enligt ett ingånget avtal om
upplåtelse av avverkningsrätt hänför jag till området obligationsrätt. Avtalsrätten, som
för övrigt har en mycken liten del i framställningen, utgör beteckningen för de slags frågor som behandlas i avtalslagen."
Priset för upplåtelse av avverkningsrätt har jag valt att beteckna som vederlaget. Detta är
en vedertagen benämning vid upplåtelse av nyttjanderätt. I standardavtal och många
gånger även i doktrinen använder man sig av uttrycket köpeskillingen eller motsvarande,
vilket naturligtvis är följdriktigt om man vill betona avtalens köprättsliga sida. Man skall
emellertid inte p.g.a. mitt val av terminologi dra slutsatsen att jag rekommenderar att
nyttjanderättsperspektivet förordas. Däremot tycker jag att man i görligaste mån bör använda termer som är relevanta inom området nyttjanderätt till fast egendom med hänsyn
till avfattningen av JB 7:3.

Det är i varje fall en förhoppning att detta ur pedagogisk svnpunkt är en lämplig beteckning för denne aktör.
19

Jag använder mig alltså mte av den annorlunda systematik och terminologi som främst kan förknippas med Hellner.
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Risken och faran används som synonyma begrepp. I allmänhet försöker jag använda ordet risk eftersom detta används i den nya köplagen, men understundom dyker fara upp i
sammanhang där 1905 års köplag särskilt berörs.
Virke är beteckningen för trädstammar som har blivit föremål för avverkning. I den mån
jag kommer in på träd som inte avverkats, kommer dessa att benämnas träd eller trädstammar.
Jag använder av språkliga skäl emellanåt pronomenet "han" när det är fastighetsägaren
eller nyttjanderättshavaren som åsyftas. Detta skall inte uppfattas som ett motsträvigt
inlägg i jämställdhetsdebatten. '
2

1.6 Arbetets uppläggning
Arbetet inleds med ett kapitel där ämnet introduceras, en allmän bakgrund lämnas och
där även en historisk bakgrund presenteras. Därefter följer en översiktlig framställning
rörande avverkningsverksamhetens praktik idag, med viss betoning på upplåtelseformer.
I detta sammanhang lämnas också en mycket komprimerad redogörelse för skogsvårdslagens bestämmelser angående avverkning av skog och en viss diskussion förs angående det straffrättsliga ansvaret för de olika aktörerna enligt skogsvårdslagen, SVL.
Därefter behandlas avverkningsrätten ur obligationsrättslig synpunkt. Som redan framhållits berörs inte samtliga obligationsrättsliga frågeställningar i relationen fastighetsägare/nyttjanderättshavare, utan det rör sig om ett urval av någorlunda praktiska frågeställningar. Inom ramen för det obligationsrättsliga avsnittet finns också här och var kortare
genomgångar av standardavtalens behandling av respektive fråga. I anslutning till denna
redovisning diskuteras vissa frågor ganska utförligt och kanske främst sådana frågor där
diskussion förekommit inom branschen och där tillämpningen av standardavtalen föranlett praktiska problem. Äldre rättspraxis och doktrin beaktas också i sådana sammanhang. Vissa synpunkter angående utformningen av standardavtal avslutar denna del av
arbetet. Jag tar även kortfattat upp vissa juridiska aspekter rörande olika former av upplåtelser av rätt till s.k. energiskog. I denna del sker också en sammanfattning av de frågor
som behandlats i de obligationsrättsliga avsnitten.
Därefter följer den sakrättsliga delen, där dels de sakrättsliga frågorna kring avverkningsrätten som sådan behandlas och dels vissa specifika frågeställningar tas upp. 1 huvudsak rör det sistnämnda olika slags konflikter beträffande de träd som blivit föremål
för avverkning (virket), d.v.s. inte rättigheten som sådan. I ett inledande kapitel tar jag
upp en del sakrättsliga frågor av principiell natur, som enligt min bedömning har viss
Jag anser inte att man lämnar något nämnvärt bidrag till utvecklandet av jämställdheten genom att beteckna en person
i tredje person singularis som "hon" när personen i själva verket är en skogsägareförening eller ett skogsbolag. Jag har
inte undersökt saken, men föreställer mig att en mycket stor andel av de privatpersoner som upplåter avverkningsrätter,
och att en ännu större andel av dem som förvärvar avverkningsrätter, är män. Även i dessa fall tycker jag därför att
"hon" blir ett aningen missvisande pronomen. Det är min förhoppning att ingen kategori kommer att känna sig förfördelad av att jag underlåter att för rättvisans, jämställdhetens och fullständighetens skull beakta samtliga genus genom att
skriva han/hon/den/det.
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betydelse för synen på avverkningsrätten ur sakrättslig synpunkt. I något fall förekommer det att obligationsrättsliga frågor berörs i den sakrättsliga avdelningen. Detta beror
på att det i aktuellt sammanhang finns ett speciellt samband mellan de obligationsrättsliga och sakrättsliga frågorna.
Den sakrättsliga avdelningen avslutas med en diskussion om dels konsekvenser av att
låta de sakrättsliga frågorna lösas med hjälp av regler för lösöre och dels vilka effekter
som därutöver skulle uppkomma om svensk rätt inte längre tillämpade traditionsprincipen. Därefter följer en sakrättslig sammanfattning.
Genomgående gäller, att den rättsliga analysen, liksom diskussioner och eventuella slutsatser, är integrerade med de mer beskrivande avsnitten. Enligt min uppfattning skulle
framställningen bli väldigt oöverskådlig om jag skulle försöka dela upp dessa olika
komponenter på olika avsnitt. Detta beror främst på det relativt stora antalet rättstillämpningsfrågor som är föremål för diskussion.
De två huvudavdelningarna avslutas var för sig med några allmänna synpunkter och en
sammanfattning.
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AVDELNING 1 Skogsbruk och skogsindustri
2 Några allmänna uppgifter om skogsindustrin i Sverige
Skogsindustrin spelar fortfarande en viktig roll inom det svenska näringslivet. Skogsnäringens totala exportvärde år 1994 uppgick till 79 miljarder kr, vilket då motsvarade
16,7 % av Sveriges totala export. För jämförelse kan nämnas, att bilar och bildelar under
1994 exporterade för 62,1 miljarder kr, järn och metall 51.7 miljarder kr, kemiska varor
44, 7 miljarder kr och järnmalm 5,5 miljarder kr. Endast varugruppen maskiner och instrument hade högre exportvärde, nämligen 140,8 miljarder kr. Skogsindustrins relativa
andel av den totala exporten har dock successivt minskat. År 1938 härrörde sålunda mellan 40 - 50 % av exportvärdet från skogsprodukter/' 1 skogsprodukter inräknas såväl virke som de olika förekommande slagen av förädlade skogsprodukter såsom papper, papp,
pappersmassa, wellpapp etc. Men varje produkt emanerar j u ytterst från avverkade träd
och avverkningens roll i skogsnäringens produktion är naturligtvis fundamental. Om
man sätter skogsnäringens exportvärde i relation till BNP blir siffrorna i och för sig
blygsammare; 1980 utgjorde exportvärdet 4,5 % av BNP 1990 4,6 % och 1994 5,2 %.
Dessa uppgifter säger nu inget om avverkningsrättens betydelse. Skogen kan j u antingen
avverkas av skogsägaren och säljas som virke (leveransvirke) eller säljas oavverkad
(skog på rot). Några totalsiffror på förhållandet mellan försäljning av leveransvirke och
skog på rot synes inte finnas inom skogsstatistiken, men däremot finns uppgifter på förhållandet mellan dessa försäljningsformer beträffande lantbruksföretag som också bedriver skogsbruk. Här visar sig, att försäljning av skog på rot år 1989 utgjorde 27 % av intäkten, 1990 32 %, 1991 39 %, 1992 38 %, 1993 36 % och 1994 hela 53 % av intäkten.
Det kan i detta sammanhang också vara värt att nämna ägarförhållandena beträffande
skogsmarken. Jag hänför mig här uteslutande till år 1994. Kronoskogen utgjorde 18,2 %,
övrig allmän skog 8,1 %, bolagsskog 23,7 % och privatskog 49.8 % (procentsatserna
avrundade). Dessa uppgifter avser s.k. produktiv skogsmark, innehavet av impediment
beaktas inte. Det får hållas för troligt, att upplåtelse av avverkningsrätt har minst samma
omfattning i övrig allmän skog och kronoskog som i de ovan redovisade lantbruksföretagen med skogsdrift."
När det gäller bolagsskog förefaller det däremot rimligt anta, att avverkningen till övervägande del sker i ägarens regi eller kanske snarare av entreprenörer som ombesörjer
avverkning och transporter på uppdrag av ägaren. (De största skogsägarna är för övrigt
Sveaskog AB (3,265 miljoner ha), SCA Skog AB (1,600 miljoner ha). Stora Enso Skog
AB (1,538 miljoner ha), Statens fastighetsverk (1,060 miljoner ha), Holmens Skog AB
(1,031 miljoner ha), Korsnäs AB (0,519 miljoner ha), Scaninge Timber AB (0,0400 mil' Stjernqvist: Laws in the forests, s. 45. (cit. "Stjernqvist").
Övrig allman skog ägs huvudsakligen av svenska kyrkan, kommunerna och landstingen.
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joner ha), Fortifikationsverket (0,0100 miljoner ha), Persson Invest Skog AB (0,0052
miljoner ha), Uppsala Akademiforvaltning (0,0038 miljoner ha), Boxholms Skogar AB
(0,0036 miljoner ha). De mer betydande grupperna av skogsägare utgörs av kyrkan
(0,398 miljoner ha), kommuner och landsting (0,347 miljoner ha), allmänningsskogar i
norra Norrland (0,325 miljoner ha, besparingsskogar i Dalarna och Hälsingland (0,221
miljoner ha) och slutligen häradsallmänningar (1,170 miljoner ha). '
:

Man torde av det ovan sagda sammantaget kunna dra slutsatsen att företeelsen avverkningsrätt ur samhällsekonomisk synpunkt är av stor betydelse.
Man kan naturligtvis vidare fråga sig om inte avverkningsrättens och skogsbrukets betydelse är i avtagande med hänsyn till den moderna utvecklingen. Den utvecklingsfas vi
f.n. anses befinna oss i , vilken åtminstone för några år sedan i entusiastiska ordalag benämndes postindustriell, skulle bl.a. kännetecknas av övergång från varuproduktion till
tjänsteproduktion. Som en konsekvens av den parallellt pågående globaliseringen av
ekonomiska aktiviteter, skulle fasen utmärkas av att såväl utvinning av råvaror som deras förädling skulle bedrivas där det var mest lönsamt. Detta förväntades merendels innebära att man skulle förlägga sådana verksamheter till låglöneområden i de forna s.k.
utvecklingsländerna (naturligtvis med viss modifikation ifråga om utvinning av råvaror).
Denne utvecklingslinje skulle kunna implicera att en så pass primitiv och omodem verksamhet som skogsbruk borde tendera att förlora i betydelse. Det förefaller emellertid
som om den svenska träindustrin i detta förlopp tills vidare håller sig tämligen intakt.
Skogsnäringens export i förhållande till landets totala export har under perioden 1980 1994 hållit sig mellan 18,5 % (1990) och 16,3 % (1985). Perioden 1971 - 1980 var
skogsindustrins andel av hela exporten 21 %, 1981-1990 utgjorde motsvarande andel 19
%, 1998, 1999, 2000 och 2001 i runt tal 14 %. Importen har konstant hållit sig på 3 %
under hela denna period. Det har alltså skett en viss minskning av den procentuella andelen av exporten. I kronor räknat ökar däremot exportvärdet fortlöpande (1998 ca 91 miljarder kr, 1999 ca 92 miljarder kr, 2000 ca 106 miljarder kr och 2001 ca 109 miljarder
kr).
Orsakerna till näringsgrenens av allt att döma bestående bärkraft är säkerligen flera. Här
kan bl.a. hänvisas till den mycket omfattande tillgången på skogsråvara i vårt land, vilken enligt tillgängliga undersökningar dessutom är i tilltagande. Enligt uppgifter i
Skogsstatistisk årsbok 1996 har virkesförrådet i Sverige utvecklats positivt ända sedan
1920-talet. Sålunda beräknas virkesförrådet beträffande tall ha utvecklats från 700 miljoner kbm till 1100 miljoner kbm och motsvarande uppgifter i fråga om gran är från 750
miljoner kbm till 1200 miljoner kbm, alla uppgifter är ungefarliga. Motsvarande tendens
gör sig - om än betydligt svagare - gällande beträffande lövträd. Med hänsyn till skogsbrukets omfattning under 1900-talet ter sig denna utveckling av virkesbeståndet anmärkningsvärd.

Korsnäs och Stora Enso har i december 2003 bildat ett gemensamt ägt fastighetsbolag som alltså därmed blir den näst
största skogsägaren i Sverige.
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En viktig förklaring till den positiva utvecklingen beträffande virkesbeståndet torde vara
den svenska skogshushållningspolitiken under 1900-talet. Även om många kritiska röster under åren höjts är det svårt att komma ifrån huvudintrycket att Sverige genom lagstiftningsåtgärder i kombination med upplysnings- och propagandaverksamhet och genom inrättandet av särskilda myndigheter med särskild kompetens att hantera skogsvården, lyckats vända utvecklingen från en under 1800-talet hård och kortsiktig exploatering till en i stort sett balanserad verksamhet. Detta har medfört att skogsindustrins efterfrågan på råvara i huvudsak fortlöpande kunnat tillgodoses. Dessutom har detta inneburit
hushållning och långsiktighet när det gäller utnyttjandet av skogen. 1 detta sammanhang
bortser jag ifrån de renodlat miljömässiga aspekterna utan hänför mig närmast till vad
man skulle kunna benämna skogsvårdspolitikens kvantitativa sida, d.v.s. kravet att
skogsbrukets skall bedrivas så att skogen uthålligt ger god avkastning, se SVL 1§.
24

Självklart har den höggradiga mekaniseringen av skogsbruket också haft stor betydelse
för branschens framgång. Den smärtsamma men nödvändiga strukturrationaliseringen
inom bl. a. sågverksindustrin och pappersmasseindustrin med början under 1950-talet,
som innebar en tragisk vändning inte minst för många under början av 1900-talet
blomstrande norrländska brukssamhällen, har givetvis också bidragit till att skogsindustrin kunnat stå sig i den internationella konkurrensen.
Intrycket är att vi här har att göra med en industrigren som för närvarande spelar, och
även framgent kommer att spela, en betydande roll ur nationalekonomisk synpunkt och i
vilken upplåtande av avverkningsrätt har en avgörande betydelse som även kan misstänkas vara i tilltagande. '
2

Även andra omständigheter kan tänkas bidra till en fortsatt god bärkraft inom denna näring. Exempelvis kan här nämnas de markant höga transportkostnaderna för virke. Sverige torde av detta skäl även i framtiden komma att spela en betydande roll i vart fall inom
Europa såväl när det gäller virkesproduktion som förädlade skogsprodukter.
Om man tittar på exporten av sågade och hyvlade barrträd till vissa länder i Västeuropa
finner man att det huvudsakligen är Sverige, Finland, f.d. Sovjetunionen och Canada
som uppträder som säljare och att de två sistnämnda länderna dessutom har en klart
vikande tendens. Sverige har alltsedan 1965 haft en marknadsandel som fluktuerat mellan 22 och 35 %. Finland håller sig i allmänhet på en något lägre nivå, dock med en markant topp år 1980 på 34 %. Den ryska skogsindustrin har under 90-talet i stort sett visat
sig oförmögen att hävda sig på den europeiska marknaden. Detta synes enligt aktuell
forskning huvudsakligen hänga samman med bristande institutionella förutsättningar,
inte minst oklara ägarförhållanden beträffande skogsmark, bristande respekt och kunskap beträffande gällande regler samt bristfällig kvalitet i myndighetsutövandet. ' Enligt
2

Se vidare Stjernqvist s. 203 11.
25

Detta påstående baserar jag på det förhållandet att tendensen under andra hälften av 1900-talet varit, att den privata
skogen i allt högre grad ägs av personer eller andra rättssubjekt som själva inte har möjlighet att bedriva aktivt skogsbruk och att avverkningarna i allt högre grad utförs av specialiserade aktörer med avancerad och kostsam utrustning.
26

Se Carlsson/Lundgren/Olsson: The Russian Detour: Real Transition in a Virtual Economy i Europe-Asia Studies,
Vol. 53, Nr 6. 2001 s. 841 ^ 867.
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ett flertal uppgifter i massmedia har däremot på senare tid de baltiska staterna utvecklats
till viktiga konkurrenter till den svenska skogsindustrin och det har i massmedia också
framkommit att betydande kvantiteter rysk skog numera exporteras till bl.a. Västeuropa.
Den inledda eller åtminstone antydda kärnkraftsavvecklingen i Sverige kan naturligtvis
också komma att påverka skogsindustrin. Å ena sidan är i varje fall pappersmasseframställning och dess vidareförädling energikrävande, varför höjda energikostnader kan ge
en negativ effekt. Å andra sidan synes det ökade intresset för biobränslen kunna ge ett
uppsving för de näringsverksamheter som tillvaratar skogsråvaran. Det är för övrigt
markant hur den svenska skogsindustrin redan i hög grad övergått till att använda biobränsle, främst i form av eldning av biprodukter, t.ex. genom flisning eller krossning av
vedspill och bark eller flisning av avverkningsrester eller virke. Enligt Skogsstatistisk
årsbok förbrukades år 1994 omkring 2/3 av producerat trädbränsle inom skogsindustrin,
medan 20 % används till uppvärmning av bostäder och resten i elproduktion respektive
fjärrvärme. År 2000 hade skogsindustrins andel i någon minskat: knappt 60 % används
inom skogsindustrin, 30 % inom fjärrvärmesektorn och 10 % för uppvärmning av småhus.
Det kan för övrigt vara intressant att notera, att av Sveriges totala energitillförsel 1994
avsåg 44 % olja, 17 % biobränslen, 16 % kärnkraft, 13 % vattenkraft, 6 % kol och 4 %
övrigt. Motsvarande uppgifter för år 2000 var olja 33 %, biobränslen 17 %, kärnkraft 29
%, vattenkraft 13 %, kol 4 % och övrigt 3 % / Oljans andel har alltså minskat, medan
kärnkraftens andel - uppseendeväckande nog - ökat på ett markant sätt. Biobränslets
andel av energitillförseln är däremot oförändrad.
7

Försöken att ersätta oljan som drivmedel med etanol kan - i den mån de blir framgångsrika - också medföra betydligt ökat ianspråktagande av skogsråvara. De under år 2000
och även 2001 markant stigande oljepriserna har bland annat lett till att man börjat uppmärksamma möjligheten att blanda vanlig bensin med etanol i bensinmotorer. Enligt
uppgifter i dagspressen kan 15 % av bensinen ersättas med etanol i ordinära bensinmotorer. Med hänsyn till att priset på etanol endast utgör ca 60 % av priset på bensin kan man
här ana en betydande utvecklingspotential. Tillgänglig statistik saknar uppgifter om i
vilken utsträckning trädbränsle används för detta ändamål. Förmodligen är emellertid
den andel som går åt för etanolframställning så här långt är obetydlig.
Slutligen bör framhållas den direkta virkesproduktionen, som kan komma att få än större
betydelse ur exportsynpunkt eftersom trä är ett synnerligen ändamålsenligt utgångsmaterial inom byggnadsindustrin. Det sistnämnda gäller inte minst i länder med oroliga geologiska förhållanden, där byggnader traditionellt uppförts med andra byggnadsmaterial
än trä. Det är för övrigt slående hur byggnadssätten i alla tider anpassats efter den lokala
tillgången på byggnadsmaterial. Här kan nämnas, att Sveriges del i den utomeuropeiska
marknaden uttryckt i procent av den svenska exporten av barrträvaror år 1970 uppgick
till 3 % och att den härefter ökat och för år 1995 beräknas till ca 10 %. En sannolikt viktig återhållande faktor när det gäller möjligheterna att använda virke som byggnadsmate-

Dessa uppgifter är hämtade från Energimyndigheten. Energiläget i siffror. 2001.
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rial är att risken för skadeangrepp genom olika former av insekter liksom känsligheten
för väta inom betydande regioner försvårar användandet.
Linder lång tid har man i Sverige uppmärksammat att vidareförädlingen av virke borde
kunna utvecklas betydligt. Av allt att döma råder fortfarande detta förhållande. Det är
ännu vanligt att Sverige säljer mer eller mindre obearbetat virke till andra länder. En utvidgad inhemsk vidareförädling skulle - om den blev framgångsrik - kunna bidra till avsevärt ökade exportintäkter och allmän höjning av BNP och därmed ökad tillväxt.
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3 Kortfattad historisk bakgrund
3.1 Inledning
I detta avsnitt kommer jag att göra en mycket översiktlig historisk återblick där såväl
nyttjanderätt i allmänhet liksom skogsavverkning behandlas. Det måste poängteras att
syftet här endast är att ge en allmän och mycket översiktlig bakgrund. Detta förefaller
mig motiverat främst av det skälet avverkningsrätt till skog - som så mycket annat - är
en företeelse med anor i vår historia som utvecklats under påverkan av bl.a. rättsliga företeelser. För att man kan skall kunna skaffa sig förståelse för nuet är det nödvändigt att
känna till det förflutna. Med en sådan grund skapas även förbättrade förutsättningar att
lämna rekommendationer för framtiden." Den särskilda rättshistoriska utvecklingen i
sakrättsligt hänseende behandlas i kap. 15.
I avsnittet 3.2 berör jag endast mycket kortfattat nyttjanderätt till fast egendom i allmänhet, men kommer därefter i avsnitten 3.2 och 3.3 att något utförligare beröra skogsbrukets utveckling och utvecklingen beträffande upplåtelse av avverkningsrätt.

3.2 Allmänt om nyttjanderätt till fast egendom
Under medeltiden var det vanligt förekommande att ägare av mark upplät jord till nyttjande. Ändamålet med dessa upplåtelser av jordägare, d.v.s. kronan, kyrkan, frälset och
ursprungligen även skattebönderna, var naturligtvis främst att bereda en nyttjanderättshavare tillfälle att bedriva jordbruksdrift på jorden. Med våra dagars terminologi skulle
upplåtelserna i allmänhet kunna betecknas som jordbruksarrenden. Den dåtida termen
för dessa upplåtelser var landbolega och arrendatorn kallades landbo. Arrendeavgiften
benämndes avråd och denna skulle erläggas årligen. Vid avtalets början skulle landbon
överlämna en fästepenning som närmast kan betecknas som en sorts pant. Om landbon
lämnade marken i förtid, landbolega slöts vanligen för sex år, var fästepenningen förverkad, men om å andra sidan jordägaren sade upp landbolegan i förtid, fick han återlämna panten. De som var landbor på skattejord var i allmänhet missgynnade, för de fick
utöver avråd även erlägga direkt skatt till kronan för sin nyttjanderätt. Kyrkan och frälset
var som bekant befriade från skatt. Senare förbjöds bönder att lega ut mark och under
1600-talet gick utvecklingen därhän att kronan började överlåta beskattningsrätten på
skattehemman till frälset. Landborna hade då allmänt en mycket bekymmersam ställning. De kunde åläggas att utföra dagsverken åt jordägaren och de hade skyldighet att
underhålla och t.o.m. förbättra gården, aga var tillåten vid uppstudsighet, om landbon
rymde under legotiden kunde han med våld hämtas tillbaka. Såldes fastigheten upphörde
legan och jordägaren hade en allmän rätt att säga upp avtalet före legotidens utgång.
Jfr lord Travellyans sympatiska maxim: " Det förflutna var en gång lika verkligt som det nuvarande och lika osäkert
som det tillkommande. 1 ljuset av vad människorna en gång har varit kan man se vad man själv är och dunkelt urskilja
vad man borde vara." Clio 1955.
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Först mot slutet av 1700-talet förbättrades nyttjanderättshavarnas ställning i någon mån,
bl. a. infördes rätt för s.k. åbor på kronohemman att behålla nyttjanderätten så länge de
fullgjorde sina skyldigheter. Först i och med 1907 års nyttjanderättslag (NJL) försvann
begreppet landbolega och vid detta tillfälle övergick man till att benämna dylika jordupplåtelser arrenden. 1927 infördes regler om s.k. sociala arrenden och ungefär samtidigt
tillkom ensittarlagen som innebar att den som innehade eget hem på ofri grund under
vissa betingelser fick friköpa marken.
JB: s regler om nyttjanderätt bygger i väsentliga delar på 1907 års NJL och en viktig
grundläggande tanke är strävan att skydda arrendatorernas intressen och säkra stabila
arrendeförhållanden. Detta skulle i sin tur bidra till gynnsamma förutsättningar för ett
rationellt jordbruk.

3.3 Närmare angående skogsbrukets utveckling
Denna lilla återblick har alltså hittills befattat sig med en viss typ av upplåtelse av nyttjanderätt, nämligen landbolega som successivt övergått i arrende. Föremålet för undersökningen är emellertid avverkningsrätt till skog och denna rätt har inte beaktats i detta
avsnitt. Ett skälet för detta är att avverkningsrätt som särskild nyttjanderätt till fast egendom, såvitt kunnat utrönas, inte varit reglerad. Företeelsen avverkningsrätt till skog torde
före mitten av 1800-talet, d.v.s. vid tiden för den moderna skogsindustrins genombrott,
överhuvudtaget ha varit föga uppmärksammad och utan nämnvärd praktisk betydelse.
Innan vi kommer in på avverkningsrättens historia skall jag nu först beröra den historiska utvecklingen inom skogsbruket.

3.3.1 Utvecklingen inom skogsbruket
I Tyskland förekom virkeshandel redan på 1200-talet och det finns faktiskt uppgifter om
att Norge redan på 1100-talet exporterade virke till såväl England som kontinenten. Utländska köpmän etablerade sig i betydande utsträckning utmed norska kusten och gjorde
stora ansträngningar för att förmå bönderna till massavverkning. Förmodligen hade även
Bohuslän känning av denna tidiga virkeshandel. ' Den svenska ostkusten och norrlandskusten spelade däremot knappast alls någon roll inom virkeshandeln före medeltidens
slut.
2

Det trädslag som till en början dominerade inom virkeshandeln var naturligtvis eken.
Detta trädslag fick efterhand en alltmer kvalitativ användning som huvudmaterial vid
exempelvis byggande av huspaneler och fartyg och vid tillverkning av varukärl. Därefter, men fortfarande under medeltiden, började man använda tall för enklare byggnadskonstruktioner, t.ex. vid kajbyggnader, damm- och varvsanläggningar och andra liknande behov. Efterhand, och i takt med att eken blev dyrare, togs tallen i anspråk även vid
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Carlgren: De norrländska skogsindustrierna intill 1800-talets mitt. s. 4. cit. "Carlgren."
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fartygsbyggen. Granen hade lägre anseende och ända in i modem tid var uppfattningen
vanlig att granen inte skulle säljas utan användas som byggtimmer hemma på gårdarna.
Givetvis var den också lämplig som bränsle. I och med att efterfrågan på tall fr.o.m.
1400-talet tilltog, kom så småningom även granen att bli en exportprodukt.
Avverkningen utfördes ursprungligen med yxa, vilket naturligtvis var (och är!) ett synnerligen mödosamt tillvägagångssätt. Det finns inga entydiga uppgifter om när sågen
började användas för detta ändamål, men så mycket verkar stå klart att det fanns föregångare till våra dagars sågblad redan i förhistorisk tid. Sågbladet fick säkerligen ökad
betydelse när man fann på metoder att med dess hjälp dela upp stammarna på längden. I
Sverige lärde man sig detta så sent som på 1700- talet och ännu i slutet av 1800-talet var
metoden okänd i stora delar av Ryssland. Den tidigare använda metoden kallades klyvning och innebar att man drev en kil genom trädets mitt. Vid manuell sågning var effektiviteten inte nämnvärt större än vid klyvning, men när man lärde sig att såga mekaniskt
med hjälp av vatten- eller vindkraft blev sågen överlägsen. Holland - och i viss mån
England - verkar under 1600-talet ha varit föregångsländer som utvecklade en förfinad
sågteknik.
Under andra hälften av 1400-talet anlades ett ganska stort antal sågkvarnar av kyrkan
och även av vissa stormän. Under Gustav Wasa tillkom några kronosågar. De nordligaste av dessa tidiga kronosågar var belägna i Värmland. Under 1500-talets senare del anlades några kronosågar även i Norrland, varav den nordligaste i trakten av Skellefteå.
30

Kronosågama tycks ha stått för merparten av virkesproduktionen under denna tid. En
viktig förklaring torde vara att vissa skattskyldiga fick fullgöra sin skyldighet genom att
leverera virke till kronosågarna. Av allt att döma användes kronovirke från Norrland
främst för att tillgodose vissa behov i Stockholmsregionen. Den totala omfattningen av
virkesproduktionen var, med nutida mått, synnerligen blygsam. Rekordproduktionen år
1595 i de svenska kronosågarna uppgick till 2430 tolfter, vilket motsvarar fem dagars
sammanlagd produktion i ett medelstort norrländskt sågverk vid tiden för första världskriget. ' Den statliga driften, som var baserad på framtvingade leveranser och skyldighet
till dagsverken, gick i längden inte att upprätthålla. Innan sextonhundratalets slut var
denna verksamhet i sin helhet nedlagd.
3

Parallellt med kronans engagemang i sågverksnäringen utvecklades också en privat motsvarighet. Märkligt nog synes däremot de norrländska privatsågama i endast liten utsträckning ha levererat virket till Stockholm under 1500- och 1600-talen. I allmänhet
såldes i stället virket till kontinenten. Fartyg från Stralsund, Greifswald, men även utländska städer som Lübeck och Danzig var trägna besökare i Gävle, Hudiksvall och
Härnösand. Den privata virkesexporten från Norrland i slutet av 1500-talet hade ungefär
samma omfattning som kronosågarnas virkesproduktion under samma period. Det kan
tilläggas, att åtminstone Härnösand och Hudiksvall i jämförelse med de större sydsvenska utskeppningshamnarna exv. Västervik, Öregrund, Nyköping, Norrköping m.fl. närmast hade karaktären av reservdepåer.
A.a. s. 14.
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Den svenska virkesexporten ökade med blygsamma 30 % under andra hälften av 1500talet och under den därpå följande perioden fram till 1650 skedde en fem- till sexdubbling/
2

Den norska virkesexporten var under motsvarande period betydligt mer omfattande. Som
jämförelse kan också nämnas att den svenska järnexporten mer än hundradubblades under andra hälften av 1500-talet. De viktigaste exporthamnarna för virke var år 1560 Öregrund, (2/3), Söderköping (14 % ) , Västervik (7 %) och Kalmar (6 % ) . År 1610 var det
Söderköping och Västervik (30 % ) , Gävle (ca 10 % ) , Hudiksvall (ca 10 %) och Öregrund, 1650 Norr- och Söderköping (30 % ) , Västervik (25 % ) , Göteborg (15 % ) , Kalmar
(15 % ) , Stockholm (12 %) som utgjorde de viktigaste exporthamnarna. Stockholm hade
nu blivit stapelstad både för Öregrund och för norrlandsstäderna. A l l handel med utlandet var i olika perioder under 15-1600-talen förbjuden för de norrländska städerna, men
förbudet var inte undantagslöst. Det skedde naturligtvis även viss export i strid med förbudet.
Ett märkligt fenomen i det tidiga 1700-talet var den räfst som genomfördes i syfte att
motverka att skogen användes för virkesproduktion i stället för framställning av träkol.
Genom denna räfst kom antalet sågar i Bergslagen och Norrland att minska drastiskt.
Förbud att avverka kunde nu, av hänsyn till mineralhanteringen, meddelas såväl på
skogsallmänningar som i skatteskog/'
Man märker således att utvecklingen av särskilt det norrländska skogsbruket hämmades
av å ena sidan systemet med uppstäder och stapelstäder vilket de facto innebar ett handelstvång (och sannolikt en betydande omfördelning av resurser från sågägare, bönder
och andra aktörer i Norrland till borgare i Stockholm) och å andra sidan genom inskränkningarna i rätten att såga och att avverka. Det pågick redan då en ganska hård
kamp om den naturresurs som skogen utgör. En av de viktigaste aktörerna i denna kamp
synes ha varit bergsbruken. Under lång tid var det bergsbrukens främjande och deras
privilegier som kanske var det viktigaste hindret för skogsindustrins utveckling i Norrland.
Omfattningen av skogshandeln i Norrland totalt sett var ännu i början av 1700-talet
blygsam. Genombrottet kom först under perioden 1720 - 1809/
4

Under 1700-talet kunde olika tendenser spåras i den europeiska virkeshandeln. Allmänt
sett bör framhållas att England och även många länder på kontinenten vid denna tid
drabbats av inhemsk virkesbrist p.g.a. alltför omfattande avverkningar. Ännu så sent som
i början av 1800-talet var Norge fortfarande det ledande exportlandet. Efterfrågan var då
så stor att även Dalsland och Värmland till viss del fick sina skogar förödda p.g.a. att den
togs i anspråk i den norska virkeshandeln. Samtidigt förbättrades kontakterna med
Frankrike, Spanien och andra medelhavsländer. I Norrland bestod emellertid i stort sett
_ A.a. s. 27.

A.a. s. 36.
3 4

A.a. s. 48.
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handelstvånget. Norr om Gävle tilläts fri seglation endast beträffande Härnösand och
Ratan (utanför Umeå), men vissa successiva lättnader i frakttvånget genomfördes, trots
intensivt motstånd från monopolisterna i Stockholm.
Ett viktigt genombrott inträffade 1739. En teknisk förbättring, det s.k. fina bladet, öppnade möjligheter till ett effektivare ianspråktagande av de avverkade träden. Sågverk
som tillämpade denna teknik tilldelades genom brev 23/2 1739 en form av privilegier.
Privilegiet innebar rätt att till ett angivet antal träd, kvantum eller stockfångst, såga och
förädla virke från allmänning eller skatteskog. För detta anslag skulle viss skatt erläggas
i form av en bestämd avgift för varje träd, s.k. skogsöre. Myndigheterna uppmanades
vidare att utanför de områden där bergsbruken härskade, motverka kolning av träd och
att undanröja hinder för flottning. En viktig skillnad jämfört med bergsprivilegierna var
att medan de sistnämndas s.k. rekognitioner omfattade rätten till vissa markområden,
innebar rätten till stockfångst inte någon rätt till marken. Andra intressen kunde alltså
operera parallellt med sågverken på samma markområden. Å andra sidan tycks skatten
ha varit föga betungande; enligt uppgift erlade sågen i Ekfors ingen skatt för stockfångsten under tiden 1766 - 1866." Möjligheter till privilegier tycks ha medfört ett betydande
uppsving för sågverksnäringen. Inom ett decennium spred sig denna sågtyp ända upp till
Västerbotten.
De tidiga sågarna skaffade sig tillgång till virket genom att träffa avtal med traktens
bönder om timmerleveranser. I områden som omfattades av bergsbrukens privilegier
fanns det däremot möjligheter att avkräva ortsbefolkningen dagsverken. Mot denna bakgrund är det lätt att förstå att ortsbefolkningen i många fall betraktade även sågarna med
viss misstänksamhet. Man ville inte tvingas till virkesförsäljning. När Meldercreutz skulle anlägga finbladig såg i Råneå tvingades han lova allmogen att virkestillförseln endast
skulle grundas på frivilligt upplåtna skogar. Det saknades dock juridiskt sett möjlighet
att tvinga ortsbefolkningen till någon form av arbetsinsats för sågverken.
En metod för att etablera och organisera sågverksamhet, som användes från början av
1700-talet, innebar att en såggrundare träffade avtal med bönder i trakten enligt vilket
bönderna skulle bygga sågen och därefter garantera arbetskraft, råvaror, transporter och
övervakning mot att såggrundaren tillhandahöll den tekniska utrustningen. Parterna ägde
sedan hälften var av företaget. Bönderna var alltså delägare i sågen och svarade också
för leveranserna av timmer. Detta skulle kunna betecknas som en något modernare variant av hallnebruket."
Det stora uppsvinget för svensk skogsindustri kom som bekant i mitten av 1800-talet."
Det var då man skaffade sig de tekniska förutsättningarna att på ett lönsamt sätt utnyttja
de stora och avlägsna skogarna. Den första ångdrivna sågen påbörjade sin verksamhet år
1850 och de första pappersmasseindustrierna togs i drift 1857. Fram till dess hade det
från de avlägsna skogarna - särskilt i de norra delarna av Sverige - inte gått att sälja tim' A.a. s. 65.
1 modern nationalekonomisk teori används begreppet sharecropping. vilket förefaller ha viss släktskap med dessa
företeelser, se Wang/van Kooten, Forestry and the New Institutional Economics, s. 59.
Jag hänför mig här och i det följande huvudsakligen till Stjernqvist.
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mer ens till kostnaden för arbetet med avverkningen. De besvärliga transportförhållandena innebar i allmänhet att handel med trävaror var ekonomiskt ointressant.
Det är möjligt att uppsvinget för träindustrin i Sverige under 1800-talet hängde samman
med att branschen drabbades av en mycket påtaglig recess i Holland och England. Ett
skäl för denna tillbakagång uppges vara en växande ovilja, inte minst inom arbetarkretsar, mot maskinella förbättringar."' En mer sannolik förklaring torde enligt min uppfattning vara att det ur ekonomisk synvinkel bedömdes mer effektivt att såga virket till
lämpliga dimensioner innan man fraktade det till köparen.
Den avverkning som förekom i de avlägsna områdena av Sverige, i vart fall fram till
1830, skedde huvudsakligen för att tillgodose byarnas behov av bränsle, byggnadsmaterial och stängsel. Skogens relativt begränsade värde illustreras också av det utbredda
bruket att bränna skogsområden för att utvidga den areal som behövdes för det egentliga
jordbruket.
Skog i nära anslutning till masugnar, gruvor och kolningsplatser avverkades däremot
naturligt nog i stor omfattning för att tillgodose behovet av träkol." Redan under medeltiden noterades stor åtgång av olika trädslag kring gruvor och bruk. " Det förekom tidigt
regelrätta kalhyggen i sådana områden. ' Städernas behov av vedbränsle och virke for
byggen täcktes naturligtvis av de mer närbelägna skogarna så länge de förslog. Det
uppmärksammades för övrigt tidigt att den omfattande avverkningen nära städerna medförde miljömässiga konsekvenser på det sättet att tidigare skogsområden omvandlades
till hedar. Under 1700-talet uppfattades skogens förödande i södra och mellersta Sverige
som ett tilltagande problem. Så långt uppe som i Västerbottens kustland rådde virkesbrist. Träkolsframställningen hade däremot ingen negativ inverkan på skogens återväxt.
Tvärtom ansågs den ha en gynnsam effekt, eftersom det gick bra att använda dåligt timmer och t.o.m. sly för detta ändamål. Det kan här också nämnas, att tjära, som utgör en
biprodukt vid framställning av träkol, redan under 1600-talet blev en viktig svensk exportprodukt.
4

4

42

43

Sannolikt hade gruvbolagen inget nämnvärt behov av att förvärva avverkningsrätter.
Däremot kan man mycket väl tänka sig att de trots sina egna skogar i viss utsträckning
köpte virke från allmänningsskogar och skattehemman. De avlägsna skogarna var emellertid som sagt ännu i slutet av 1700-talet i princip outnyttjade.
Det var utbyggnaden av järnvägsnätet som särskilt förändrade förutsättningarna. Dessutom kunde man i stor skala påbörja utnyttjandet av älvarna som flottningsleder. Det är
välbekant, att sågverk och pappersmasseindustrier i betydande utsträckning började loA.a. s. 9.
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Träkol var en nödvändig ingrediens vid framställningen av järn.
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Laaerkvist/Lindquist: Den svenska skogens historia, s. 32.
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Lagerkvist/Lindquist s. 58 se även Höjer. Skogslandet och skogsbruket s. 28 i samlingsverket Skogen och skogslandet.
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Stridberg/Matsson: Skogen genom tiderna, s. 65.
Lagerkvist/Lindqvist s. 68.
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kaliseras i anslutning till de norrländska älvarna. Dessa etableringar gav sammantaget ett
närmast fantastiskt uppsving särskilt för de skogslän som hade god anknytning till kusten. Det bör väl också nämnas, att även sjötransporternas förutsättningar avsevärt förbättrades genom ianspråktagandet av ångkraften.
De nya sågverk och pappersmasseindustrier som alltså växte fram under andra hälften av
1800-talet, fick anspänna sig rejält för att skaffa sig tillräcklig tillgång till råvara. Det är
välbekant att denna strävan emellanåt tog sig drastiska uttryck. Till en början inriktade
sig skogsbolagen huvudsakligen på att förvärva skogsegendomar med äganderätt, men
efterhand började man också förvärva just rättigheter att avverka skog. Naturligtvis var
det också vanligt att skogsägarna själva avverkade för att sälja till skogsbolagen.
44

Avverkningarna kan ännu så sent som i början av 1900-talet generellt sett sägas ha utförts utan beaktande av möjligheterna till återväxt. Träd som stod inför sin bästa tillväxtperiod avverkades och de träd som blev kvar inom ett avverkningsområde var i allmänhet små eller skadade träd. Det förekom knappast någon skogsplantering och tekniken
att spara s.k. fröträd var ännu inte känd eller i vart fall inte utnyttjad på ett systematiskt
sätt. 1 de södra delarna av landet genomfördes många avverkningar på ett sådant sätt att
möjligheterna till bete utökades. Detta medförde att det tillkom stora områden med
mycket glesa trädbestånd. Sammanfattningsvis kännetecknades verksamheten i landets
privatskogar från mitten av 1800- talet och fram till sekelskiftet av renodlad exploatering. '
45

4

S.k. dimensionsavverkningar var vanligast förekommande från 1850 och fram till 1903.
Denna avtalsform innebar att fastighetsägaren upplät rätt att avverka vissa dimensioner
inom avgränsade skogsområden. Sågverken var i sin verksamhet beroende av träd med
vissa slags dimensioner och det var främst fullvuxna träd av god kvalitet som efterfrågades. Dimensionsavverkning var ur skogsvårdssynpunkt en tvivelaktig upplåtelseform,
eftersom den medförde att skogsområden systematiskt skövlades på den bästa och mest
produktiva skogen. Det var dock främst sågverkens efterfrågan som ledde till sådana
effekter. Träkolsframställningen, som fortfarande i början av 1900-talet var en viktig
verksamhet, krävde som nämnts små dimensioner och även för pappersmasseindustrins
behov var trädens såväl kvalitet som dimensioner av underordnad betydelse.
47

Under 1920-talet var det fortfarande vanligt att man upplät rätt att avverka träd av vissa
dimensioner, men efterhand - i takt med att modernare skogsvårdstänkande började slå
igenom bland skogsägarna - började man använda metoden att genom någon form av
märkning klarlägga vilka träd som skulle avverkas. Märkningen ombesörjdes i allmänhet

Den omfattande skogshandeln särskilt från mitten av 1800-talet till omkring 1920 innebar i många fall att skogsägande bönder på mycket ofördelaktiga villkor upplät sina skogar till skogsbolag och virkeshandlare.
Enligt Kungliga mandat och skogsordningar 1647 och 1664 infördes emellertid förbud att fälla dels mastträd och dels
s.k. bärande träd, d.v.s. främst ek, apel och bok. Dessutom infördes dä viss skyldighet till nyplantering efter genomförd
avverkning. Se Lagerkvist/Lindquist s. 58 f se också Almquist: Den svenska fastighetsrättens historia, kompendium,
Stockholm 1942, s. 56 f f .
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Stjernqvist s. 56.
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Ännu i slutet av 1800-talet gick 15 % av det avverkade virket till kolning, Lagerkvist/Lindquist s. 68.
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av personal från skogsvårdsstyrelserna, men så vitt jag kunnat se har det aldrig funnits
ett uttryckligt krav att denna åtgärd skulle utföras i skogsvårdsstyrelsens regi.
På 1930-talet hade dimensionsavverkningarna minskat avsevärt. Benägenheten att anlita
skogsvårdsstyrelsernas personal för märkning och andra angelägenheter ökade successivt och nådde sin kulmen i början av 50-talet. Som redan framgått har numera utvecklats andra former av upplåtelser som bygger på att man inte märker virket, men där avverkaren efter eget bedömande, men inom SVL: s ramar, får avverka på det sätt han finner lämpligt. I detta sammanhang är att märka att denna avverkarens frihet å andra sidan
kan begränsas genom den form för avverkningen som avtalsparterna kommit överens
om, se nedan under avsnitt 4.3.

3.3.2 Skogsvårdslagstiftningens utveckling sedan slutet av 1800-talet
Redan under andra hälften av 1800-talet började man få upp ögonen för vådan av alltför
omfattande avverkningar. Man började på allvar oroa sig för möjligheten att råvaran
skulle sina. 1855 tillsattes en kommission som skulle undersöka vilka åtgärder som var
behövliga för att undvika framtida brist på råvara och hur man skulle kunna uppmuntra
skogsägarna till förbättrad skogsskötsel. Denna kommission kom med långtgående förslag; bl.a. skulle de skogsägare som äventyrade återväxten genom alltför omfattande avverkningar, kunna förbjudas att använda skogen för annat ändamål än husbehovsavverkning om man inte vidtog åtgärder som säkerställde tillfredsställande återväxt. Man ville
också införa krav på tillstånd för avverkning inom känsliga områden och föreslog vidare
utökad statlig kontroll och särskilda resurser för skötseln av statens skogsegendomar.
Regeringen ansåg dock förslagen alltför långtgående och ifrågasatte om tiden var mogen
för sådana åtgärder. Även riksdagen diskuterade förslagen och inte oväntat rönte dessa
här betydande motstånd från bondeståndet. Böndernas argumentation gick i stort sett ut
på att lagstiftaren inte hade rätt att inskränka äganderätten genom begränsningar i ägarens rätt att fritt utnyttja egendomen. Inte heller statlig kontroll av avverkningarna kunde
accepteras av hänsyn till äganderätten. Motståndarna förnekade väl inte att det uppstått
risk för råvarubrist, men problemet skulle, menade man på klassiskt liberalt manér, lösas
utan reglering i och med att skogsägarna efterhand skulle inse att skogsvårdande åtgärder var ekonomiskt motiverade.
1878 framlades en proposition i frågan med liknande ambitioner som nyss sagts. Även
om riksdagen röstade emot även i detta fall var tydligen motståndet inte längre lika
kompakt. Efter ståndsriksdagens fall 1866 började bönderna få svårare att göra sig gällande.
En specialreglering infördes däremot för Lappland 1873. Den innebar, beträffande skogar som utskiftats till bönder, att det krävdes tillstånd för att skogsavverkning skulle få
äga rum. År 1869 infördes på Gotland en lokal reglering (genom landstingets försorg)
som innebar, att avverkningsförbud kunde meddelas inom områden där avverkningar
genomförts i sådan omfattning att återväxten äventyrades. 1874 tillkom en reglering som
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gällde i Norrbotten; här fick skogsägare i och för sig även fortsättningsvis avverka fritt,
men träd under vissa dimensioner fick däremot inte säljas till sågverk eller exporteras.
En liknande bestämmelse infördes i Västerbotten 1882. Dessa lokala lagstiftningsinitiativ hade dock ganska liten effekt.
1896 begärde riksdagen att en ny offentlig utredning skulle tillsättas. Redan 1899 lade
denna utredning fram en rapport som utvisade att avverkningstakten i den privata skogen
i allmänhet var för hög. Skogsägarna ansågs anlägga ett alltför kortsiktigt perspektiv i
skogsbruket. I syfte att försöka motverka den fruktade råvarubristen, föreslogs en lag
som dels skulle ålägga skogsägarna att genomföra avverkningarna på ett sådant sätt att
återväxten inte äventyrades och dels i övrigt vidta de åtgärder som var nödvändiga för att
säkra återväxten. Det föreslogs vidare, att det skulle inrättas ett statligt organ, som dels
skulle kontrollera efterlevnaden av de något abstrakta lagregler som föreslogs och dels
hjälpa skogsägarna att bedriva skogsbruket i överensstämmelse med reglerna." Varje län
skulle inrätta en skogsvårdsstyrelse med landshövdingen som ordförande och med representation i övrigt från landstingen och hushållningssällskapen. Skogsexperter skulle anställas som tjänstemän i skogsvårdsstyrelserna och även kommunerna skulle engageras i
verksamheten.
4

I regeringens proposition, 'som annars i huvudsak baserades på utredningens förslag,
gjordes en betydelsefull ändring. HD hade i sin granskning av lagförslaget påpekat att
det var orättvist att ålägga skogsägarna skyldighet att vidta åtgärder för återväxt i sådana
fall där den alltför omfattande avverkningen hade utförts av en nyttjanderättshavare.
Man menade att det var nyttjanderättshavaren som hade den ekonomiska fördelen av
avverkningen och åtgärderna för återväxt hade under lång tid ingen värdehöjande effekt
på marken. I sådana fall skulle kraven på åtgärder riktas mot nyttjanderättshavaren i stället för mot skogsägaren. Denna synpunkt framstår idag som anmärkningsvärd."
Lagförslaget röstades igenom med stor majoritet och härmed fick vi den första moderna
lagstiftningen om skogsvård i Sverige, nämligen lag den 24 juli 1903, som trädde i kraft
den 1 januari 1904. Den avsåg enskild skog i hela landet, men gjorde undantag för de
landskap som redan blivit föremål för särskild lagstiftning. Lagen byggde på tanken, att
åtgärder för tillfredsställande återväxt skulle genomföras. Däremot innebar lagen ingen
reglering av avverkningsverksamheten (utom i sådana fall där avverkningssättet hade
omedelbar betydelse för möjligheterna till återväxt) och det fanns inte något skydd för
ung växande skog. Vid vanskötsel kunde skogsvårdsstyrelsen meddela åläggande att vidta åtgärder för att trygga återväxten och i avvaktan på att sådana åtgärder blivit vidtagna

Enligt Stjernqvist s. 78 var denna lag ett tidigt exempel pa en s.k. ramlag.
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Prop, nr 46 - 49 till 1903 års riksdag.
Utan tvivel måste man i allmänhet kunna säga, att den som upplåter avverkningsrätten har fördel av avverkningen,
åtminstone i den utsträckning nyttjanderättshavaren betalar för upplåtelsen. Ännu tydligare måste det vara, att det är
fastighetsägaren som har den långsiktiga fördelen av att det genomfors åtgärder för skogstillväxt på hans fastighet. Det
är därför förenat med stora svårigheter att hitta plausibla förklaringar till detta synsätt. Möjligen skulle man till viss del
kunna förklara resonemanget med att man i början av 1900-talet torde ha erfarit ett visst obehag inför beslut av innebörd
att skogsägarna skulle få vidkännas pålagor, med tanke på det i allmänhet ringa utbyte denna kategori dittills haft av det
träindustriella uppsvinget.
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kunde även meddelas förbud mot avverkning, enligt 4 § 1 st. i 1903 års lag. Det fanns
också möjlighet att utdöma böter och att förverka virke.
Total avverkning på ett område utan kvarlämnande av fröträd eller för få fröträd och - i
vissa fall - hyggesbränning, är några exempel på vad som avsågs med vanskötsel av
skogsmark.
Vanligen riktades kraven på åtgärder enligt lagen mot de rättssubjekt som förvärvat avverkningsrätten. I de fall man vände sig mot fastighetsägaren, möttes man ofta av invändningen att den i och för sig måhända alltför omfattande avverkningen syftade till att
utöka betesarealen. Om en sådan utökning tedde sig motiverad och om den frilagda marken lämpade sig som betesmark, ansågs avverkningen berättigad även om den hade sådan karaktär att den enligt lagen typiskt sett kunde uppfattas såsom vanskötsel."
En svaghet med den i och för sig ganska framgångsrika lagstiftningen var att den inte
innebar något skydd för den växande skogen. Man behövde inte ta hänsyn till trädens
ålder eller skogsbeståndets struktur vid avverkningarna och det krävdes inte att man utarbetade någon plan för hur skogsbruket skulle bedrivas. Även om lagstiftningen och
kanske särskilt den tillsyn som kunde genomföras med stöd av lagen i och för sig medförde förbättrad skogsvärd, fanns behov av ytterligare åtgärder. Det var vanligt förekommande, att avverkade områden hade ett för glest eller på annat sätt olämpligt kvarlämnat trädbestånd.
1910 tillsattes en ny utredning som skulle utreda möjligheterna att skydda den unga skogen. Denna utredning arbetade mycket långsamt, sannolikt p.g.a. ett utbrett motstånd
från skogsägarnas sida.'
2

I slutet av första världskriget blev emellertid frågan akut p.g.a. den då mycket stora efterfrågan på vedbränsle. Priserna på ved steg kraftigt och detta föranledde mycket stora avverkningar, särskilt i sådana skogar som låg bra till ur transportsynpunkt. År 1918 gjordes en snabbutredning som utmynnade i ett förslag till provisorisk lagstiftning med tillfälliga åtgärder för stävjande av spekulation vid handel med jordbruksegendom m.m.
Lagförslaget antogs och gällde vid sidan av 1903 års lag. Den förnyades sedan årsvis.
i3

Den viktiga huvudregeln i denna lag innebar, att ung skog inte fick avverkas, utom i syfte att åstadkomma nödvändig gallring. Med ung skog avsågs sådan skog som uppnått en
ålder av 40 - 60 år. Den övre gränsen skulle variera med hänsyn till förhållandena i de
olika delarna av landet. Lagen innehöll även en bestämmelse som innebar, att avverkning på områden som omfattades av en upplåtelse av avverkningsrätt som gjorts efter
den 14 maj 1918 kunde förbjudas, om den inte var i överensstämmelse med god skogsvård. Innebörden av detta begrepp klarlades inte, men man hänvisade till vad som blivit
känt genom skogsvårdsstyrelsernas verksamhet.
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Om sådan avverkning utfördes på tallhed torde det dock ha varit svårt att övertyga skogsvårdsstyrelsen om att syftet
var att utöka betesmarken.
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Stjernqvist s. 84. Lobbying är en modern term men företeelsen som sådan har gamla anor.
5

" Prop. 1918 nr 441.
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En viktig konsekvens av den sistnämnda regeln var att skogsbolagen och andra skogsköpare nu började begära att skogsvårdsstyrelsen skulle märka de träd som fick avverkas.
På så sätt blev det j u klarlagt i det enskilda fallet vad som menades med god skogsvård.
Om sådan märkning skett före upplåtelsen riskerade inte heller nyttjanderättshavaren att
avverkningsförbud skulle meddelas och det kunde inte heller uppkomma någon risk för
att avverkat virke skulle förverkas.
Inte helt överraskande ledde denna lagstiftning till vissa civilrättsliga komplikationer.
Som skall framgå i ett senare sammanhang, se kap. 8, uppstod tvister mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare i de fall avverkningsförbud meddelades med stöd av lagen. Den svåra frågan var här hur de ekonomiska olägenheterna av avverkningsförbudet
skulle fördelas mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare. Det kunde också inträffa, att avverkningarnas omfattning till följd av de nya reglerna blev mindre än parterna
beräknat och detta föranledde naturligtvis anspråk från nyttjanderättshavarnas sida på
återbetalning av vederlag.
År 1923 antogs en ny lag som ersatte 1903 års lag. De viktigaste ändringarna var att det
nu alltid var fastighetsägaren som skulle svara för och bekosta åtgärder för återväxten.
Möjligheterna till särbehandling när ur allmän synpunkt olämplig avverkning utfördes
för att utöka betesmarken togs bort. Yngre skog fick endast avverkas genom gallring i
syfte att underlätta tillväxten. Skogsvårdsstyrelsen kunde dock lämna tillstånd till mer
omfattande gallring. Äldre skog fick inte avverkas i sådan utsträckning att återväxten
äventyrades och i fjällnära skog liksom skog i områden där möjligheterna till återväxt
annars var begränsade fick endast träd som märkts av skogsvårdsstyrelsen avverkas. Om
det efter avverkning inte fanns kvar ett trädbestånd som var tillräckligt för att klara återväxten, måste fastighetsägaren vidta de åtgärder som säkrade tillräcklig återväxt inom
rimlig tid efter avverkningen. Sådana åtgärder uppfattades nu (med rätta) som investeringar i syfte att höja värdet på skogen. Det fanns fortfarande möjlighet att rikta krav på
sådana åtgärder mot den nyttjanderättshavare som avverkat skogen, men denne var i så
fall berättigad att återkräva kostnaden från fastighetsägaren. Möjligheten att meddela
avverkningsförbud i syfte att framtvinga åtgärder för återväxt togs bort.
Ännu vid denna tid rådde en utbredd uppfattning, även bland experter, att naturlig återväxt var att föredra framför sådd eller plantering. Skälen för denna ståndpunkt var både
biologiska och ekonomiska. Detta innebar, att avverkning helst skulle ske på det sättet
att man slutavverkade mindre områden, där man kunde förvänta sig att frön lätt kunde
gro och utvecklas, s.k. föryngringsytor, medan man däremot skulle avverka med försiktighet på mindre gynnsamma områden. Utgångspunkten var att skogen hade självläkande
egenskaper och kapacitet att klara föryngringen själv/
4

År 1941 inrättades den nationella skogsvårdsstyrelsen. Den skulle i första hand ha en
rådgivande funktion i förhållande till de lokala skogsvårdsstyrelserna, men efterhand
fick den en mer styrande funktion och tilldelades befogenheten att meddela bindande
direktiv och anvisningar.
Stjernqvist s. 94.
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År 1948 antogs nästa skogsvårdslag, vilken trädde i kraft 1/1 1949." Den baserades på
två skogspolitiska målsättningar. Den första målsättningen var att man skull uppnå en
större och mer värdefull timmerproduktion. Det hade nämligen visat sig, att de synsätt
som varit förhärskande under 20- och 30-talen och som byggde på teorier om skogens
självläkande kraft var överoptimistiska. På föryngringsytorna kunde man ofta se en
mycket begränsad tillväxt och stora landområden var förödda och hade numera blivit
värdelösa. I själva verket hade man i praktiken redan successivt börjat överge de gamla
teorierna. Lagen anvisade två metoder för att förbättra situationen. Dels skulle den växande skogen skyddas under en längre period och dels skulle man verka för investeringar
i sådana områden som hade dålig tillgång på värdefull skog.
Den andra målsättningen var att man skulle eftersträva en jämnare takt i avverkningarna.
På detta sätt skulle man uppnå tryggare anställningsförhållanden för skogsarbetarna,
säkrare leveranser till skogsindustrin och även mer stabila ekonomiska förhållanden för
skogsägarna.
I lagen skiljde man på skog som kunde utvecklas och skog som inte kunde utvecklas. I
förstnämnda slags skogar fick endast gallring ske. Gallring skulle vara lämplig eller
nödvändig för den fortsatta utvecklingen av beståndet. Beträffande skog som inte kunde
utvecklas gällde att slutavverkning fordrade tillstånd av skogsvårdsstyrelsen. I fråga om
skyddsskogar, d.v.s. skogar som hade särskilt svårt att klara återväxten, fick man normalt
avverka för husbehov, men för övrigt krävdes alltid tillstånd. I lagen angavs också under
vilka förutsättningar åtgärder för återväxt skulle vidtas.
Tidigare lagar innehöll straffsanktion mot den som bröt mot avverkningsförbud. Nu infördes dessutom möjlighet att döma till straff även gentemot den som genomförde avverkning i uppenbar strid med lagen.
6

Nästa version av skogsvårdslagen kom 1979 och trädde i kraft 1 januari 1980/ Den gäller fortfarande men ändrades i viktiga hänseenden genom lag (1990:1379) och lag
(1990:96). År 1993 skedde åter viktiga förändrin gar genom lag (1993:553). Den ursprungliga portalparagrafen SVL 1 §, löd: "Skogsmark med dess skog skall genom
lämpligt utnyttjande av markens virkesproducerande förmåga skötas så att den varaktigt
ger en hög och värdefull virkesavkastning. Vid skötseln skall hänsyn tas till naturvårdens
och andra allmänna intressen." Denna regel ändrades 1993 och har numera följande lydelse: "Skogen är en nationell tillgång som skall skötas så att den uthålligt ger en god
avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls."
Man märker att kravet från 1949 års lag på jämn avkastning bortfallit. Förmodligen spelade 1979 de arbetsmarknadspolitiska aspekterna inte längre samma viktiga roll som i
slutet på 40 - talet. Skogsbrukets mekanisering medförde att antalet skogsarbetare markant minskade. Mekaniseringen innebar också att nya avverkningsmetoder utvecklades.

Prop, nr 34 til] 1948 års riksdag som i huvudsak byggde på utredningsförslagen i SOU 1946: 41.
6

SFS 1979: 429.
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Vägande ekonomiska och tekniska skäl talade för att man, i så stor utsträckning som
möjligt, slutavverkade på det område där maskinerna för tillfället befann sig.
Enligt 1979 års lydelse skulle hänsyn tas till naturvårdens och andra allmänna intressen,
medan 1993 års version säger att den biologiska mångfalden skall behållas. Detta tycks
innebära att miljösynpunkten fick en ännu mer framflyttad position. Det är j u en avsevärd skillnad på det ganska måttfulla kravet att man skall ta hänsyn till naturvårdsintresset och det till synes reservationslösa kravet att avverkning inte skall påverka den biologiska mångfalden. Å andra sidan har uttrycket biologisk mångfald en snävare innebörd
än uttrycket naturvårdsintressen. 1993 års lagtext tycks under alla omständigheter ha
öppnat möjligheter att gå ganska bryskt fram vid avverkning så länge den aktuella skogen inte erbjuder något av särskilt intresse ur fauna - eller florasynpunkt.
I 5 § 1979 års SVL skulle ny skog anläggas i vissa situationer. Så var för det första fallet
om markens virkesproducerande förmåga efter avverkning eller skada inte togs tillvara
på ett godtagbart sätt. Om marken låg outnyttjad respektive om skogen var så gles eller
bestod av så olämpliga trädslag att tillväxten fördröjdes, skulle också ny skog anläggas.
Dessutom kunde skogsvårdsstyrelsen enligt 6 § SVL besluta om slutavverkning och anläggande av ny skog på områden där skogsbeståndet var överårigt och där markens virkesproducerande förmåga endast togs tillvara i ringa utsträckning." (I 1949 års lag fanns
en motsvarande regel, man använde där uttrycket uppenbart otillfredsställande skogstillstånd). Den nu berörda regeln togs bort 1990 men återinfördes 1993, men man återgick
till uttrycket uppenbart otillfredsställande skogstillstånd. Enligt 3 § SVF anses nu skogens tillstånd uppenbart otillfredsställande när beståndets virkesförråd eller tillväxt är
mindre än en tredjedel av vad som är normalt på växtplatsen.
När det gäller regler om avverkning för övrigt enligt nu gällande SVL hänvisas till avsnitt 4.4.1.

3.4 Upplåtelse av avverkningsrätt
Som redan flera gånger framgått, betraktas upplåtelse av avverkningsrätt till skog i Sverige som en nyttjanderätt till fast egendom. Den hänförs till samma kategori av nyttjanderätt som rätt till stenbrytning, torv-, ler- och grustäkt. Dessa slag av upplåtelser utgör
de s.k. substansförändrande nyttjanderätterna. Eftersom syftet med upplåtelserna generellt är att den som förvärvat rätten skall avskilja de föremål som omfattas av upplåtelsen
och tillägna sig dessa, strider som sagt företeelsen mot den mest grundläggande egenskapen hos begreppet nyttjanderätt. Lagstiftningen har emellertid traditionellt intagit
denna ståndpunkt till dessa slags rättigheter. Enligt lagberedningen ville man anknyta
till den allmänna uppfattningen om nyttjanderättsbegreppet.'" I propositionen till 1907 års
5H

Denna regel tillkom 1982 (SFS 1982: 556).
3 8

Undén 2:2 s. 193.
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L B : s betänkande 1905 s. 67, Skarstedt och Ekberg: Lagen om nyttjanderätt till fast egendom, s. 1 f f , Lejman (nyttjanderätt) s. 2 och 75 f f , Hillen: Servitut, förmån och last, s. 51, Undén 2:2 s. 181f, SOU 1960: 25 s. 279, JB prop.
1970: 20 s. 357. Bengtsson: Nyttjanderätt till fast egendom, s. 3, cit. "Bengtsson (nyttjanderätt)."
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NJL sägs: "Bestämmelserna om nyttjanderätt har otvetydig tillämplighet å rättigheter,
hvilka visserligen afse ett begagnande av fastigheten men där antingen rätten att förfoga
över fastigheten sträcker sig utöver hvad som strängt taget faller under begreppet nyttjande eller också upplåtelsen avser utövandet av en särskild, med jordäganderätten förbunden befogenhet.'"" Enligt Hillert utgör skogsavverkningsrätt ett exempel på sådan
partiell nyttjanderätt som i den senare romerska rätten betecknades irreguljära Personalservitut eller "Servitutes personales irreguläres." Härmed avsågs personlig rätt att utöva
befogenheter av begränsat slag. I äldre romersk rätt saknade sådana upplåtelser sakrättslig giltighet.' Jag har inte kunnat hitta några direkta uppgifter som bekräftar att man i
äldre tid i Sverige hänförde avverkningsrätt till nyttjanderätterna. 1734 års lag innehöll
inte annat än att skattebonde hade rätt att nyttja sin enskilda skog till hustarf och salv,
10:8 BB. Denna bestämmelse utgör enligt min mening ett mycket bräckligt stöd för uppfattningen att avverkningsrätten då ansågs som en nyttjanderätt. 1 NJA 1885 s. 248, som
nog kan sägas spegla en äldre svensk uppfattning, ansåg underinstanserna att ett avtal
om avverkningsrätt utgjorde köp av lös egendom, medan HD för sin del avgjorde målet
på ett sätt som innebar att man inte behövde ange en explicit uppfattning i fråga om avtalens klassificering."' Av intresse i detta sammanhang är emellertid justitierådet Åbergssons yttrande. Av vikt för dennes uppfattning var att träden utgjorde tillbehör till den
fastighet där de växer och överlåtelse av äganderätt till tillbehör kunde inte överföras på
annat sätt än genom att träden avskiljs från marken. Fram till avskiljandet hade alltså den
som förvärvat avverkningsrätten endast en nyttjanderätt.
1

2

Enligt Undén blev kontrakt om avverkningsrätt till skog vanliga i de norra länen redan
på 1840-talet." För att försäkra sig om jämna leveranser av timmer till träindustrierna
genomförde skogsbolagen s.k. skogsköp, vilka ofta innebar att man, under en tid av upp
till femtio år, tillerkändes rätt att avverka skog. 50 år var maximitiden för nyttjanderättsupplåtelser på landet enligt 1844 års förordning, se (KF 9/11 1844, KF 21/12 1857
och KF 16/6 1875). Enligt norrländska skogskommittén intecknades under perioden
1858 -1868 tvåtusen dylika kontrakt varav hälften på 50 år. Vederlaget bestämdes ibland
till ett engångsbelopp, ibland som en årlig prestation och men understundom kunde det
också röra sig om naturaprestationer.
J

Prop. den 31/12 1906 (nr 37).
6 1

Hillens. 21 och 31
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Annorlunda dock Forsström t FJFT 1874 s. 117. se också Ehrström s. 125-130 och 340-347, respektive Forsström. s.
335-339 i FJFT samma år.
63

I det aktuella fallet upplåts ("såldes" enligt referatets terminologi) en avverkningsrätt. Innan hela köpeskillingen betalts och innan all skog avverkats avled köparen varefter hans dödsbo avträddes till konkurs. Tvisten gällde huruvida
konkursboet hade rätt att - utan att erlägga resterande del av köpeskillingen - genomföra återstående avverkningar. Om
avtalet utgjorde ett köpeavtal och om äganderätten till träden förvärvades redan genom avtalet borde konkursboet ha
denna rätt. men om det i stället var fråga om en nyttjanderätt skulle konkursboet inte ha denna befogenhet.
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I det aktuella fallet upplåts ("såldes" enligt referatets terminologi) en avverkningsrätt. Innan hela köpeskillingen betalts och innan all skog avverkats avled köparen varefter hans dödsbo avträddes till konkurs. Tvisten gällde huruvida
konkursboet hade rätt att - utan att erlägga resterande del av köpeskillingen - genomföra återstående avverkningar. Om
avtalet upplåtelse av nyttjanderätt borde avverkning inte kunna ske med mindre nyttjanderättshavaren erlade vederlaget
för upplåtelsen. Avtalet saknade föreskrift huruvida fastighetsägaren hade rätt att hindra avverkning vid dröjsmål med
betalningen.
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Undén (2:2) s 192.
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Nackdelarna med dessa kontrakt var främst att de bönder, som i denna ordning upplät sin
skogsmark åt bolag, för lång tid förlorade möjligheten att själva utnyttja skogen. Härigenom försämrades jordbrukens lönsamhet. Man saknade vidare förutsättningar att förutse
prisutvecklingen på skogsprodukter och detta medförde att de avtalade priserna för upplåtelserna i allmänhet sattes för lågt. Upplåtelserna var sammantaget synnerligen ofördelaktiga för fastighetsägarna. En annan nackdel var att de bolag som förvärvade avverkningsrätten, uteslutande var intresserade av att så långt det var möjligt tillgodogöra
sig skogsbeståndet, medan spörsmål om återväxt och hushållning för dem tedde sig påfallande perifera."
Dessa kontrakt hade således såväl ur social som ur samhällsekonomisk synpunkt påtagliga nackdelar, samhällsekonomiskt kanske främst genom att återväxten försummades,
men också genom att jordbruken tenderade att bli olönsamma och kanske även med hänsyn till den betydande överföringen av förmögenhet från enskilda skogsägare till bolag.
När lagstiftaren slutligen år 1889 införde en regel om begränsning av maximitiden för
upplåtelse av avverkningsrätt till 20 år, medförde detta snarast att olägenheterna förstärktes eftersom det ledde till att avverkningstakten ökade. Man bör här naturligtvis beakta att det vid denna tid ännu inte fanns någon egentlig skogsvårdslagstiftning och därmed saknades begränsningar i fråga om vad som fick avverkas. Givetvis fanns då inte
heller några krav på åtgärder för tryggande av återväxten.
I den tidigare berörda lagstiftningen år 1903, se avsnitt 3.3.2, infördes den fortfarande
gällande begränsningen till 5 år. Femårsregeln överfördes sedan till 1907 års NJL. Att
denna regel endast ägde tillämpning på upplåtelse av saluavverkningsrätt bekräftades i
NJA 1949 s. 652, vilket knappast förvånar med hänsyn till ordalydelsen i NJL1: 7.
Tidsbegränsningen av dessa avtal fick emellertid andra och förmodligen oförutsedda
konsekvenser, av allt att döma särskilt i Norrland och Dalarna. Före den skogsindustriella expansionen under 1800-talet var bönderna i dessa regioner i huvudsak självägande.
Skogsbolagen, som tidigare i allmänhet nöjt sig med att skaffa sig nyttjanderätt till
skogsskiften, började nu - p.g.a. den nya maximitiden för avtal om avverkningsrätt - i
stället köpa marken för att tillräckligt effektivt kunna tillgodogöra sig den hett eftertraktade råvaran. Många gånger nöjde man sig med att köpa aktuella skogsskiften, men det
var tydligen också vanligt att hela bondhemman köptes. Härigenom uppkom ett av
statsmakten ingalunda åsyftat förhållande, där bönderna, från att ha varit självägande,
övergick till att bli arrendatorer under skogsbolagen.
Detta ledde till särskild lagstiftning, lagen (1909:57) om arrende å viss jord å landet
inom Norrland och Dalarne och lagen (1909:57) angående uppsikt å vissa jordbruk i
Norrland och Dalarne. Jag ämnar inte gå in på denna speciallagstiftning, men kan i varje
fall notera att dess var att stärka böndernas ställning i dessa regioner.""
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Uttrycket baggböleri betecknar allmänt skogsbolags och andra skogsköpares olika metoder för att på mycket fördelaktiga villkor komma åt bönders skog. Ursprungligen åsyftades dock sågverket i Baggböle som sades ha olovligen
tillgodogjort sig virke från kronomark. se Lagerkvist/Lindquist s. 82.
Westerlind (7 kap) s. 128 och SOU 1968:57 s. 87.
6 6
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Det förefaller osannolikt att avtal om avverkningsrätt skulle ha haft någon nämnvärd betydelse före den moderna skogsindustriella epoken. Man skulle i så fall främst kunna
tänka sig att sådana upplåtelser förekom inom ramen för bergsbrukens avverkningsverksamhet i syfte att producera träkol för järntillverkningen. Det har emellertid redan framhållits att dessa bolag i huvudsak använde sig av skog i nära anslutning till järnbruken.
Det rörde sig om skogsegendomar som särskilt ställts till järnbrukens förfogande. Järnbruken torde under 1700- och 1800-talen ha lokaliserats på ett sådant sätt att järnet kunde framställas i nära anslutning till gruvfyndigheten, men även förutsättningania för v i daretransport av slutprodukten var naturligtvis av stor betydelse för lokaliseringen. De
norrländska järnbruken torde ha haft riklig tillgång till skog i sin närhet. Det förekom
emellertid att järnbruk fick ändra lokalisering p.g.a. att skogstillgången sinade.
Det har ovan framgått, att bergsbruken genom sina privilegier fick rätt att utnyttja vissa
markområden, främst för att avverka skog. Enligt KK 4 febr. 1811 angående användandet av de till bergsverken och bruken upplåtna rekognitionsskogar, bestämdes att sådana
skogar som upplåtits med nyttjanderätt skulle indelas i hemman och skattesäljas under
benämningen rekognitionsskogshemman eller rekognitionshemman. I skattebrev som
utfärdades med anledning av dessa försäljningar skulle intas ett förbehåll att dessa hemman alltid skulle vara oskiljaktiga från de bruk som de tillhörde. Genom KF 22 dec.
1898 förordnades att dessa regler skulle upphöra att gälla.
För övrigt har jag inte funnit några uppgifter om förekomsten av upplåtelse av avverkningsrätt före början av 1800-talet. Det kan dock inte alls uteslutas att ett systematiskt
undersökande av denna fråga skulle kunna ge ett annat resultat. För denna undersökning,
som främst intresserar sig för de moderna formerna av upplåtelse av avverkningsrätt har
jag ansett denna fråga vara av underordnad betydelse.
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4 Allmänt om skogsbruket i Sverige
4.1 Inledning
Som redan inledningsvis nämnts förekommer inom skogsbranschen framförallt tre olika
former av upplåtelse av avverkningsrätt. Dessa benämns i allmänhet rotköp, avverkningsuppdrag och leveransrotköp. Dessa beteckningar är inte helt standardiserade. Det
förekommer även vissa andra benämningar, men det förefaller i varje fall som om de i
praktiken förekommande upplåtelseformerna, utan att missförstånd uppstår, kan inordnas i dessa tre kategorier. En ytterligare avtalsvariant kallas avtal om köp av leveransvirke, men denna form bör inte inräknas bland avtal om upplåtelse av avverkningsrätt,
eftersom det i detta fall är fastighetsägaren själv, eller en av honom anlitad entreprenör,
som ombesörjer avverkningen, varefter fastighetsägaren säljer det avverkade virket till
en köpare. I detta sistnämnda fall kan det givetvis, när det gäller relationen mellan fastighetsägaren och den som förvärvar virket, inte vara fråga om upplåtelse av nyttjanderätt, utan här är det uppenbarligen fråga om köp av lös egendom.
Innan jag kommer in på de olika upplåtelseformerna, som alltså utvecklats i branschen
utan någon styrning från lagstiftarens sida, skall jag lämna en del praktisk information
som möjligen kan vara av betydelse även ur juridisk synpunkt i ett sammanhang där civilrättsliga frågor inom området avverkningsrätt skall behandlas. Det rör sig om en
mycket översiktlig redogörelse som alltså endast tjänar syftet att bibringa läsaren en allmän bakgrund.

4.2 Skogsawerkningsmetoder
Här finns anledning att först kortfattat uppehålla sig vid de förekommande metoderna att
åstadkomma avverkning. Man brukar skilja mellan olika slag av avverkning och dessa
återspeglas också i de förekommande standardkontrakten.
En form kallas slutavverkning med fröträd. Innebörden är att upplåtelseområdets hela
bestånd skall avverkas men att äldre träd skall sparas i den omfattning som är behövlig
för återväxten. Man räknar alltså med att kvarvarande träd skall klara av att sprida frön i
området så att ny skog så småningom växer upp.
En annan avverkningsform är slutavverkning utan fröträd. Givetvis skall fröträd inte sparas i detta fall och man får förmoda att avsikten i detta fall är att återväxten skall tryggas
genom sådd eller skogsplantering. En tredje variant kallas skärmhuggning. Även här är
det i princip fråga om slutavverkning utan fröträd, men vissa skogbevuxna avsnitt av
skogen sparas, primärt för att etablera ett skydd för plantor.
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Avverkningsformen gallring bör också nämnas. Gallring innebär naturligtvis enkelt uttryckt att man inte slutavverkar. Det finns emellertid regler för hur gles en gallring får
vara. Trädens medelhöjd avgör hur inånga kbm som skall kvarstå efter gallring. Om trädens medelhöjd är 15 meter skall exempelvis kvarstående trädmängd utgöras av 100
kbm per hektar. En gallring kan naturligtvis utföras på olika sätt. Det är i praktiken den
som utför gallringen som, efter eget bedömande, avgör hur den skall genomföras. Rent
allmänt torde man kunna säga, att det är av stor vikt för fastighetsägaren att gallring utförs på ett ur skogsvårdssynpunkt lämpligt sätt. Av detta följer att fastighetsägaren också
har ett intresse av att veta vem som skall genomföra gallringen. Detta torde för övrigt
också vara väsentligt vid andra upplåtelseformer. En svårighet i detta sammanhang är att
fastighetsägaren inte kan sluta sig till vem som kommer att utföra avverkningen utifrån
kännedom om vem han träffat avtalet med, eftersom innehavaren av avverkningsrätten
(d.v.s. nyttjanderättshavaren) vanligen uppdrar åt en fristående entreprenör att sköta avverkningen. Härtill kommer att själva avverkningsrätten kan överlåtas såväl enligt dispositiv rätt som enligt förekommande standardavtal, se nedan bl.a. avsnitt 12.3 och 12.4.

4.3 Avverkningsteknik
Jag har ovan i någon mån berört tillvägagångssättet vid skogsavverkning i äldre tid, se
avsnitt 3.3.1. Dessa metoder var i stort sett intakta ända fram till mitten av 1900-talet.
Avverkningen utfördes naturligtvis manuellt och de förekommande redskapen utgjordes
av timmersvans, bågsåg, yxa, barkspade och måttribba. Skogsarbetarna bodde i skogsförläggningar på avverkningstrakten och hästen var det enda transportredskapet.
Den första maskinen för trädfällning konstruerades redan på 1850-talet i USA, men inte
förrän 1925 började det förekomma modeller med sådant utförande som v i idag förknippar med motorsågar. Dessa modeller var relativt opraktiska. En starkt bidragande orsak
var onekligen att vikten uppgick till aktningsvärda 60 kg. I början av 30-talet lanserades
motorsågen i Sverige, men först i slutet på 40-talet kom de första enmanssågarna. Man
brukar dock anse att det stora genombrottet för motorsågen kom så sent som i slutet på
50-talet. Under 60-talet utvecklades motorsågarna vidare och snart kunde den utöver
timmersvans och bågsåg även ersätta yxan, som dessförinnan användes för kvistning.
Barkspaden ersattes med barkmaskiner som av transporttekniska skäl endast opererade
på av läggen.
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Under 70-talet lanserades så skördarna. Först härigenom öppnades möjligheten till mekanisering av skogsavverkningen. De tidiga modellerna kunde inte användas för gallring
eller slutavverkning i svår terräng. Under 80-talet utvecklades skördarna ytterligare och
nu kan man säga, att skogsavverkningarna blev helt mekaniserade.
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Skördarna kan dels fälla träden, dels kvista och dels kapa virket. I ett tidigare skede användes s.k. kapare som endast fällde träden. Kvistning och kapning utfördes då manuellt,
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Janåke Petersson, Drivningsteknik, s. 53 f.
Petersson s. 58.
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med hjälp av motorsåg. Man brukar skilja mellan engreppsskördare och tvågreppsskördare. Tvågreppsskördaren var en äldre version som krävde stort utrymme eftersom momentet kapning utfördes av en viss anordning på maskinen medan kvistning och kapning
utfördes av en annan. Engreppsskördaren har alla moment i kranens lyftanordning och
kan därigenom användas på ett smidigare och mindre utrymmeskrävande sätt. Dessa senare versioner kan som redan nämnts användas också vid selektiv avverkning. De är
dock fortfarande relativt utrymmeskrävande och det är inte lämpligt att vid gallring märka det som skall avverkas. Gallring måste utföras med hänsyn till vad som är mest praktiskt för skördaren.
De moderna maskinerna är också utrustade med datorkapacitet. Datorerna är i allmänhet
anslutna till ett nät som ger nyttjanderättshavaren möjlighet att följa verksamheten. Datorerna kan också beräkna de avverkade volymerna. Detta skulle eventuellt kunna innebära, att man i framtiden inte behöver anknyta vederlaget till den virkesvolym som blir
inmätt. Åtminstone borde en uppgift om vad som faktiskt avverkats kunna vara av stor
betydelse i sådana fall då den inmätta volymen blivit oväntat liten. En mycket intressant
fråga är om det inte också skulle finnas förutsättningar att anknyta fastighetsägaren till
nätet och ge denne samma information och möjligheter till övervakning av avverkningen
som nyttjanderättshavaren har.
Numera är det vanligen fristående entreprenörer som utför såväl avverkning som transport av avverkat virke fram till av läggsplatsen. Det är också vanligt att virkesköpande
skogsbolag knyter dessa entreprenörer till sig på ett varaktigt sätt. Det förekommer för
övrigt också att bolagen anlitar särskilda fristående skogsuppköpare som i eget namn
förvärvar avverkningsrätter för skogsindustriernas räkning. I sistnämnda sammanhang
uppkommer särskilda juridiska komplikationer, eftersom sådana partskonstellationer synes medföra att kommissionslagen kan bli tillämplig på avtalsförhållandena. Vanligen
anlitas olika företag för avverkning respektive transport från avlägg till inmätning. Ett
viktigt skäl varför man använder sig av olika företag för dessa funktioner är att det anses
ge ökad säkerhet. De olika aktörerna kontrollerar varandra och risken för obehöriga förfoganden minskar. Såväl avverkare som fraktare får betalt i förhållande till den inmätta
volymen. Krasst uttryckt kan man säga att dessa båda uppdragstagare var för sig i princip har incitament att helt eller delvis tillägna sig virket, men tillsammans besjälas de av
ambitionen att virket skall nå fram till inmätningen.
Avverkaren är alltså vanligen en självständig företagare med en kostsam maskinpark. En
modern skördare betingar ett pris på ca 2 - 3 miljoner kronor och en skötare, d.v.s. en
traktor med lastmöjligheter, kan kosta 2 miljoner kronor. I vart fall i Norrbotten är det
vanligt att ett företag har 2 - 3 maskiner och ett tiotal anställda. Av ekonomiska skäl är
det vanligt att avverkningarna pågår dygnet runt. Det är med hänsyn till de jämförelsevis
stora investeringarna i maskiner och till följd av gällande ersättningsnivåer för denna typ
av uppdrag nödvändigt med en mycket hög arbetsintensitet. Avverkningstakten är ca 15
kbm per timme och normalt hinner man med ungefär en hektar per dag. Avverkarna anses ofta vara i beroendeställning gentemot ett skogsbolag.
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4.4 Skogsvårdsansvaret
Det kan i detta sammanhang finnas skäl att i någon mån uppmärksamma frågan om ansvaret för skogsvårdande åtgärder. Av detta skäl skall jag nu först översiktligt i relevanta
delar redogöra för regleringen i skogsvårdslagen (SVL), när det gäller avverkning av
skog på skogsmark och i fråga om krav på tillstånd till avverkning. Därefter kommerjag
att kortfattat diskutera hur ansvaret fördelar sig mellan fastighetsägaren, nyttjanderättshavaren och avverkaren. Detta är naturligtvis en straffrättslig och förvaltningsrättslig
fråga och det ligger utom ramen för denna framställning att närmare utreda den. Jag har
ändå ansett det motiverat att i någon mån beröra den eftersom den även har viss anknytning till avtalsrelationen mellan fastighetsägare, nyttjanderättshavare och även avverkare.

4.4.1 Skogsvårdslagens bestämmelser om avverkning
Enligt 10 § SVL, skall avverkning på skogsmark vara ändamålsenlig för återväxt av ny
skog eller främja skogens utveckling. Det finns enligt samma lagrum möjlighet att föreskriva, att trädbestånd under viss ålder inte får avverkas.
I fråga om skogsinnehav som är större än 50 hektar kan föreskrivas att
föryngringsavverkning inte får ske i sådan utsträckning att mer än hälften av
brukningsenhetens skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark eller skog yngre än 20
år, 11 § SVL. Av 12 § 1 skogsvårdsförordningen (SVF) följer att föryngringsavverkning
inte får ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhets produktiva
skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark eller skog yngre än 20 år. Med
brukningsenhet avses normalt den skogsmark inom en kommun som tillhör samma
ägare. 11 § SVL öppnar möjlighet att genomföra fastighetsreglering så att en
brukningsenhet som är större än 50 hektar omvandlas i mindre enheter. För att motverka
sådana åtgärder som syftar till kringgående av de begränsningar som stipulerats för
större brukningsenheter, infördes 1997 en regel som innebär att begränsningarna även
gäller på brukningsenhet som är mindre än 50 hektar, om denna bildats av mark från en
brukningsenhet som är större än 50 hektar och mindre än tre år förflutit från
fastighetsbildningen, se 12 § 2 st. SVF.
I svårföryngrad skog och skyddsskog får avverkning inte ske utan tillstånd av skogsvårdsstyrelsen, 16 § SVL. Särskilda regler gäller beträffande fjällnära skog (18 § SVL)
och skog inom område där rennäring får bedrivas (20 § SVL). Särskilda föreskrifter i
fråga om hyggens storlek och utläggning, beståndsanläggning, kvarlämnande av träd och
trädsamlingar, gödsling, dikning och sträckningen av skogsbilvägar kan meddelas för att
tillgodose naturvårdens, kulturmiljövårdens och rennäringens krav kan meddelas med
stöd av 30 och 31 §§ SVL. Sådana föreskrifter får dock inte innebära att pågående markanvändning avsevärt försvåras utom när hänsyn till rennäringen kräver det.
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Den som bryter mot en föreskrift som meddelats med stöd av 10 § 2 st., (förbud att avverka trädbestånd under viss ålder), 11 § eller 20 § SVL kan dömas till straff för detta.
Detsamma gäller beträffande brott mot 10 § 1 st. SVL (avverkning som inte är ändamålsenlig med hänsyn till återväxten och skogens utveckling), 16 § 1 eller 3 st. SVL
(avverkning utan tillstånd i svårföryngrad skog och skyddsskog eller i strid med föreskrift om åtgärder för att begränsa eller motverka olägenhet och att trygga återväxten)
liksom 18 § 2 st. (avverkning utförs i strid med föreskrift avseende fjällnära skog) eller
21 § 3 st. (avverkning sker i strid med föreskrift angående hänsyn till rennäringens intressen). Åtgärder i strid med föreskrifter enligt 30 och 31 §§ SVL är också straffbara.

4.4.2. Något om ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare enligt S V L
I samtliga ovan angivna fall kan såväl fastighetsägare som nyttjanderättshavare, liksom
även den som fysiskt utför avverkningen, avverkaren, ådra sig straffansvar. Det förefaller däremot oklart hur ansvaret fördelas. Man får räkna med att omständigheterna i det
enskilda fallet, i den mån dessa kan klarläggas, blir utslagsgivande. Jag skall här försöka
göra en allmän bedömning av ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare. Däremot kommerjag i stort sett att bortse från avverkarens ansvar.
Ingen part ådrar sig ansvar såvida det inte visas att vederbörande uppsåtligen eller av
oaktsamhet brutit mot en regel eller föreskrift som meddelats med stöd av SVL. I allmänhet borde man nog kunna räkna med att nyttjanderättshavaren inte har lika goda förutsättningar som fastighetsägaren att vara insatt i de särskilda föreskrifter som kan gälla
beträffande fastighetsägarens skogsskiften. Däremot bör man naturligtvis kunna förvänta
sig, att båda parter känner till innehållet i SVL.
Man torde därför enligt mitt förmenande kunna räkna med att brott mot särskilt meddelade föreskrifter utgör ett område där i första hand fastighetsägaren själv måste svara,
men om denne informerat sin kontrahent om föreskrifternas innehåll, bör naturligtvis
även den sistnämnde kunna ådra sig ansvar, om han därefter struntar i föreskrifternas
innehåll vid genomförandet av avverkningen. Detta kan i och för sig tyckas få till konsekvens att fastighetsägaren måste förebringa positiv bevisning om att han informerat nyttjanderättshavaren för att undgå ansvar. Detta förefaller dock dubiöst ur straffrättslig synpunkt. Visserligen får utgångspunkten anses vara, att fastighetsägaren skall kunna fällas
till ansvar om en avverkning skett i strid med inskränkande föreskrifter, men om denne
invänder att han vid upplåtelsen meddelat nyttjanderättshavaren om innehållet i dessa
föreskrifter, ankommer det på åklagaren att förebringa utredning om hur det förhåller sig
med detta. Det är avgjort rekommendabelt att låta uppgifter av detta slag framgå av det
kontrakt enligt vilket fastighetsägaren upplåter avverkningsrätten.
Vid avverkning som sker utan erforderligt tillstånd, bör rimligen också i första hand fastighetsägaren själv vara den som riskerar påföljd. Detta innebär naturligtvis inte att en
nyttjanderättshavare eller avverkare som utan stöd i ett avtal avverkar annans skog, inte
skulle kunna fällas till ansvar för detta. Här åsyftas endast sådana fall då det enligt SVL
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krävs särskilt tillstånd för att genomföra en avverkning. I dessa sammanhang förefaller
det vara en rimlig utgångspunkt att fastighetsägaren skall svara om han beträffande just
sådan skog upplåtit avverkningsrätt. Om nyttjanderättshavaren är medveten om att upplåtelsen skett utan erforderligt tillstånd, måste emellertid även denne kunna ådra sig
straffansvar.
Fastighetsägaren har ansvaret för åtgärder hänförliga till anläggning av ny skog. Bland
sådana åtgärder märks olika föryngringsmetoder, markberedning, sådd, plantering m.m.
enligt 8 § SVL. Däremot tycks 10 § 1 st. SVL, som innehåller en allmän föreskrift om
hur avverkning skall genomföras för att tillgodose återväxten och främja skogens utveckling, kunna beröra primärt den som avverkar såvida upplåtelsen inte avser utsynade
träd. Detsamma gäller beträffande 30 § SVL. De föreskrifter som det här är fråga om
meddelas av skogsstyrelsen i samråd med naturvårdsverket, riksantikvarieämbetet och
andra berörda centrala förvaltningsmyndigheter samt eventuellt skogsvårdsstyrelse och
kommuner i frågor av vikt med hänsyn till lokala förhållanden, 30 § SVF.
Sammanfattningsvis bör alltså gälla att fastighetsägaren måste informera sin kontrahent
om de föreskrifter som meddelats med stöd av SVL beträffande berörd fastighet för att
undgå påföljd, om genomförd avverkning innebär överträdelse av sådan föreskrift. Det
förefaller i hög grad motiverat att i kontrakt om upplåtelse av avverkningsrätt inta vilka
eventuella föreskrifter och dylikt som gäller beträffande den fastighet som omfattas av
upplåtelsen. Om detta är en tillräcklig åtgärd i varje situation är oklart. Om fastighetsägaren upptäcker att en viss avverkning bedrivs i strid med föreskrifterna bör han givetvis ha skyldighet att ingripa, men i de allra flesta fall torde praktiska förutsättningar saknas. Fastighetsägaren vet inte när avverkningen kommer att ske och normalt sett är avverkningen, när den väl kommer till stånd, utförd inom ett par dagar.
Nyttjanderättshavaren bör ansvara för att avverkningen sker inom de allmänna ramar
som anges i 10 § 1 st. SVL och de generella föreskrifter som meddelats med stöd av 30
och 31 §§ SVL. Uppenbart är i varje fall, att fastighetsägaren inte avhänt sig ansvaret
enligt SVL genom att upplåta avverkningsrätt. Lika uppenbart är att part i upplåtelseavtalet inte kan friskriva sig från det straffrättsliga ansvaret enligt SVL.

4.4.3. Förverkande
Virke som härrör från avverkning som utförts i strid med SVL:s bestämmelser skall förverkas, om det inte är uppenbart obilligt. SVL öppnar också möjligheten att i stället förverka värdet av virket. Det är oklart hur ett avtal om upplåtelse av avverkningsrätt skall
avvecklas om det virke som omfattas av upplåtelsen helt eller delvis förverkas. Det torde
dock ligga nära till hands att anta att, om nyttjanderättshavaren eller avverkaren förfarit i
strid med SVL: s ovan relaterade bestämmelser och därför fälls till ansvar, medan det
inte kunnat påvisas något brott från fastighetsägarens sida, man knappast kan mena att
den sistnämnde ytterst skall bära de ekonomiska konsekvenserna av förverkandet. Detta
framstår i varje fall ur allmän juridisk synpunkt som i så hög grad tvivelaktigt, att man
knappast heller torde kunna genomdriva denna konsekvens i ett fall där parterna i upplå44

telseavtalet kommit överens om att nyttjanderättshavaren på fastighetsägarens bekostnad
skulle hållas skadelös i en dylik situation. En sådan klausul skulle enligt min mening i
liknande situationer knappast hålla för en prövning enligt 36 § AvtL.

4.5 Skogsbruket och miljön
Inledningsvis kan det här vara värt att notera, att man såväl inom skogsbruket som inom skogsindustrin i stort på senare år visat sig observanta och lyhörda när det gäller miljöfrågor. Ett skäl för detta
är naturligtvis att viktiga exportmarknader liksom naturligtvis även inhemska köpare börjat ställa
krav på ett miljömässigt skogsbruk. Understundom innehåller idag avtalen om leverans av trä- eller
pappersprodukter klausuler som ger köparen rätt att säga upp ett kontrakt om det uppdagas att uppställda krav på miljömässigt skogsbruk inte är uppfyllda. Ofta behöver säljare av virke och förädlade virkesprodukter uppvisa certifiering för att de skall kunna godtas som leverantörer. Jag kan inte
här gå in på frågan vad man måste göra för att uppfylla kraven för miljöcertifiering. Man får emellertid hoppas att granskningen av den som ansöker om certifiering inte endast består i att handlingsplaner och liknande av sökandena upprättade dokument genomgås. Det bör naturligtvis inte räcka
att uppfylla vissa formella kriterier, eftersom det aldrig kan uteslutas att det finns diskrepans mellan
en sådan formell granskning och konkret verklighet. Den faktiska avverkningsverksamheten och
skogsvården behöver naturligtvis inte med naturnödvändighet leva upp till uppställda målsättningar.
Ett intryck jag fått, men som jag i och för sig inte kan belägga, är att det numera finns en tendens att
i alltför hög grad fästa uppmärksamhet på uppställda planer, policies och andra typer av officiella
deklarationer, vid granskningen av offentliga verksamheter. Om vissa formella kriterier är uppfyllda, verkar granskaren benägen dra långtgående slutsatser angående kvaliteten på den verksamhet
som skall undersökas. Har t.ex. en kommun uppställt en plan för hur räddningstjänsten skall bedrivas i vissa typer av katastrofsituationer, verkar man kunna lägga detta till grund för påstående att
kommunen utvecklat ett systematiskt förhållningssätt i detta avseende. Den typ av prövning av kvaliteten som i stället innebär att man försöker mäta verksamhetens nivå när aktuell plan skall tillämpas praktiskt, förefaller milt uttryckt ovanlig, men det är egentligen sistnämnda typ av mätning som
med nämnvärt fog kan uttala sig i denna typ av frågor. På samma sätt tycks det förhålla sig på en
rad områden. Det förhållandet att en myndighet eller en arbetsplats t.ex. antagit en jämställdhetsplan med ett ur jämställdhetssynpunkt bra innehåll är i och för sig gott. Frågan är om detta spelar
någon roll om jämställdhetskraven i praktiskt handlande inte blir tillgodosedda.
Det finns i varje fall anledning räkna med att miljöfrågans uppmärksammande fått vissa positiva
konsekvenser genom att aktörerna, främst skogsbolagen, haft skäl att försöka påvisa att de lever upp
till högt ställda krav när det gäller skogsbruk och avverkning. 1 moderna standardavtal avseende
upplåtelse av avverkningsrätt framskymtar ibland klausuler där skogsbolaget/nyttjanderättshavaren
även i relationen till skogsägaren försöker inskärpa vikten av ett miljöanpassat och uthålligt skogsbruk. Även här brukar man ta in en klausul som ger nyttjanderättshavaren möjlighet att häva avtalet
om skogsägaren för sin del inte uppfyller ställda miljökrav.

4.5.1 Ägarförhållandenas betydelse ur bl.a. miljösynpunkt
Privatskogen, som alltså utgör närmare 50 % av Sveriges skog totalt sett, ägs till stor del av inaktiva, ibland oskiftade dödsbon, respektive s.k. trottoarbönder. Den fortfarande markanta avflyttningen
från landsbygden torde med nödvändighet leda till att problemet med inaktiva skogsägare successivt
kommer att öka. Problemet består kanske främst däri, att dessa ägare rent fysiskt har mycket be45

gränsade möjligheter att själva bedriva en aktiv skogsvård. Skogsbruket blir i sådana fall i bästa fall
en hobbyverksamhet som skall hanteras på fritiden och i värsta fall saknas överhuvudtaget praktiska
möjlighet att i nödvändig utsträckning beakta skogsvårdens krav.
Det torde knappast råda någon tvekan om att incitamentet att verka för långsiktighet i skogsbruket
är oerhört mycket större för en ägare som vet att hans släkt skall leva och verka på gården i flera
generationer framöver än vad som normalt sett är fallet med en ägare som inte har någon annan
anknytning till skogsegendomen än att vederbörande just äger den. Man torde med nästan lika stor
säkerhet kunna påstå, att förstnämnd typ av ägare dessutom har betydligt större skäl att verka för
miljömässigt utnyttjande av skogen på det sättet att såväl växt- som djurlivets behov i stort blir någorlunda väl tillgodosedda. Det är i varje fall sannolikt, att en stadsbo, som knappt hinner besöka
sina skogsfastigheter, i högre grad betraktar skogen som en kortsiktig ekonomisk resurs som bör
utnyttjas maximalt, än den ägare som är bosatt på fastigheten och som långsiktigt behöver kunna
utnyttja skogen.
Arvsordningen kan leda till att skogsfastigheter, som skulle ha kunnat utnyttjas både effektivt och
miljömässigt om väl lämpade personer fått överta dem vid fastighetsägarens död, i stället antingen
förblir outnyttjade p.g.a. bristande intresse eller överavverkade och vanskötta på grund av alltför
kortsiktiga vinstintressen. Särskilt viktigt är emellertid, att de praktiska förutsättningarna för produktiva skogsvårdande insatser försämras i de fall när oengagerade eller indifferenta arvtagare tillträder skogsegendomar. Detta kan på sikt medföra bristande återväxt och därmed i förlängningen
även risk för stagnation i skogsindustrin. Givetvis kan dylika tendenser motverkas genom ökade
insatser från berörda skogsvårdsmyndigheter och lika självfallet kan ändrade regler bidra till att
bristande skogsförvaltning från ägare motverkas. Däremot är det naturligtvis knappast aktuellt att
uppställa begränsningar i den legala arvsordningen för att åstadkomma bättre funktion i skogsbruket. Det förtjänar dock påpekas, att historiskt sett har såväl ändringar i arvsreglerna liksom regelrättajordreformer genomförts för att komma till rätta med liknande problem inom jordbruket.
I syfte att öka funktionsgraden i jord- och skogsbruket, infördes särskilda regler för förvaltning av
vissa samägda jordbruksfastigheter genom lag (1989:3). Enligt 1 § skall lagen ersätta 2 - 6 §§ samäganderättslagen beträffande fastighet taxerad som lantbruksenhet, om den ägs av minst tre personer gemensamt. Den huvudsakliga poängen med lagen är att den typ av handlingsförlamning som
ofta är utmärkande för förvaltningen av samägda jordbruksfastigheter och som uppkommer på
grund av kravet att alla delägare skall vara eniga för att en åtgärd rörande egendomens förvaltning
skall kunna vidtas, se 2 § samäganderättslagen, motverkas genom att delägarna skall utse en ställföreträdare som skall svara för den löpande förvaltningen i överensstämmelse med delägarnas beslut,
3 § i 1989 års lag. Enligt 5 § samma lag gäller den mening som får det högsta röstetalet bland de
röstande och röstetalet bestämmes efter delägarnas andel i fastigheten. Såväl enligt samäganderättslagen 6 § som enligt 1989 års lag 13 § finns möjlighet att begära egendomens försäljning på
offentlig auktion.
Det finns dock i detta avseende en betydelsefull skillnad mellan de båda lagarna. Enligt samäganderättslagen kan delägarna träffa avtal av innebörd att delägare inte är berättigad att begära försäljning, men denna möjlighet är utesluten enligt 13 § i 1989 års lag. Enligt NJA 1997 s. 72 ansågs ett
äldre avtal, som träffats i överensstämmelse med samäganderättslagen, ha förfallit i och med att
1989 års lag trädde i kraft. Däremot är det enligt samma rättsfall fortfarande möjligt att vid gåva av
jordbruksfastighet föreskriva att gåvomottagare inte får ansöka om fastighetens försäljning på offentlig auktion.
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Här kan tilläggas att det på grund av skattereglernas utformning är sällsynt att renodlade skogsfastigheter överlåts genom gåva. Den gängse tekniken är i stället att sälja fastigheten till marknadsvärdet eftersom detta leder till att den nye ägaren far tillgodoräkna sig ett nytt ingångsvärde för skogen,
vilket i sin tur ger ett nytt utrymme för skogsavdrag. Nettobehållningen av en genomförd avverkning fördubblas nämligen så länge det finns tillräckligt utrymme kvar att göra detta skogsavdrag.
Här är inte rätta tillfället att behandla skattereglerna inom skogsbruket, men när frågan nu ändå är
på tal kan det trots allt finnas skäl peka på att systemet med skogsavdrag liksom för övrigt också
reglerna om s.k. rationaliseringsförvärv av skogsskiften eller skogsfastigheter ger ägaren tydligt
incitament att snabbt avverka så mycket skog som möjligt på en nyförvärvad skogsfastighet, vilket
kan vara till förfång såväl ur miljö - som hushållningssynpunkt.
Det bör här kanske påpekas, att jag inte menar att en snabb avverkning på en fastighet nödvändigtvis är i strid med vare sig MB: s bestämmelser eller SVL. Om det inte finns hindrande föreskrifter
enligt SVL eller annan lag är det j u vanligen meningen att skog skall avverkas. Vi har sedan lång tid
tillbaka ansett det vara ett angeläget intresse att skogsindustrin kan förses med erforderliga kvantiteter timmer. Däremot skall avverkningarna bedrivas på ett sådant sätt att de är ändamålsenliga för
återväxt av ny skog eller befrämjande för skogens utveckling, enligt SVL 10 §.
Tyvärr är det inte så lätt att generellt uttala sig om hur avverkningar skall bedrivas för att tillgodose
dessa krav. Olika epoker har besvarat frågan olika. Vi skall nog inte räkna med att de ståndpunkter
som nu är förhärskande kommer att bestå.

4.5.2 Miljöbalkens och S V L : s grundläggande ändamål
Såväl MB som SVL uttrycker vissa grundläggande ambitioner av betydelse för skogsbruket. Enligt
SVL innebär dessa ambitioner eller ändamål att skogsvården ska bedrivas så att skogen förmår reproducera sig i tillräcklig omfattning. Det finns ett krav på uthållig och god avkastning enligt 1 §
69

skogsvårdslagen och dessutom att den biologiska mångfalden skall bibehållas.
De grundläggande ändamålen enligt MB uttrycks i 1 kap 1 § MB och kanske särskilt i 2 st. p 1 - 5.
Människor och miljö skall skyddas mot skador och olägenheter genom föroreningar eller annan
påverkan; värdefulla naturmiljöer och kulturmiljöer skall skyddas och vårdas; den biologiska mångfalden skall bevaras; mark, vatten och fysisk miljö i övrigt skall användas så att en från ekologisk,
social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas och återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att
ett kretslopp uppnås.

4.5.3 Miljöbalkens tillämplighet inom skogsbruket
Vilken rättslig betydelse har MB inom skogsbruket? SVL anger särskilt, att föreskrifter som meddelats enligt 7 och 8 kap MB gäller före regler i SVL. Även föreskrifter, som meddelats med stöd av
SVL, tar vika om de strider mot dessa regler. Det rör sig här om reglerna om naturskydd och det
särskilda skyddet för djur- och växtarter. I 4 § SVL framhålls särskilt 7 kap 11 § 2 st. MB, som avser möjligheten att avge förklaring ett område som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter
m.m. skall utgöra s.k. biotopskyddsområde. I ett sådant område får enligt 11 § 2 st. MB inte bedriSe närmare Stjernqvist: Skogen och brukarna. Skogens behandling i enskilt skogsbruk.
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vas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. Detta förefaller vara en praktiskt
sett mycket viktig regel för skogsbruket, vilken i många fall säkerligen kan medföra att planerade
avverkningar inte kan genomföras.
Även övriga regler i 7 kap MB förefaller i allmänhet vara av ganska stor praktisk betydelse. Särskilt
bör framhållas 7:2 och 3 MB, som gäller bildande av nationalpark; 7:4-8 MB, som behandlar bildande av naturreservat, 7:12 MB som avser djur- och växtskyddsområde. Reglerna om strandskydd
kan också inverka på möjligheterna att bedriva skogsbruk, särskilt 7:16 p. 5 MB, som innebär att
åtgärder som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter är förbjudna. Ett område
som utgör vattenskyddsområde enligt 7:21-22 MB kan säkerligen också många gånger beröras så
att skogsvård och skogsbruk måste anpassas efter de särskilda förutsättningarna. Av stor betydelse
för skogsbruket är också 27, 28, 28 a, 28 b, 29, 29 a och 29 b §§ MB som gäller särskilt skyddade
områden. De nuvarande reglerna har tillkommit efter påstötningar från EU-kommissionen och utgör
en i förhållande till tidigare bestämmelser förbättrad anpassning till direktiv 79/409/EEG den 2 april
1979 om bevarande av vilda fåglar (skyddsområde) respektive direktiv 92/43/EEG av den 21 maj
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1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (bevarandeområde).
Jag kan inte
komma ifrån intrycket, att dessa regler interfererar med bestämmelserna i 2-8 §§ MB och - framförallt 11-12 §§ MB - som utan tvivel delvis behandlar samma frågor som 28 och 29 §§ MB. De nu
gällande bestämmelserna - d.v.s. 7:27-29b MB - utgår ifrån att de aktuella områdena redan genom
andra regler åtnjuter skydd i Sverige, men det borde gå att åstadkomma betydligt större klarhet i
regelutformningen genom att arbeta in de regler som härrör från de nämnda direktiven i de s.a.s.
nationella bestämmelserna i 7 kap 11 och 12 §§ MB.
De särskilda bestämmelserna om skydd för djur- och växtarter i 8 kap MB verkar däremot ha ganska liten anknytning till skogsbruk och avverkning. Dessa regler är främst inriktade på olika slag av
direkta åtgärder med de olika arterna såsom att döda, skada eller fånga djur eller att ta frön eller
andra delar från växter. I stort sett anser jag att skogsbrukets betydelse i dessa sammanhang ligger i
att dess bedrivande kan innebära förändrade betingelser för växter och djur.
Här bör också nämnas 7:25-26 MB, där den i miljörättsliga sammanhang ofta kritiserade proportionalitetsprincipen uttrycks. När frågor om skydd av områden enligt 7 kap MB prövas skall hänsyn
tas till enskildas intressen och en inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten får inte
gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses.
En särskild fråga är om de ändamålsdeklarationer som inleder MB (1 kap 1 §) är tillämpliga inom
det område där dessutom SVL äger tillämpning. 1 MB finns ingen bestämmelse som uttryckligen
visar hur man tänkt sig förhållandet mellan SVL och MB. 1:3 MB säger dock att i fråga om verksamhet som kan orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa, miljön eller andra intressen som
skyddas enligt MB tillämpas - utöver balken - även bestämmelser i annan lag. Detta måste anses ge
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uttryck åt uppfattningen, att MB skall tillämpas parallellt med andra tillämpliga lagar.
lag innehåller något som är oförenligt med en regel i MB uppkommer en normkonflikt.

Om annan

Enligt prop. 1997/98:60 skall sådana fall hanteras på följande sätt: Om det finns en bestämmelse i
annan lag som enbart rör frågor som regleras i MB och om den inte ställer krav utöver MB skall
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Se Ds 2000: 29, Genomförande av art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet.
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Se om detta; Bengtsson, Miljöbalken - en kommentar, del 1, under 7 kap 25 § (7:62 f f . ) där bl.a. regelns förhållande
till RegR: s domar RÅ 1996 ref. 40. 44, och 56 behandlas liksom debatten om proportionalitetsprincipens tillämpning
inom miljörätten.
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Stöd för detta se Rubensson. Miljöbalken - en kommentar del 1 under 1 kap 3 § (1:9 ff.) och prop. 1997/98:90 s. 147 ff.
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regeln upphävas. Om den reglerar miljökrav som går utöver MB skall regeln stå kvar. Samma gäller
om regeln innehåller delvis annat än sådant som regleras i MB, men i detta fall skall anpassning ske
så att de materiella kraven kommer i nivå med MB. Det betonas särskilt, att huvudprincipen är att
MB: s materiella krav skall vara miniminivå. "Alla verksamheter som riskerar att medföra likartad
negativ påverkan på hälsa, miljö och hushållning med naturresurser omfattas av de grundläggande
73

materiella kraven i MB."
1:1 MB skall tillämpas parallellt med annan lagstiftning som reglerar viss verksamhet. De allmänna
hänsynsreglerna enligt 2 kap MB skall iakttas av envar. Det är alltså i fråga om biotopskyddet, och
föreskrifter meddelade enligt MB om områdesskydd eller skydd för djur- och växtarter som MB har
företräde före SVL. För övrigt skall reglerna tillämpas parallellt.
Under alla omständigheter borde det finnas välgrundade skäl för påståendet att de grundläggande
ändamålsbestämmelserna i MB fullt ut har relevans inom skogsbruket.

4.6 De olika formerna för upplåtelse av avverkningsrätt
Det finns flera olika former för upplåtelse av avverkningsrätt. Jag kommer nedan att
kortfattat beskriva de viktigaste, vilka dessutom är de som kommer att uppmärksammas
fortsättningsvis. Nedanstående tekniska uppgifter härrör genomgående från en intervju
med jägmästaren Stefan Forsén, LRF i Luleå.
Det som framförallt är utmärkande för dessa avtal är, som sagt, att fastighetsägaren upplåter åt annan, nyttjanderättshavaren, rätten att avverka viss skog på fastigheten. Nyttjanderättshavaren får alltså genom avtalet en rätt att för detta ändamål nyttja den aktuella
fastigheten. Sådana avtalstyper som inte innebär att fastighet upplåtes till nyttjande
kommer i stort sett inte alls att behandlas vare sig i detta eller senare sammanhang.

4.6.1 Rotköp
Denna avtalsform har något varierande beteckningar. Ibland används t.ex. uttrycket rotpostförsäljning. I denna undersökning kommer dock beteckningen rotköp att användas.
Det kan tilläggas att man i vissa sammanhang endast talar om upplåtelse av avverkningsrätt, vilket i sådana fall alltså kan avse flera olika slag av upplåtelser.
Det bör här anmärkas att oaktat det förhållandet att avtalsformen betecknas som ett köp
och trots att de olika standardavtalen mer eller mindre genomgående använder sig av en
köprättslig terminologi, sålunda brukar parterna alltid betecknas köpare och säljare, är
det här fråga om upplåtelse av nyttjanderätt.
Rotköp är den äldsta av de idag vanligt förekommande formerna av upplåtelse av avverkningsrätt. Innebörden är kortfattat, att fastighetsägaren säljer rätten att avverka en
viss kvantitet träd. De träd som omfattas av avtalet är märkta på ett eller annat sätt. Detta
Prop. 97/98:90 s. 149.
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sker genom s.k. stämpling. Under 1800-talet och även under de första decennierna på
1900-talet var det inte brukligt att märka träden, i stället försökte man bl.a. med hjälp av
dimensionsangivelser klarlägga vilka träd avverkningen skulle omfatta. Stämpling kan
mycket väl utföras av fastighetsägaren själv men det är fortfarande relativt vanligt att
den utföres av personal från skogsvårdsstyrelsen. Det kan också förekomma att nyttjanderättshavaren/avverkaren genomför stämplingen. Priset för upplåtelsen och träden bestäms i avtalet. Av detta följer att de träd som omfattas av upplåtelsen, rotposten, måste
värderas innan avtalet träffas. Att nyttjanderättshavaren måste värdera rotposten är uppenbart, men rimligen bör även fastighetsägaren värdera den för att kunna bedöma lämnade anbud. Om fastighetsägaren införskaffat en opartisk värdering underlättar det naturligtvis. Ibland förekommer någon form av anbudsförfarande och fastighetsägaren har då
alltså möjlighet att välja bland flera anbud. Köpesumman kan betalas direkt vid avtalstillfället. Uppdelning i delposter kan naturligtvis också ske. Det ligger för övrigt ofta i
fastighetsägarens intresse att av skatteskal periodisera intäkterna från skogsbruket.
Rotköp förutsätter alltså betydande insatser från fastighetsägarens sida och avtalstypen
kan sägas bygga på att båda avtalsparterna besitter ett visst mått av professionalitet. Enligt uppgift från jägmästare, brukar man inom de norrländska allmänningsskogarna mer
eller mindre regelmässigt använda sig av denna upplåtelseform. Däremot framgår av
skogsstatistiken att rotköpens andel av det totala antalet upplåtelser av avverkningsrätt
fortlöpande minskar. Enligt muntlig uppgift från ett av de större skogsbolagen utgör rotköpens endast ca 10 % av antalet förvärvade avverkningsrätter.
Det råder knappast någon tvekan om att rotköp ur vissa synvinklar är en för fastighetsägaren fördelaktig avtalsform. Det ekonomiska utfallet kan överblickas, parternas rättigheter och skyldigheter kan i högre grad anses klarlagda än beträffande andra former och
man undgår vissa anmärkningsvärda frågor som jag återkommer till.
Ur skogsvårdssynpunkt finns också vissa fördelar. Fastighetsägaren ges här möjlighet att
styra avverkningen så att den får en ur hans synpunkt lämplig omfattning. Om personal
från skogsvårdsstyrelsen genomfört stämplingen får man vidare förmoda att de skogsvårdande aspekterna blir tillgodosedda. De modernare skogsmaskinerna är så pass smidiga och tekniskt välutrustade att man idag knappast kan säga att de innebär något hinder
mot selektiva avverkningar.
Skälen varför rotköp används i allt mindre omfattning kan vara flera. Det förefaller vara
ett rimligt antagande att den i princip nödvändiga värderingen från skogsägarens sida
innebär betydande transaktionskostnader liksom även anbudsförfarandet. Genomförandet av stämplingen för också med sig kostnader. Den skogsägare som bedriver ett aktivt
jord- och/eller skogsbruk och för sin försörjning är beroende av det ekonomiska utfallet
från rörelsen, har naturligtvis tydligt incitament att aktivt verka för att avtalen blir så fördelaktiga som möjligt, men som bekant råder i Sverige numera det förhållandet att antalet aktiva jordbruk är i markant avtagande. I stor utsträckning ägs skogsmark av inaktiva
dödsbon och av enskilda personer vars huvudsakliga verksamhet ägnas andra försörjningskällor och som dessutom är bosatta på annan ort. Sannolikt är även många aktiva
ägare benägna att välja sådana upplåtelseformer som medför de lägsta transaktionskost50

naderna. Rotköp medför alltså relativt betydande transaktionskostnader och det är ur
ekonomisk synpunkt förklarligt att andra och mindre kostnadskrävande avtalsformer
vuxit fram. Härigenom ökar incitamentet till kontrahering och produktiviteten befrämjas.
Ett annat skäl kan vara att skogsbolagen och skogsägarföreningarna säkerligen föredrar
de modernare upplåtelseformerna och därigenom också kan tänkas påverka fastighetsägarna att träffa sådana slags avtal.
Det bör också nämnas att den tekniska utvecklingen kan vara en viktig förklaring till
denna utveckling. I och med att man övergav de manuella motorsågarna och började använda automatiserade skogsmaskiner för avverkningen, försämrades möjligheterna till
selektiva avverkningar. Men som framgått ovan har dessa möjligheter nu åter förbättrats.
Ur just denna synpunkt skulle man möjligen alltså kunna tänka sig att rotköpens popularitet åter ökade.
Slutligen bör framhållas, vilket väl i och för sig redan framgått, att det mycket väl kan
förhålla sig så att fastighetsägarens nettoavkastning kan bli högre vid användande av de
modernare upplåtelseformerna.
Det förefaller emellertid antagligt att den fastighetsägare som verkligen önskar träffa
avtal om rotköp inte har några svårigheter att hitta intresserade spekulanter. Behovet av
råvaror inom skogsindustrin är givetvis en överordnad faktor. Jag tycker mig ha förstått,
att det krävs ett betydande mått av anspänning från uppköparnas sida för att de skall klara uppgiften att förse sina uppdragsgivare inom träindustrin med tillräckliga kvantiteter
virke.
En annan åtminstone skönjbar utvecklingstendens är emellertid, att olikheterna mellan
upplåtelseformerna tenderar att bli allt mindre framträdande. Jag har t.ex. märkt att vissa
standardkontrakt avseende rotköp har med en klausul, som innebär att fastighetsägaren
får vidkännas olika slag av påföljder, främst avdrag å köpeskillingen men även hävning
kan förekomma, om de uppgifter som lämnats i stämplingslängd inte motsvarar det
kvantitativa resultatet av avverkningen. Detta torde innebära, att man även i dessa fall
låter inmätningen av virket bli utslagsgivande för priset på rotposten.

4.6.2 Leveransrotköp/awerkningsuppdrag
Det finns här skäl att behandla dessa både upplåtelseformer i ett sammanhang eftersom
de i väsentliga hänseenden måste betraktas som mycket närbesläktade.
I dessa fall upplåts avverkningsrätten inom ett snitslat eller på annat sätt markerat område. De enskilda träden är alltså inte märkta. Vid leveransrotköp bestämmes i avtalet ett
pris per kbm inmätt virke. Priset vid avverkningsuppdrag utgår också från den inmätta
kvantiteten, men knyts dessutom till "gällande prislista" vid tiden för inmätning. Avverkningsuppdrag kan sägas ha ett spekulativt inslag som med hänsyn till förekommande
prisfluktuationer på virke kan vara ganska betydande. Ur nyttjanderättshavarens syn51

punkt är det förklarligt om han under perioder med höga priser strävar efter att ingå avtal
om avverkningsuppdrag, medan fastighetsägaren i motsvarande situation naturligtvis
helst väljer leveransrotköp. Prisvariationerna kan som sagt vara betydande och det kan
säkert tänkas fall vid avverkningsuppdrag där priset sjunkit i sådan utsträckning att fastighetsägaren - om han hade varit införstådd med prisutvecklingen - överhuvudtaget inte
skulle ha ingått något avtal.
Vid köp i allmänhet torde det i och för sig knappast vara oskäligt att anknyta prissättningen till den gängse prisnivån på marknaden vid en viss framtida tidpunkt. Om prisklausulen däremot är utformad så att man som köpare godtar att betala det pris som skall
gälla enligt den prislista säljaren tillämpar vid en viss framtida tidpunkt, torde det finnas
anledning dra åt sig öronen. Om det i stället är köparens prislista som skall tillämpas gör
detta knappast saken bättre. Priset på varan spelar i allmänhet en avgörande roll vid
onerösa avtal och om just denna fråga lämnats öppen i ett bindande avtal framstår det
som en allvarlig brist. Enligt vissa utländska rättsordningar brukar man t.o.m. betrakta
ett köpeavtal där priset inte blivit bestämt som ogiltigt.
När det gäller avverkningsuppdrag och leveransrotköp är det väl främst det förhållandet
att det är nyttjanderättshavaren ensam som styr det förlopp som leder fram till den händelse då priset skall bestämmas som framstår som tveksamt. Denne kan invänta det ur
hans synpunkt mest lämpliga tillfället för att genomfora avverkning och inmätning och
fastighetsägaren har inte möjlighet att alls påverka detta. Enligt 45 § KöpL skall man,
när priset inte följer av avtalet, bestämma priset på en med hänsyn till varans art och beskaffenhet, gängse pris vid tiden för köpet och omständigheterna i övrigt skälig nivå. Av
särskilt intresse i detta sammanhang är naturligtvis, att man skall utgå från gängse pris
vid avtalstillfället. Det finns alltså i detta hänseende en avvikelse från en dispositiv regel
som i varje fall kan användas analogt. Jag kan för min del inte utesluta, att avvikelsen
har en sådan halt, att den skulle kunna angripas enligt 36 § AvtL.
I många fall finns dessbättre båda avtalsvarianterna med i bilden vid förhandlingar mellan parterna och den avtalstyp väljs som parterna kommer överens om. Det förekommer
emellertid också att även ganska betydande aktörer inom virkesbranschen endast använder sig av en enda avtalsmodell.
En viktig aspekt när det gäller avverkningsuppdrag är upplåtelsetidens längd. Tre år verkar vara en vanlig upplåtelsetid, men som bekant kan avtalen maximalt vara gällande i
fem år. Detta innebär j u , att nyttjanderättshavaren har möjlighet att avvakta med avverkningen till dess att det gängse marknadspriset hamnat på en fördelaktig nivå. Vad
som ytterligare bör observeras i detta hänseende är att de förekommande standardavtalen
i allmänhet innefattar en klausul om rätt till förlängning av avtalet om avverkning inte
ägt rum under upplåtelsetiden. Detta behandlas närmare i annat sammanhang, se särskilt
avsnitt 12.6.
Det kan emellertid ifrågasättas om nyttjanderättshavaren verkligen har skäl att skjuta upp
en avverkning i syfte att åstadkomma ett lägre pris. Om denne i sin tur avser att sälja
virket vidare, verkar det ju som om han inte behöver ha någon favör av att priset sjunkit.
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Även om nyttjanderättshavaren avser att vidareförädla virket i egen regi är det inte heller
då säkert att affären blir mer lönsam om han avvaktar till dess marknadspriset på virket
sjunker, ty de sjunkande marknadspriserna kan j u inverka även på prisnivåerna på förädlade produkter. Å andra sidan finns i detta senare fall relativt goda möjligheter att avvakta med försäljning till dess priserna åter stigit. Jag avser inte att närmare inveckla mig i
dessa frågor, men man torde nog kunna påstå, att avverkningsuppdrag för nyttjanderättshavaren öppnar möjlighet att avvakta med avverkningarna till ett ur prissynpunkt
passande tillfälle och denna möjlighet blir särskilt framträdande om upplåtelsetiden är så
iång att man med ganska stor säkerhet kan räkna med att det kommer att hinna äga rum
prisfluktuationer.
I båda avtalstyperna görs köpesumman beroende av den kvantitet som blir inmätt. Inmätningen sker normalt hos ett sågverk eller motsvarande där virket skall bearbetas, förädlas eller utnyttjas för framställning av papper. Inmätning utförs vanligtvis av en opartisk virkesmätare som är medlem av en virkesmätarförening.
Vid avverkningsuppdrag skall avverkningskostnaderna betalas av fastighetsägaren. Detta
är knappast något anmärkningsvärt om man verkligen uppfattar avtalet som ett uppdrag.
Vid leveransrotköp svarar däremot nyttjanderättshavaren för avverkningskostnaderna.
Sammanfattningsvis torde man kunna påstå, att leveransrotköp är en avtalstyp som i huvudsak skiljer sig från traditionella rotköp genom att trädstammarna inte är märkta. Detta
medför i sin tur att man inte kan bedöma vare sig kvantitet eller kvalitet vid avtalstillfället och därför kan vederlaget inte bestämmas i avtalet. Dessa särdrag utmärker också avverkningsuppdragen, men här tillkommer alltså att fastighetsägaren skall svara för kostnaderna för avverkningen och att priset skall beräknas efter prisnivåerna vid tidpunkten
för inmätningen.

4.6.3 Avverkningsuppdragens juridiska karaktär
Avtalstypen avverkningsuppdrag tilldrar sig särskilt intresse eftersom den har påtagliga
beröringspunkter med kommission. Det skulle rent av kunna ifrågasättas om avverkningsuppdrag överhuvudtaget kan hänföras till kategorin avverkningsrätt till skog. Redan avtalens rubricering ger vid handen att det rör sig om ett uppdrag att för fastighetsägarens räkning avverka skog. Om syftet med avtalet är att avverkaren i eget namn för
fastighetsägarens räkning skall sälja virket och sedan redovisa för försäljningen, ter det
sig föga sannolikt att avtalet skulle betraktas som en sådan avverkningsrätt som avses i
7:3 JB. Åtminstone ur sakrättslig synpunkt kan detta ställa till med avsevärda komplikationer. Under vissa omständigheter har avverkningsuppdragen mycket tydlig anknytning
till uppdrag och kommission, men i andra fall tycks de juridiskt sett knappast alls skilja
sig från leveransrotköp. Enligt min uppfattning bör man vid bedömande av avtal om avverkningsuppdrag särskilt beakta om avtalet syftar till att avverkaren själv med äganderätt skall förvärva virket eller om denne för fastighetsägarens räkning skall avverka träden och sedan genomföra försäljning av virket till tredje man. Så vitt jag kunnat se är det
endast i dessa sistnämnda fall som avverknings uppdragen får självständig betydelse och
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det är särskilt i dessa fall man kan ifrågasätta om det föreligger försäljningskommission.
Avverkningsuppdragen kommer att uppmärksammas i flera olika sammanhang i fortsättningen.
74

Utgångspunkten bör sannolikt vara att avverkningsuppdrag skall räknas som upplåtelse
av avverkningsrätt. Det är alltså fråga om en nyttjanderätt till fast egendom och om det
inte föreligger särskilda omständigheter, som bör medföra att man klassificerar avtalet
på annat sätt, bör de klassificeras på samma sätt som rotköp och leveransrotköp.
Redan det förhållandet att avtalsformen betecknas uppdrag bidrar i hög grad till att klassificeringen blir osäker. Jag skulle därför vilja rekommendera, att man försöker undvika
upplåtelser med denna beteckning i sådana fall där beteckningen inte har självständig
betydelse. Om syftet med avtalet är att nyttjanderättshavaren skall beredas tillfälle att
tillgodogöra sig de träd som växer på ett angivet markområde, saknas således skäl att
beteckna avtalet som ett avverkningsuppdrag. Man skulle, så länge termen avverkningsuppdrag används i detta sammanhang, i så fall kunna tala om oäkta avverkningsuppdrag.
De avtalsbestämmelser som brukar anses känneteckna avverkningsuppdrag är väl främst
de som reglerar hur priset skall bestämmas och som klargör att kostnaderna för genomförandet av avverkningen skall betalas av fastighetsägaren. Dessa omständigheter har
dock knappast en sådan betydelse att det blir nödvändigt att ge avtalsformen en egen beteckning. Man kan mycket väl ta in dessa slags klausuler i exempelvis ett leveransrotköp. Man kan möjligen invända, att det kan vara praktiskt att ge avtalen olika beteckningar eftersom det medför att det blir enklare att särskilja dem. Denna synpunkt är givetvis berättigad, men i så fall bör man nog försöka hitta en beteckning som bättre svarar
mot avtalets reella innehåll.
Beteckningen avverkningsuppdrag bör därför endast användas i sådana sammanhang där
avverkningen skall ske i fastighetsägarens regi och där det som avskilts från fastigheten
fortfarande utgör fastighetsägarens egendom. I princip har en sådan typ av avtal samma
karaktär som de avtal som träffas mellan den nyttjanderättshavare till vilken upplåtits en
avverkningsrätt och den avverkare som för nyttjanderättshavarens räkning skall genomföra avverkningen. Det är endast i detta sammanhang beteckningen avverkningsuppdrag
har självständig betydelse. Denna sistnämnda form kan betecknas som äkta avverkningsuppdrag.
Jag tänker inte i detalj diskutera på vilka sätt sådana äkta avverkningsuppdrag leder till
särskilda rättsföljder. Mitt arbete behandlar avverkningsrätt till skog och tar därmed sikte
på sådana upplåtelser som avses i 7:3 JB. Observera att för att avverkningsrätt enligt 7:3
JB skall föreligga krävs, att nyttjanderättshavaren skall tillgodogöra sig virket. Jag har
redan framhållit att den avtalstyp som i praktiken brukar benämnas avtal om leveransvirke eller motsvarande inte behandlas, eftersom det i detta fall är fastighetsägaren själv
som utför avverkningen och därefter försäljer virket. Av samma skäl anser jag att jag
inte heller bör i detalj behandla de äkta avverkningsuppdragen, då även dessa saknar anknytning till avverkningsrätt till skog.
Se särskilt avsnitt 6.8.3, 6.8.5, 12.4.2 och 15.2.3.
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AVDELNING 2 Vissa obligationsrättsliga frågor
5 Obligationsrättslig introduktion med översikt
beträffande äldre doktrin
5.1 Inledning
Som tidigare nämnts, kommerjag att lägga upp denna del av undersökningen så att jag i
tur och ordning behandlar ett urval av centrala frågeställningar rörande parternas inbördes rättigheter och skyldigheter med utgångspunkt i främst gällande rätt. Det har också
nämnts, att gällande rätt i dessa avseenden endast hjälpligt kan redovisas och att den väsentliga rättskällan utgör äldre rättspraxis, vilken dessutom i viss utsträckning behandlats
i äldre doktrin.
Min undersökning kommer följaktligen inte att behandla samtliga obligationsrättsliga
frågor som kan uppkomma vid dessa upplåtelser, utan jag har gjort ett mer eller mindre
skönsmässigt urval av frågor som förefaller närliggande och praktiska, se vidare ovan
under avsnitt 1.3.
Frågan hur denna avdelning bör disponeras är inte lättbesvarad. Eftersom det rör sig om
ett subjektivt urval av frågeställningar kan det i och för sig tyckas spela mindre roll i vilken ordning de olika frågorna tas upp, men en olämplig disposition kan medföra framställningsmässiga komplikationer. I stort sett har jag emellertid valt att lägga upp denna
del av avhandlingen i någorlunda överensstämmelse med vad som förefaller vara brukligt i läroböcker i köprätt. I sådana sammanhang är det vanligt att reglerna om avlämnande och riskens övergång behandlas i ett tidigt skede och därefter kommer man in på
reglerna om säljarens dröjsmål och fel i varan och - naturligt nog - påföljder vid sådana
omständigheter. Därefter behandlas köparens skyldigheter och påföljder när köparens
inte fullgör sina skyldigheter.
Det förefaller naturligt, att jag - innan jag kommer in på de olika detaljfrågorna - kortfattat redovisar vad som sagts i svensk doktrin när det gäller avverkningsrättens obligationsrättsliga sida. Det rör sig inte om en fullständig redovisning av vad som sagts i de
olika källorna. I detta sammanhang kommer jag dessutom endast att redovisa några av
källorna, nämligen sådana där respektive författare på ett någorlunda uttömmande sätt
diskuterat centrala obligationsrättsliga frågeställningar inom området. Övriga källor
kommer att omnämnas endast i det sammanhang där respektive fråga behandlas.
1 någon mån kommerjag här in på frågor som hör till den sakrättsliga avdelningen. Detta
beror på att jag - med hänsyn till det mycket begränsade antalet uttalanden rörande av55

verkningsrätt till skog i sakrättsliga frågor - ansett det olämpligt att göra en motsvarande
översikt i den sakrättsliga delen.
Det förefaller vidare naturligt att i detta sammanhang lämna en översiktlig redovisning
beträffande synen på upplåtelse av avverkningsrätt i vissa andra länder.
Förhoppningen är, att denna inledande översikt också skall bidra till att ge läsaren en
bild av avverkningsrättens komplexa juridiska natur och dessutom tjäna som ett lämpligt
underlag inför behandlingen av såväl de obligationsrättsliga som sakrättsliga avsnitten.
Inte minst framgår av denna redovisning vad för slags juridiska frågor som främst brukar
diskuteras inom området avverkningsrätt.

5.2 Kortfattad översikt över skogsavverkningsrättens behandling i viss
äldre svensk doktrin
Den som särskilt uppmärksammat problemen kring upplåtelse av avverkningsrätt i äldre
svensk doktrin är utan tvekan Almén. Denne förfäktar särskilt ståndpunkten att upplåtelse av avverkningsrätt bör kunna ses som köp av lös egendom så att köplagen blir direkt
tillämplig, i varje fall när upplåtelsetiden är kort. Även för övrigt synes han emellertid
vara benägen att i första hand vända sig till köplagen när det gäller att skaffa vägledning
beträffande parternas inbördes rättigheter och skyldigheter inom denna avtalstyp. Den
omständigheten att objektet för överlåtelsen vid avtalet inte har självständig existens som
lös egendom anses av honom inte som ett skäl att underkänna köpteorin. Det är nämligen
fråga om ett s.k. köp res futura. Om en lantbrukare säljer 100 tunnor potatis av den blivande skörden, är det uppenbarligen fråga om ett köp av lös egendom. Om han i stället
säljer 1000 timerstockar ur egen skog, är det lika tydligt ett köp och även om köpet avser
bestämd egendom borde synsättet vara detsamma. Även om nyttjanderättshavaren är den
part som skall avskilja föremålen från marken kan man anlägga ett likadant betraktelsesätt. Almén medger dock att huvudregeln trots allt är att det är fråga om upplåtelse av
nyttjanderätt och att gränsdragningen mellan överlåtelse och upplåtelse i detta sammanhang är svårdragen. Skälet för detta anser han bero på att när en nyttjanderätt innefattar
rätt att tillgodogöra sig de föremål som saken frambringar, kan man antingen rikta uppmärksamheten mot den frambringande saken, varvid nyttjanderätt verkar rimligt, eller på
den avkastning som saken frambringar, varvid man fokuserar på förvärvarens äganderätt
och därmed köp.
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Almén framhåller att man inte kan säga att den ena åsikten är riktig och den andra oriktig. Ju längre nyttjanderätten till jorden varar, desto naturligare blir det att uppfatta avtalet som ett legoavtal och ju kortare tid nyttjanderätt är upplåten, desto naturligare blir det
att se avtalet som ett köp. En nyttjandetid på ett år eller mindre vid avverkningsrätt borde
ses som ett köp. Som ett särskilt argument för detta anger Almén att den ökning i mog75

Almén/Eklund: Kommentar till lagen den 20 juni 1905 om köp av lös egendom. Rubriken vid not 61 - 65, (cit. " A l mén).
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När Almén här talar om "saken" måste han, så vitt jag förstår, avse fastigheten.
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nad som skogen under denna tid kan vinna är alltför minimal för att kunna komma i betraktande i förhållande till skogens värde vid tiden för avtalet.
Almén anser tydligen att j u större tillväxt som skett under den tid avverkningsrätten får
utövas, desto mer talar det för nyttjanderättsteorin. Någon sådan tillväxt sker emellertid
inte alls beträffande grus, lera, torv o. dyl. vilket därför i särskild mån skulle tala för köp
i dessa fall. Rätt att ta tillvara växande gröda, något som Almén för övrigt framhåller
som ett utpräglat exempel på köp, har emellertid i allmänhet en påfallande hög tillväxt
från avtalsdatum till skörd. Detta förhållande tycks i viss mån vara ägnat att begränsa
bärkraften i Alméns argumentation i just denna fråga.
7

Tankegången att graden av tillväxt skulle vara en viktig aspekt vid bedömningen av liknande upplåtelsers juridiska karaktär, tycks härröra från äldre tid. Jag har, även om A l mén alltså i detta sammanhang betonar tillväxten, intrycket att han egentligen inte fäster
någon större vikt vid denna synpunkt. Ett uttryck för detta är att Almén tycks komma till
samma slutsats när det gäller avtalens klassificering, oberoende av omfattningen tillväxten. Det viktiga verkar vara att upplåtelsetiden är kort. Nordling framhåller däremot uttryckligen betydelsen av trädens tillväxt under upplåtelsetiden. Han anser att även korta
upplåtelser - om än med viss tvekan - skall ses som nyttjanderätt, "eftersom så länge träden kvarstår i organiskt samband med marken, avverkaren dock hämtar någon nytta av
densamma genom den av detta förhållande beroende växtkraften hos träden, om och
denna nytta är med avseende på såväl tid som verkan en obetydlighet". Så vitt jag kunnat se har just denna tankegång successivt förlorat i betydelse under utvecklingens gång
och idag förefaller det enligt min mening föga meningsfullt att tillmäta denna aspekt någon roll i varje fall när det gäller att ta ställning till avverkningsrättens juridiska karaktär.
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Det förhållandet att vissa lagregler ger vid handen att avverkningsrätt skall ses som en
nyttjanderätt, påverkar inte Alméns bedömning. Vare sig 39 § inteckningsförordningen
(IntF) eller 1:1 och 1:7 NJL anser han ha något bevisvärde för denna fråga. ' Almén
framhåller att det inte heller, även om avtalen kan hänföras till köp, möter något hinder
att inteckna rättigheten oavsett hur kort upplåtelsetiden är.
7

Men är det då inte nödvändigt att ha en fast gräns mellan avtal om lega av fast egendom
och köp av lös egendom? Enligt Almén är detta inte fallet. I obligationsrättsligt hänseende är de rättsgrundsatser som skall tillämpas inte så olika oavsett om man tillämpar
köplagen eller reglerna om nyttjanderätt till fast egendom. I avsaknad av explicita regler
i jordabalken, d.v.s. främst NJL, måste man ändå använda köplagen analogt i de flesta
fall hellre än reglerna om arrende. Detta är för avtalstypen mycket centrala frågor och
jag kommer naturligtvis i det följande att diskutera dessa närmare.
Winroth behandlar särskilt den för avverkningsrätt till skog kanske allra mest karakteristiska frågan, nämligen den om nyttjanderättshavarens rättigheter beträffande virke som
Almén ansåg, att alla slag av substansförändrande nyttjanderätter, d.v.s. även rätt till växande gröda, grus och sten,
skulle anses som köp om rätten fick utövas under kort tid, d.v.s. ett år eller kortare tid.
Nordling: Lagfarts- och inteckninsslagarne, 2 uppl. s. 254 f.
79

Almén. rubriken vid not 64.
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omfattas av upplåtelsen, men som antingen ej avverkats eller visserligen avverkats men
ej avhämtats inom upplåtelsetiden.
Han konstaterar att rättspraxis utvecklats i den riktningen att om någon köpt skog eller
timmer att avverkas och bortforslas inom viss tid anses han sakna rätt till det som ej
bragts utom det ifrågavarande skogsskiftets mark innan upplåtelsetiden gått till ända. I
detta sammanhang påpekar han också att den som förvärvar en avverkningsrätt måste
betala för upplåtelsen enligt reglerna för nyttjanderätt, även om avverkningen inte blir
av. Nyttjanderättshavaren har utfäst att betala ett vederlag för upplåtelsen och kan inte
befrias från detta åtagande ens om det inträffar mellankommande olyckshändelser "annat
än i särskilda undantagsfall." "
8

Av allt att döma menar dock Winroth, att nyttjanderättshavaren inte behövde betala i
dylika fall såvida inte ett bestämt pris avtalats. Om jag uppfattat Winroth rätt anser han
också att denna till synes något märkliga ordning inte kan förklaras med att reglerna för
nyttjanderätt skall tillämpas på dessa avtal utan dessa konsekvenser är följden av det individuella avtalets utformning. Det kan m.a.o. inte förekomma att fastighetsägaren skall
anses berättigad att tillgodogöra sig såväl de trädstammar som omfattas av upplåtelsen
som det överenskomna vederlaget, såvida man inte kan intolka i avtalet att fastighetsägaren tillagts dessa befogenheter. Han framhåller också att denna fråga inte är en rättsfråga
utan en "uttolkningsfråga."" Normalt sett borde man enligt Winroth annars inte kunna
komma fram till annat än att fastighetsägaren skall anses berättigad till skadestånd p.g.a.
olägenheter, om det - sedan upplåtelsen upphört - ligger kvar avverkade träd på hans
mark.
1

Winroth förfäktar också ståndpunkten, att i de fall trädstammarna aldrig avverkas under
upplåtelsetiden, saken skall bedömas på samma sätt. Om inte omständigheterna talar för
att man avtalat om ett förverkande av de träd som inte avverkats, anser han att fastighetsägaren gör en obehörig vinst på nyttjanderättshavarens bekostnad om han, utöver att
få behålla vederlaget för upplåtelsen, dessutom fullt ut eller delvis får behålla de träd
som omfattades av upplåtelsen. Detta gäller i synnerhet om skälet för den underlåtna avverkningen inte har någon anknytning till nyttjanderättshavarens vilja eller skuld. Winroth framhåller särskilt sådana omständigheter som ägotvist, fastighetsägarens konkurs,
laga skifte eller avverkningsförbud.
82

Winroth pekar också på att man med tillämpning av 1905 års köplag kan komma fram
till denna ståndpunkt. När nyttjanderätten upphört utan att avverkning skett - helt eller
delvis - kan detta jämställas med situationen att en köpare häver ett köp såvitt avser återstående leveransposter. En sådan åtgärd ger j u enligt 22 § 1905 års lag rätt till avdrag på
köpeskillingen. D.v.s. om det inträffat omständigheter som medför att nyttjanderättshavaren inte kunnat genomföra avverkningen, skulle han vara berättigad att häva beträffande det som inte avverkats och dessutom äga rätt till avdrag på köpeskillingen.

Winroth: Köp av lös egendom, s. 196.
' Winroth, s. 197.
2

Winroth s. 197.
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Winroth utvecklar frågeställningen ytterligare. Om avverkning inte blivit av och om
nyttjanderättshavaren begär avdrag på köpeskillingen, uppkommer därnäst frågan om
fastighetsägaren kan vara berättigad till skadestånd p.g.a. att avverkningen inte blivit
genomförd. 1905 års lag öppnar i och för sig denna möjlighet, men avgörande är då om
nyttjanderättshavaren kan visa, att det förelegat sådana omständigheter som fritar honom
från ansvar, se 30 och 24 §§ 1905 års lag.
Winroth anser att man i äldre praxis bedömde denna fråga på annat sätt. Om nyttjanderättshavaren krävde tillbaka erlagt vederlag bedömdes detta som ett skadeståndsanspråk
(och inte som ett avdrag på köpeskillingen) och för bifall till en sådan talan fordrades då
att fastighetsägaren genom ett kontraktsbrott hindrat nyttjanderättshavaren att utöva sin
avtalade rätt att avverka."
Även om jag härmed föregår den kommande framställningen, bör här sägas att dessa
frågor, som enligt min mening tillhör de allra viktigaste obligationsrättsliga spörsmålen
inom området avverkningsrätt, mer eller mindre genomgående uppmärksammas i standardavtalen och en vanlig lösning är att så långt möjligt utverka rätt till förlängning av
avtalen så att nyttjanderättshavaren fullt ut hinner tillgodogöra sig trädstammarna.
Viss kritik mot Alméns synsätt har framförts av Lejman." Dennes uppfattning kan nog
sägas ha lett till, att nyttjanderättsaspekten kom att spela en mer framträdande roll. Han
försöker bland annat visa, att HD i många fall anlagt synsätt som kan förklaras med att
de utgått från ett nyttjanderättsperspektiv. Å andra sidan förnekar inte Lejman att även
köprättsliga grundsatser kommit till användning i HD: s praxis. Principiellt skiljer sig
Alméns och Lejmans uppfattningar åt, men praktiskt sett tycker jag inte att skillnaden
har särskilt stor betydelse. Även Lejman anser att det kan finnas skäl för direkt tillämpning av köplagen vid upplåtelser på mycket kort tid, något som för övrigt också Undén
och Bengtsson hävdat.
85

Det är möjligt att Lejmans markering till förmån för nyttjanderättsperspektivet kommit
att ha betydelse för rättsutvecklingen under den andra hälften av 1900-talet. HD tycks
konsekvent ha undvikit att kategorisera kortvariga upplåtelser som köp och jag har nog
också fått intrycket att man inom branschen huvudsakligen fortfarande betraktar såväl
traditionella rotköp som modernare upplåtelseformer som upplåtelse av nyttjanderätt.
Antagligen har de modernare upplåtelseformerna utformats bland annat med syftet att
komma ifrån vissa rättsliga konsekvenser av detta tänkande. Det har också framskymtat
att man från vissa skogsbolags sida gärna skulle se att upplåtelse av rätt till skogsavverkning inte skulle uppfattas som en nyttjanderätt till fast egendom.
Hellner har också uppmärksammat vissa centrala civilrättsliga problem vid upplåtelse av
avverkningsrätt. Jag har i det följande i flera sammanhang anledning uppmärksamma
86

A.a. s. 198.
84

Lejman (nyttjanderätt) s. 87 - 139.
Undén 2:2 s. 287, Bengtsson (nyttjanderätt) s. 141.

Hellners avhandling "Om obehörig vinst", innehåller en exkurs som behandlar ersättningsfrågor vid upplåtelse av
avverkningsrätt, cit. "Hellner (obehörig vinst)."
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dennes synpunkter, särskilt när det gäller de obligationsrättsliga konsekvenserna av att
avverkningsförbud meddelas och motsvarande i sådana fall då upplåtelsetiden överstiger
maximitiden för skogsavverkningsrätt.
87

Bengtsson har bidragit med flera viktiga synpunkter. Dels framhåller han avtalens affärsmässiga karaktär och frånvaron av skyddsbehov för nyttjanderättshavaren och den
bl.a. härav föranledda konsekvensen att allmänna kontraktsrättsliga principer bör tillämpas i oreglerade obligationsrättsliga frågor. Bengtsson pekar också på fastighetsägarens
begränsade förpliktelser. Initiativet ligger hos nyttjanderättshavaren och fastighetsägaren
hade bara att göra det möjligt för motparten att utöva sin rätt. Om jag förstått Bengtsson
rätt menar han vidare att fastighetsägaren kan ådra sig ansvar för virkets kvalitet endast
om han utfäst vissa egenskaper hos det som skall avskiljas.
I fråga om rätten att överlåta rättigheten ansluter sig Bengtsson till den uppfattning som
bl.a. omfattas av Undén och Lejman och som innebär att rättigheten fritt kan överlåtas.
Men Bengtsson framhåller att överlåtaren står kvar som subsidiärt förpliktad till dess
upplåtaren samtyckt till överlåtelsen. Den allmänna rättsgrundsats som innebär förbud
mot substitution, om inte borgenären samtycker, gäller alltså även på detta område. Denna Bengtssons uppfattning torde väl de flesta ha varit överens om, men jag har inte hos
någon annan författare hittat ett explicit uttryck för den. Bengtsson sätter här för sin del
också i fråga om ens upplåtelse i andra hand kan godtas när nyttjanderättshavaren ålagts
skyldighet att redovisa för mängden uttaget material. I sådana fall bygger j u avtalet i viss
mån på förtroende för den part med vilken fastighetsägaren träffat avtalet.
Bengtsson tycks inte hysa några allvarligare betänkligheter mot att använda köplagen
analogt vid kontraktsbrott. Detta gäller kanske särskilt när den aktuella produkten visat
sig bristfällig. Dröjsmål med betalning av periodiskt vederlag kan ge hävningsrätt vid
väsentligt dröjsmål. Dessutom erinrar Bengtsson om möjligheten till detentionsrätt vid
underlåten betalning. ' Allvarligare brott mot avtalad redovisning bör enligt Bengtsson ge
fastighetsägaren rätt att häva, liksom obehörig överlåtelse eller otillåten upplåtelse av
rättigheten.
88

Bengtsson ansluter sig till Almén och Lejman när det gäller tidpunkten för äganderättens
övergång. Nyttjanderättshavaren blir alltså ägare genom avskiljandet från marken.'" Träd
som ligger kvar på fastigheten ägs av nyttjanderättshavaren såvida inte avtalet säger något annat.
När det gäller tidpunkten för riskens övergång hänvisar Bengtsson till Lejman och A l mén och bekräftar därmed uppfattningen att risken övergår vid avskiljandet."
Bengtsson (nyttjanderätt) s 1 3 9 - 142.
XX

Bengtsson (nyttjanderätt) s. 142.
89

Jfr också Rodhe: Obligationsrätt. ij 35 vid not 43, cit. "Rodhe (obligationsrätt)."
91)

Jfr också Almén § 33 vid not 16 ff. och Lejman (nyttjanderätt) s. 101 f f .
91

Almén, Rubriken till §§ 9-11 vid not 16 f f . och Lejman (nyttjanderätt) s. 90 ff. 1 och för sig ville Almén förlägga
denna tidpunkt till avtalstillfället, men kanske endast i sådana fall där träden blivit individualiserade. Bengtsson framhåller också möjligheten, att en annan tänkbar tidpunkt för riskövergång vore just trädens individualisering. Om med
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Bengtsson nämner att den vanliga uppfattningen i doktrinen är att nyttjanderättshavarens
skydd mot fastighetsägarens borgenärer också uppkommer genom avskiljandet.' Bengtsson verkar dock inte helt övertygad om att denna uppfattning är riktig. Det förefaller som
om det är främst två omständigheter som bidrar till Bengtssons tvekan. För det första kan
det synas närliggande att kräva märkning av virket i analogi med 1944 - års lag om rätt
till märkt virke och för det andra kan man knappast säga, att virket - så länge det fanns
kvar på avverkningsplatsen - kan sägas vara i nyttjanderättshavarens ensambesittning.
Denna fråga behandlas vidare nedan i avsnitt 16.3.1.
2

De svenska författare i någorlunda modern tid som i någon mån behandlat området är utöver de redan nämnda - Trygger, Hassler, Benckert, Undén, Hessler, Rodhe, Westerlind, Håstad och Gregow. Det rör sig naturligtvis inte i något fall om en heltäckande behandling beträffande avverkningsrätt till skog. Eftersom deras synpunkter rör ganska
begränsade frågeställningar anser jag det inte lämpligt att i detta sammanhang referera
dessa. De kommer i stället fram i de sammanhang där respektive fråga behandlas.

5.3 Några kortfattade noteringar angående avverkningsrättens juridiska status i vissa andra länder
5.3.1 Finland
Ursprungligen torde man i Finland ha betraktat upplåtelse av avverkningsrätt som köp av
lös egendom. Synsättet ändrades successivt, inte minst sedan man genom förordning
10/7 1901 medgav rätt till inteckning till säkerhet för skogsavverkningsrätt." Enligt 2 § i
denna förordning skulle beträffande den rätt inteckning av skogsavverkningskontrakt
medför gälla vad om intecknad nyttjanderätt var stadgat. Numera framgår av (den finska) JB 14 kap 1 § att avverkningsrätt får inskrivas att gälla i högst fem år. Enligt lag om
begränsande av giltighetstiden för skogsavverkningskontrakt den 21.3 1941/202 skall
avtal om avverkningsrätt anses vara gällande i tre år om inte annat avtalats.
Det görs som i Sverige en åtskillnad mellan avtal om leveransvirke och köp av skog på
rot. Sannolikt uppfattas de förstnämnda som köp av lös egendom medan de sistnämnda
precis som i Sverige anses ha karaktären av upplåtelse av nyttjanderätt till fast egendom. Upplåtelse av avverkningsrätt ses alltså en sorts lega, men åtminstone enligt Go4

detta avses att träden stämplas inför avverkning, kan man invända att detta i praktiken brukar ske före avtalstidpunkten
varför det synes mer lämpligt att i så fall anknyta riskövergängen till avtalstidpunkten, eftersom begreppet individualisering knappast kan tillmätas nägon rättslig betydelse såvida det inte kan anknytas till ett träffat köpeavtal eller motsvarande.
92

Undén: Svensk sakrätt 1, s. 131, cit. "Undén 1". Almén. Rubriken till §§ 9-11 v i d not 20 f och Lejman (nyttjanderätt)
s. 118.
93

Se FJFT 1874 s. 117. s. 125. s. 335 och s. 340 där Forsström och Ehrström argumenterade för köp- respektive nyttjanderättsteorin och FJFT 1876 s. 28 där man efter omröstning bland finska jurister beslöt att avverkningsrätten skulle
ses som en nyttjanderätt.
94

Godenhielm: Lärobok i finsk kontraktsrätt l , s. 240.
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denhielm är det ett avtal sui generis med särdrag som innebär att det inte kan fullt ut kan
hänföras till någon reglerad kategori. Det kanske viktigaste särdraget för denna avtalstyp är enligt Godenhielm att det inte innefattar en överlåtelse av träd utan en rätt att under viss tid avverka. Denna synpunkt torde också ligga bakom uppfattningen att förvärvarens rätt kan betecknas som en avskiljnings- eller lösgörningsrätt."
95

En finsk författare som torde ha haft viss betydelse även för den svenska synen på upplåtelse av avverkningsrätt är Chydenius.' Han berör bland annat frågan om tidpunkten för
äganderättens övergång och med en för den tiden karakteristisk auktoritet fastslår han att
äganderätten övergår först då träden skiljes från marken.' Däremot menar Chydenius, att
faran för godset övergår på nyttjanderättshavaren i och med avtalet, eftersom fastighetsägaren redan genom avtalet ger nyttjanderättshavaren all den rätt som han kunnat överlåta. Det enda som ytterligare krävs för äganderättens övergång är avskiljandet från marken. Chydenius anser, att faran borde ligga på den som ensam har möjlighet att vidta de
åtgärder som krävs för övergång av äganderätten och "som ensam har all gagn därav."
Eftersom nyttjanderättshavarens situation kan beskrivas på detta sätt i och med att avtalet träffats, borde faran alltså övergå redan genom avtalet. Chydenius hänvisar till den i
varje fall numera inte alltför välbekanta principen "Cuius periculum, eius commodum."
Se också avsnitt 6.6.
5

8

99

Chydenius anför som ett ytterligare stöd för sin uppfattning när det gäller farans övergång, att det vore stötande för rättskänslan om fastighetsägaren inte skulle få behålla köpeskillingen eller uppbära köpeskillingen om träden brunnit upp efter upplåtelsen. "" Av
samma skäl skall priset betalas även om nyttjanderättshavaren underlåtit att avverka under kontraktstiden. Om underlåtenheten att avverka berott på "ofall", t.ex. otjänligt före
o. dyl. skall man anse att nyttjanderättshavaren "har haft sin rätt och bör giva vederlaget,
även om rätten ej kunnat utövas.'"
1

01

Om avverkning skett, men virket inte avhämtats före upplåtelsetidens utgång, anser däremot Chydenius att virket tillhör nyttjanderättshavaren och det kan då inte åtkommas av
fastighetsägaren. Om nyttjanderättshavaren inte frivilligt avhämtar träden får fastighetsägaren s.a.s. begära verkställighet av avhämtandet.
Chydenius uppmärksammar också att det i praktiken förekommer avtal där priset skall
beräknas genom mätning av de fällda träden. I sådana fall anser Chydenius däremot att
fastighetsägaren inte kan kräva betalning om avverkningen inte ägt rum under upplåtelsetiden. Skälet för denna ståndpunkt är helt enkelt att fastighetsägarens fordran de facto
inte kan bestämmas. Slutligen framhåller Chydenius att avverkningsrätt kan överlåtas åt

A. a. s. 241.
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97

Wrede/Caselius: Grunddragen av sakrätten 2 uppl., Söderström och Co Förlagsaktiebolag, Helsingfors 1947 s. 579 f.
Chydenius: Lärobok i finsk kontraktsrätt.
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A. a. s. 68.
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A. a. s. 69.

i 00

Se även Lejman (nyttjanderätt) s. 72 not 2.
101

Chydenius s. 70.
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annan utan samtycke från fastighetsägaren, eftersom han anser det vara likgiltigt ur jordägarens synvinkel vem som avverkar skogen."'
2

Den redan omnämnde Godenhielm har också gjort ett försök att klarlägga parternas förpliktelser vid avtal om upplåtelse av avverkningsrätt.
När det gäller säljaren (d.v.s. fastighetsägaren med min terminologi) framhåller han, att
denne i stort sett gjort sitt i och med att avtalet träffats. Därefter behöver han bara låta
köparen (nyttjanderättshavaren) beträda marken, verkställa avverkningen och utdriva
timret. Om köparen inte kan tillgodogöra sig den virkesmängd som förutsatts, bör han
kunna rikta anspråk mot säljaren såvida inte detta beror på en händelse för vilken köparen bär risken. Särskilt framhålls, att säljaren är ansvarig om avverkningen inte kan
genomföras p.g.a. myndighetsbeslut innebärande fredning eller motsvarande. Säljarens
kontraktsbrott kan bestå i antingen att han företar positiva åtgärder för att förhindra avverkningen eller dröjsmål med åtgärder som behövs för att köparen skall kunna avverka.
Andra exempel på kontraktsbrott är att virket inte uppgår till avtalad kvalitet eller kvantitet. Slutligen kan kontraktsbrottet bestå i ett rättsligt fel eller ett rådighetsfel. De normala
påföljderna bör vara hävning, återbetalande av förskott och skadestånd (eller avtalsvite).
Prisnedsättning framhålls också som en möjlighet, medan naturafullgörelse som alternativ till hävning i vissa fall kan vara en mindre ändamålsenlig påföljd med hänsyn till
skogsvården. Enligt Godenhielm är det oklart om skadeståndsansvar för säljaren förutsätter culpa.'"'
Köparens huvudsakliga förpliktelse är naturligt nog att betala köpeskilling. Även i Finland tycks det vara vanligt att detta sker dels genom förskott och dels genom slutlikvid
vid viss avtalad tidpunkt. Sker inte betalning i rätt tid är säljaren berättigad att häva. Godenhielm anser att köparen är betalningsskyldig även om avverkning inte ägt rum. Detta
ansvar betecknas som strikt, men det betonas att köparen i avtalet har möjlighet att bereda sig rätt till förlängd upplåtelsetid om avverkning inte kunnat ske. Oberoende av avtalets utformning skulle dock köparen undgå skyldigheten att erlägga köpeskilling vid force majeure, vilket i detta sammanhang definierades som krig och därmed jämförlig händelse. Godenhielm ställer också frågan om köparen ådrar sig skadeståndsansvar genom
att inte avverka, men avvisar denna möjlighet då säljaren genom att utfå köpeskillingen
borde vara tillräckligt gottgjord.""
4

Godenhielm vill i princip ansluta sig till Chydenius uppfattning beträffande riskens
övergång. Den går alltså över på köparen redan genom avtalet, men Godenhielm kan
måhända sägas vara något mindre kategorisk än Chydenius i detta avseende. Han torde
bl.a. ha tagit intryck av den debatt som fördes i FJFT 1959 där bl.a. frågan om riskövergång diskuterades utifrån förutsättningen att brand uppstod innan avverkning ägt rum.'"'
Även i andra sådana fall då riskregler skall tillämpas enligt svensk rätt verkar emellertid
102

103
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A. a. s. 72.
Godenhielm s. 244 - 248.
A.a. s. 2 4 9 - 2 5 1 .
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Ett spörsmål om riskfördelning vid skogsavverkningskontrakt. Inlägg av Böök. Godenhielm. Andersson och Wiberg i
FJFT 1959 s. 7 0 - 8 0 .
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Godenhielm anse, att riskövergång sker vid den tidpunkt då köparen genom avtalet blivit
berättigad att avverka, vilket vanligen är då avtalet träffats.
106

I Finland har man numera tillskapat en kollektiv förhandlingsmekanism genom vilken
bl.a. virkespriserna bestämmes. Även upplåtelseavtalens avtalsvillkor har fastställts i
sådan ordning. Villkoren är alltså uppställda av representanter för de viktigaste intresseorganisationerna inom skogsindustrin och bland skogsägarna, närmare bestämt Finlands
skogsindustriers centralförbund och Maataloustuottajain Keskusliitto.'
07

5.3.2 Norge
Åtminstone i Norge tycks upplåtelse av rätt att avverka skog också ses som en bruksrätt,
men här närmare bestämt i formen av en servitutsrätt. Enligt Falkanger gäller detta såväl
för upplåtelse av rätt att ta stormfalld skog som avverkningskontrakt enligt vilka timmer
köpes på rot.™ Enligt 12 § 2 st. lov um saerlige råderettar over framand eigedom, som
införts under servituttsloven, gäller följande: "Rett til å taka anna skogsvyrke, eller eigedomsrett till skogstre på framand grunn, kan ikkje avtalast for lengre tid enn tre år frametter. Avtala kan likevel gå ut på at tre som er utblinka når den nemnde fristen endar, kan
avverkast i dei naereste to åra." I övrigt finns en lov om skogsbruk och skogsvern 21 maj
1965 som i åtskilliga omgångar ändrats. Denna kan i stort sägas motsvara den svenska
SVL. Det saknas skäl att beröra denna lagstiftning i detta sammanhang.

5.3.3 Danmark
När det gäller dansk rätt måste jag dessvärre konstatera, att jag inte funnit vare sig lagstiftning eller doktrinuttalanden av intresse. Sannolikt betraktas, med hänsyn till vad som
framkommit beträffande övriga nordiska länder även här avverkningsrätten som en nyttjanderätt. Jag har emellertid fått intrycket att dansk fastighetsrätt i viss utsträckning influerats av tysk rätt, bl.a. tycks begreppet Pacht ha viss betydelse. Man kan "pakta" rättigheter i fastigheter. Med hänsyn till det danska skogsbrukets ringa samhällsekonomiska
betydelse är det naturligtvis förklarligt att man inte ägnat frågan någon särskild uppmärksamhet. Däremot finns även i Danmark en motsvarighet till SVL. Den benämnes
skovloven och verkar till stor del genomsyras av begreppet fredskovpligt, vilket i första
hand innefattar en skyldighet för ägaren att hävda skogsmarken. Av 10 § skovloven
framgår att en fastighetssäljare inte har rätt att förbehålla sig rätten till träd på rot vid
försäljning av fastigheten. Den som köper en skogsegendom är, även om fredskovpligt
inte gäller, inte berättigad att avverka skog utan tillstånd under de första tio åren efter
förvärvet annat än till husbehov.
m

De situationer när tidpunkten för riskövergång skulle läggas senare var dels vid meddelat avverkningsförbud eller
motsvarande och dels vid krigsutbrott, Godenhielm s. 253 f.
107
IDS
109

Wilhelmsson: Standardavtal, s. 56.
Falkanger: Tingsretslige arbeider. s. 124.
Illum: Dansk tingsret (Carstensen) s. 77.
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5.3.4 Några andra europeiska länder
Enligt schweizisk rätt görs en för oss obekant distinktion mellan Grunddienstbarheit och
Grundlast. Den förstnämnda typen av upplåtelse brukar översättas med ordet servitut och
den sistnämnda med ordet fastighetsbelastning. Det torde emellertid stå klart, att upplåtelse av avverkningsrätt skall ses som en Grunddienstbarheit. "
1

I Tyskland kan fastighetsupplåtelser utöver Miete, hyra, även ske i form av Pacht. Man
skiljer mellan olika former av Pacht, där dock Landpacht förefaller vara den viktigaste
formen. Denna är i sin tur indelad i Grundstuckpacht, lantwirtschaftlichen Grundstuckpacht och Pacht von Langutern. Pacht skiljer sig från Miete främst på det sättet att Miete
endast kan utövas i sak, medan Pacht även kan utövas i rättigheter. Pacht har även beröringspunkter med köp. Omständigheterna i det enskilda fallet blir avgörande för klassificeringen. Om förvärvarens motprestation beräknas uteslutande med utgångspunkt i den
mängd som förvärvaren har rätt att tillgodogöra sig, kan köp föreligga. "
1

1 tysk rättspraxis har bl.a. visat sig, att köparen av en avverkningsrätt kan anses ha sambesittning tillsammans med fastighetsägaren till träd som omfattas av upplåtelsen och
vilka han har en verklig och obehindrad rätt att förfoga över.
Vidare tycks den som köper på rot stående träd erhålla sakrättsligt skydd genom att ta
virket i besittning (besitzergreifung). Av allt att döma jämställs emellertid inte avskiljandet nödvändigtvis med besittningstagandet. Ägarförbehåll uppställda av fastighetsägaren anses giltiga och innebär att köparen inte förvärvar virket förrän efter betalning." En
märkning genomförd av köparen anses inte ge de rättsverkningar som följer av besittningstagande. "
2

1

Det förefaller som om tysk rätt inte kategoriskt uttalar sig i fråga om avverkningsrättens
juridiska klassificering. På ett även för svensk rätt i allmänhet ganska karakteristiskt manér tycks omständigheterna i det enskilda fallet kunna bli utslagsgivande. Klart är i varje
fall, att en upplåtelse av rätt att avverka skog under vissa betingelser kan hänföras till
köp av lös egendom. Lika klart är att en sådan upplåtelse under vissa andra betingelser
skall uppfattas som en nyttjanderätt, varvid det åtminstone förefaller sannolikt att man
vanligen använder sig av rättsfiguren Landpacht.
Utanför de nordiska länderna betraktas enligt Almén avtal angående rätt till växande träd
i allmänhet såsom köp av lös egendom. Almén hänvisar till Sale of Goods Act (1903) 62
(Goods) och R 192 224 Satz 2." I 1997 års version av Sale of Goods Act behandlas däremot inte denna fråga.
J

Tuor-Schnyder-Schmtd: Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, s. 782.
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 12 aufläge, §§ 581 - 597, § 854. 14.
2

" A.a. § 956. 9.
3

" Soergel: B G B , 12 Aufläse. Band 6. Sachenrecht, § 929.14.
114

Almén. rubriken vid not 61. som tillägger " måhända bero olikheten i uppfattning därpå, att avverkningsrätter, gällande för längre tid. utom i de nordiska länderna icke spela en tillnärmelsevis så stor roll som de ännu göra hos oss."
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Såvitt jag kunnat se tycks modern nordisk och europeisk köprättslig och sakrättslig litteratur inte alls behandla avtalstypen avverkningsrätt till skog.
Avslutningsvis finns det här all anledning poängtera, att jag inom ramen för detta arbete
saknat praktiska möjligheter att genomföra någon närmare undersökning av utländsk
rätt.
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6 Avlämnande och riskens övergång
6.1 Inledning
En av de från principiell synpunkt allra viktigaste obligationsrättsliga frågorna inom
området avverkningsrätt till skog rör risken eller faran för godset.'" Detta hänger kanske
framförallt samman med att parternas rättigheter och skyldigheter till väsentlig del måste
gestalta sig på olika sätt om begreppet risk och riskövergång tillmäts betydelse. Man torde kunna säga, att frågan huruvida det sker en riskövergång eller ej vid upplåtelse av avverkningsrätt till skog är en grundfråga vars besvarande därefter implicerar hur man för
övrigt bör betrakta en rad frågor om avtalsparternas inbördes rättigheter och skyldigheter. 1 detta avsnitt kommerjag att beröra ett antal obligationsrättsliga aspekter som inte
brukar behandlas i samband med reglerna om avlämnande och risk, det är framförallt
vissa påföljdsfrågor och föreskrifter om rätt till förlängning vilka förekommer i standardavtalen. Ur systematisk synpunkt kan detta naturligtvis synas mindre lämpligt, men
skälet är att standardavtalen i stort sett genomgående undviker att explicit reglera frågan
om riskövergång och jag måste därför försöka redovisa sådana avtalsbestämmelser som
indirekt ger en fingervisning om hur man ser på frågan om riskövergång. Eftersom frågan är av vital betydelse och då det dessutom visat sig att den är i hög grad oklar kommer jag att ägna den relativt stor uppmärksamhet.
En nödvändig inledande fråga är om det finns skäl att tala om riskövergång överhuvudtaget vid upplåtelse av avverkningsrätt. Denna fråga berörs i avsnitten 6.2 t.o.m. 6.4.
Om så är fallet bör man också ta ställning till vid vilken tidpunkt risken i så fall övergår,
vilket berörs i avsnitt 6.5. En tredje fråga är om de särskilda omständigheterna vid upplåtelse av avverkningsrätt kan innebära, att man på detta område måste laborera med ett
riskbegrepp med delvis annan innebörd än vid köp av lös egendom, vilket är temat för
avsnitt 6.7.
Allmänt sett förefaller det klokt att åtminstone initialt betrakta frågorna förutsättningslöst och därmed utan alltför stor influens från reglerna om köp av lös egendom. Man kan
i varje fall inte ta för givet, att principerna från köprätten på detta område kan reservationslöst appliceras på upplåtelser av avverkningsrätt.
Syftet med detta avsnitt är med andra ord att behandla riskens övergång vid upplåtelse
av avverkningsrätt med utgångspunkt i reglerna för köp av lös egendom och att belysa
de särskilda problem som därvid kan uppkomma.

Hellner anser att ordet risk i detta sammanhang är olyckligt eftersom det kan leda till att olika slags frågor kan sammanblandas. Hellner 2: 2 s. 53.
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6.2 Allmänt om risk
Om köparen bär risken för en vara innebär detta, att han måste betala den även om den
förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en olyckshändelse som inte beror
på säljaren, 12 § KöpL. Det rör sig alltså om olika slags händelser, varigenom varan kvalitativt eller kvantitativt undergår en förändring till det sämre. " Om godset förkommit,
beslagtagits av myndighet eller liknande åtgärd har detta i äldre doktrin vanligen jämställts med sådana olyckshändelser som nyss nämnts."
7

Det förefaller finnas goda skäl ansluta sig till Hellners uppfattning, att det är viktigt att
särskilja frågan om de riskspörsmål som uppkommer i samband med olyckshändelse
från andra liknande frågor. Med olyckshändelse avses en fysisk olyckshändelse, men
enligt Hellner kan detta i varje fall utsträckas till t.ex. att den som skall utföra ett arbete
blir sjuk eller att aktuell egendom skadas eller stjäls av tredje man. Däremot anser Hellner det tvivelaktigt om ett ingripande av myndighet kan föras in under allmänna riskregler, vare sig direkt eller genom analogi."
11

Frågan vilka påföljder som kan göras gällande mot säljaren om varan går förlorad medan
han bär risken är en annan sak. Här måste man använda sig av felreglerna eller dröjsmålsreglerna, men jag vill åter erinra om att dessa frågor i viss mån ändå kommer att
beröras i detta sammanhang.
Det kan här finnas skäl att nämna några principer på detta område som anses gälla utanför köplagens tillämpningsområde och som möjligen kan ha intresse beträffande upplåtelse av avverkningsrätt.
Risken för att egendom som hyrs eller annars är i vård hos annan än ägaren går förlorad
genom olyckshändelse kan naturligtvis inte hanteras som en fråga om riskens övergång.
Just denna typ av risk anses in dubio bäras av ägaren, ("Dominus sentit casum").
1

Den som utför en naturaprestation bär risken till dess prestationen är slutförd. "
Vid saklega anses uthyraren bära risken under hyrestiden och motsvarande gäller också
vid pantsättning av lösöre. Pantsättaren bär risken att det pantsatta objektet skadas p.g.a.
olyckshändelse medan det finns hos panthavaren.' I fråga om pant framgår detta av
10:4. 2 p, HB.
20

1

"

Almén § 17 vid not 24, Håstad (köprätt) s. 43 f., Hellner (2:2) s. 53.
7

Winroth s. 197, Lejman s. 112 f f . . Chydenius s. 79 f
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Hellner (2:2) s. 56, Almén verkar mer frimodig i detta sammanhang och utesluter inte analog tillämpning av 17 §
1905 års lag t.ex. vid beslagtagande av gods från myndighets sida s. 178. däremot drar han gränsen vid meddelat in eller utförselförbud, i och för sig med den mindre övertygande motiveringen att en köpare aldrig kan bli skyldig erlägga
betalning i ett sådant fall utan att "bekomma godset".
Hellner (2:2) s. 54.
1211

Hellner: Speciell avtalsrätt 2. Kontraktsrätt, 1 häftet. Särskilda avtal, s. 190 f. cit. "Hellner 2:1", Millqvist s. 201 f.
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En ytterligare princip, som dock också kommer till uttryck i 13 § 2 st. KöpL, är att om
avlämnande fördröjs av kunden, skall riskövergången förskjutas i motsvarande mån. Enligt 14 § KöpL övergår dock risken aldrig på köparen förrän varan blivit individualiserad
för köparens räkning. Denna bestämmelse har sin egentliga betydelse vid genusköp. "
1

6.2.1 Allmänt om avlämnande
Enligt KöpL anknyts riskens övergång till samlingsbegreppet avlämnande, se 12-13 §§
KöpL. Avlämnandet har också betydelse när det gäller frågan om dröjsmål föreligger (22
§) och för frågan om relevant tidpunkt för bedömning huruvida varan är behäftad med
fel (21 §). Köplagens regler om avlämnande har karaktären av juridisk-tekniska definitioner, som klargör när varan skall anses vara avlämnad vid olika slags köp. Det förtjänar att påpekas att de olika avlämnandedefinitionerna, 6 § KöpL för avhämtningsköp, 7
§ 1 st. KöpL för platsköp och 7 § 2 st. KöpL för distansköp, inte nödvändigtvis i varje
fall motsvarar varans fysiska överlämnande i köparens besittning.'"
,::

6.3 Reglerna om riskens övergång i gamla respektive nya köplagen
Enligt 1905 års köplag gällde att köpet in dubio var ett avhämtningsköp, varvid faran
övergick på köparen i och med att godset överlämnades till köparen, men fareövergången kunde ske tidigare om köpet avsåg bestämt gods, om tidpunkten för avhämtandet var
inne och säljaren höll godset redo, d.v.s. hade gjort vad som ankom på honom för att
godset skulle kunna avhämtas. Vid leveransavtal gick faran över på köparen vid mora
accipiendi under förutsättning att godset var för hans räkning avskilt, 37 § 1905 års lag.
Vidare skedde som bekant riskövergången före köparens fysiska besittningstagande vid
transportköp enligt 10 § 1905 års lag.
Huvudregeln enligt nu gällande köplag kan väl sägas vara att varan är avlämnad när köparen tagit hand om den, 6 § KöpL. Om emellertid varan inte avlämnas i rätt tid och detta beror på köparen, går enligt 13 § 2 st. KöpL risken över på köparen, dock endast om
varan är individualiserad (14 § KöpL) och säljaren har gjort vad som ankommer på honom för att avlämnande skall kunna ske. I 15 § KöpL, som saknar motsvarighet i 1905
års lag, behandlas riskövergång beträffande varor under transport. Här går risken över
redan vid avtalstidpunkten. Enligt lagtexten kan det också inträffa att risken går över på
köparen retroaktivt, så att köparen - i och med att köpeavtalet träffats - får finna sig i att
bära risken från den tidpunkt då varan överlämnats till den transportör som har utfärdat
transportdokumentet, vilket faktiskt kan ha inträffat före avtalstidpunkten. Denna onekligen något iögonfallande regel kan endast förklaras av praktiska skäl.
124

21

22
23
24

Hellner (2:2) s. 55, Håstad (köprätt) s. 43 f.
Håstad (köprätt) s. 39. En något annorlunda uppfattning, se Ramberg (köplagen) s. 214.
Håstad (köprätt) s. 39.
Ramberg (köplagen) s. 214.
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Man torde utan vidare kunna påstå, att den nya köplagen i detta sammanhang endast
obetydligt förändrat det rättsläge som gällt enligt 1905 års lag och begreppet avlämnande
fyller samma funktion som tidigare.

6.4 Avlämnande och riskövergång beträffande avverkningsrätt
Har då avlämnande någon betydelse inom området avverkningsrätt? Det torde stå klart,
att tidpunkten för riskens övergång måste vara en relevant frågeställning, men det är inte
givet att bedömningen av detta skall anknytas till begreppet avlämnande. De svenska
författare som berört frågan har emellertid genomgående utgått ifrån att det sker en riskövergång vid upplåtelse av avverkningsrätt.
Jag ämnar nu till en början undersöka i vad mån man på detta område kan använda sig
av ett avlämnandebegrepp med juridisk-teknisk funktion på samma sätt som i köplagen
och förbinda det med rättsföljden riskens övergång. Jag skall diskutera om detta köprättsligt färgade betraktelsesätt kan vidmakthållas eller om anknytningen JB: s regler för
köp och upplåtelse av nyttjanderätt till fast egendom bör leda till något annat. Till att
börja med kommer jag att beröra i vad mån avlämnande eller något motsvarande juridiskt - tekniskt begrepp har någon betydelse inom fastighetsrätten när det gäller köp respektive upplåtelse av nyttjanderätt.

6.4.1 Avlämnandebegreppet vid fastighetsköp
I JB: s regler om köp av fastighet och upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet används
inte ordet avlämnande. Däremot förekommer uttrycket tillträde i olika sammanhang. Begreppen tillträde och avlämnande är uppenbarligen inte synonyma. Innebörden av tillträde synes dessutom variera. Enligt 4:10 JB åsyftas ibland den avtalade tillträdesdagen och
ibland det fysiska besittningstagandet, j f r st. 1, 2 och 3. I 4:13 JB synes man behandla
sådana fall där det faktiska tillträdet fördröjts p.g.a. säljarens vägran att avträda egendomen.' Här använder man sig visserligen inte av ordet tillträde, men däremot säljarens
avträdande av fastigheten. Underlätet avträdande medför att köparen inte kan komma i
besittning av fastigheten. Det får väl också anses framgå av ordalydelsen i 4:12 2 st. JB
att man här avser faktiskt tillträde när man säger "ett år från det tillträde skedde". Detsamma gäller beträffande 4:13 JB. Hade det avtalade tillträdet åsyftats skulle man här
lämpligen ha uttryckt sig på annat sätt.
|:5

26

12

I de nu senast nämnda fallen är det tydligen det fysiska övertagandet som åsyftas. Faran
för att fastigheten skadas p.g.a. casushändelser övergår enligt 4:11 JB i och med att köparen tar den i sin besittning, utom i det fallet då köparen är i dröjsmål. Man använder
125

Westerlind: Kommentar till JB 1-5 kap. s. 351, cit. "Westerlind (1-5 kap)", se också Bengtsson (14 uppsatser) s. 195
f.
126

A.a. s. 361.
127

A.a. s. 362.
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sig här av uttrycket "medan den (d.v.s. fastigheten) fortfarande är i säljarens besittning",
vilket givetvis utvisar att man avser det faktiska tillträdet.
Den relevanta tidpunkten vid felbedömning när det gäller faktiska fel uppkomna p.g.a.
säljarens vanvård eller vållande är däremot enligt 4:12 1 st. JB - naturligt nog - avtalstidpunkten. Detsamma torde gälla beträffande faktiska fel enligt 4:19 JB.'
28

4 kap JB uppställer alltså inte någon definition som klarlägger när fastigheten skall anses
"avlämnad". Tillträdet - som skulle kunna uppfattas som en fastighetsrättslig motsvarighet till avlämnandet - har tydligen inte karaktären av juridisk-teknisk definition. Med
tillträde åsyftas ibland den avtalade tillträdesdagen och i vissa situationer avses i stället
det faktiska besittningstagandet. För riskens övergång är det däremot ådagalagt, att det
sker vid det faktiska tillträdet, såvida inte köparen är i dröjsmål.
Sammanfattningsvis kan konstateras att vid köp av fast egendom sker riskövergången
vid köparens besittningstagande. Den relevanta tidpunkten för felbedömningen måste väl
i allmänhet anses vara avtalstillfället och säljarens dröjsmål med avträdandet av fastigheten, som behandlas i 4:13 JB, måste naturligtvis anknyta till tillträdet. Det finns här alltså
inte ett enhetligt avlämnandebegrepp. Reglerna om fastighetsköp bygger helt enkelt inte
på att det sker ett avlämnande. Man tillmäter i stället andra moment i avtalet avgörande
betydelse när det gäller att hitta relevanta tidpunkter i fråga om riskövergång, felbedömning och dröjsmålsbedömning.

6.4.2 Avlämnandet* betydelse vid upplåtelse av nyttjanderätt till fast egendom
1 fråga om nyttjanderätt finns regler med anknytning till tillträde beträffande arrende i
8:9 och 8:10 JB, men här närmast i syfte att fixera en relevant tidpunkt för beräkning av
den särskilda preskriptionstiden för hävning. Det förefaller troligt att man i detta sammanhang avser det fysiska tillträdet. I 7 kap JB aktualiseras tillträdet i några sakrättsliga
situationer, bl.a. i 7:13 JB där faktiskt tillträde utgör en nödvändig förutsättning för hyrestagares och arrendatorers sakrättsliga skydd mot ny ägare av fastigheten. I 7:14 2 st.
JB tillmäts faktiskt tillträde före överlåtelse betydelse i den speciella situationen då nyttjanderätten inte åtnjuter sakrättsligt skydd, men nye ägaren underlåter att säga upp nyttjanderätten inom tre månader från överlåtelsen. Sannolikt kan tidpunkten för faktiskt
tillträde bli av viss betydelse i sådana fall som behandlas i 7:22 2 st. och 7:23 JB, om det
blir aktuellt att förordna om företrädet mellan konkurrerande nyttjanderätter efter vad
som är skäligt.
Beträffande jordbruksarrende stadgas i 9:16 JB om rätt till ersättning om arrendatorn
avhjälper brist som funnits vid tillträdet. Om arrendet innefattar bostad åt arrendatorn
skall jordägaren vid tillträdet avlämna bostaden i sådant skick som föreskrivs i hälsoskyddslagstiftningen. Här framgår alltså, att jordägaren per tillträdesdagen har skyldighet
att tillhandahålla en viss standard på bostaden och om den enligt förrättad syn inte håller
128

Grauers (fastighetsköp) s. 185, se dock Karlgren: Felansvaret vid fastighetsköp enligt jordabalken (1976) s. 64 f och
NJA 1979 s. 790 och 1980 s. 555, som antyder att tillträdet skulle vara den rätta tidpunkten.
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måttet, skall bristen avhjälpas inom viss tid. Om så inte sker kan avhjälpande utföras av
arrendatorn på ägarens bekostnad. Det finns också möjlighet till hävning, nedsättning av
arrendeavgiften och skadestånd. Vid arrendatorns konkurs är det enligt 9:30 JB av betydelse om arrendatorn tillträtt eller inte, då jordägaren i det senare fallet har rätt att säga
upp arrendet utan vidare, medan han i det förra fallet har obetingad rätt till uppsägning
endast i de fall erforderlig säkerhet inte ställs.
Beträffande arrenden i allmänhet finns i det redan berörda lagrummet 8:10 JB en bestämmelse som behandlar fallet att ett arrendeställe minskar eller försämras p.g.a. naturhändelser. Här visar det sig att arrendatorn, oberoende av om händelsen inträffat före
eller efter tillträdet, blir berättigad göra påföljder gällande. Det rör sig om nedsättning
eller hävning (uppsägning). I detta avseende övergår risken således inte på arrendatorn.
Motsvarande synsätt möter också i 12:10 och 12:16 JB beträffande hyra, (jfr den i avsnitt
6.2 omnämnda principen dominus sentit casum). För tomträtt och servitut har däremot
denna fråga inte berörts i lagtexten. Man torde ha anledning anta, att lagstiftaren genom
exemplifieringen i 8:10 JB önskat begränsa de händelser för vilka fastighetsägaren under arrendetiden ansvarar, i förhållande till vad som normalt förknippas med begreppet
risken för godset. Det förefaller i vart fall som om "normala" skador orsakade av tredje
man skulle bortfalla genom lagtextens avfattning.
Faktiska fel behandlas överhuvudtaget inte vid arrendeupplåtelser med undantag för arealfel. För bostadsarrende och anläggningsarrende kan detta förklaras med att upplåtelsen
här avser marken som sådan. Byggnader på arrendestället uppförs och ägs vanligen av
arrendatorn och marken används inte för produktiva syften. ' I detta avseende tycks det
råda överensstämmelse med de principer som utvecklats beträffande saklega. På detta
område gäller, att ägaren av det uthyrda föremålet bär risken för att föremålet skadas
p.g.a. av en olyckshändelse, men hyresmannen måste visa, att han inte varit vårdslös,
eller m.a.o. att han inte försummat sin vårdplikt. "
12

13

Rättsliga fel, t.ex. då arrenderätten helt eller delvis går förlorad p.g.a. att konkurrerande
förvärv har företräde eller då arrenderätten faller vid exekutiv auktion, behandlas i 8:11
JB. Som i andra liknande sammanhang synes här tidpunkten för felets uppkomst vara av
underordnad betydelse.
Jordbruksarrenden slutligen har en av ovan antydda skäl i viss mån avvikande reglering
såtillvida att brister som konstateras vid tillträdessyn kan leda till anspråk från arrendatorns sida, bl. a. genom avräkning i samband med avträdande av arrendestället. Jordägaren har också ett - om än i vissa avseenden begränsat - ansvar när det gäller rådighetsfel,
se 9:17 a JB. Av 9:18 JB följer bl. a. att jordägaren i vissa fall svarar för senare, d.v.s.
efter tillträdessynen, inträffade skador och fel på byggnader och anläggningar.
Ovanstående summariska och i och för sig ofullständiga genomgång i fråga om nyttjanderätt till fast egendom, tycks i vart fall kunna leda till slutsatsen att man inte kan påvisa
förekomsten av ett enhetligt juridisk-tekniskt begrepp, till vilket kan anknytas rättsföljBengtsson/Victorin. s. 195.
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der när det gäller riskens övergång, säljardröjsmål och fel. Tillträdet har inte, generellt
sett, relevans på samma sätt som köplagens avlämnande när det gäller dröjsmål, fel och
riskens övergång. Funktionerna synes emellertid delvis vara likartade vid köp av fast
egendom respektive lös egendom, men däremot - som vi redan sett - innehåller 8:10 JB
för arrendenas del en regel som innebär, att fastighetsägaren vid arrendeupplåtelse i vissa
fall bär risken även efter tillträdet. Denna regel motsvaras i 1907 års NJL av 2:15. Några
explicita regler angående upplåtarens dröjsmål står inte att finna och fel utöver rättsliga
fel och rådighetsfel (hinder i arrenderätten) samt "arealfel", d.v.s. faktiska fel behandlas
inte med undantag för jordbruksarrenden. För rättsliga fel och rådighetsfel synes inte
tillträde spela någon roll, vilket för övrigt förefaller tämligen naturligt.

6.4.3 Avlämnande vid upplåtelse av avverkningsrätt
Efter denna genomgång uppkommer så frågan om avverkningsrätt i detta hänseende
skall behandlas efter mönster som utvecklats inom fastighetsrätten. I så fall står flera
möjligheter till buds; antingen kan man använda sig av motsvarande regler för köp av
fast egendom, eller regler om arrenden i allmänhet, eller regler om jordbruksarrenden,
eller regler om nyttjanderätt i allmänhet. Men dessutom finns naturligtvis möjligheten att
man väljer att hantera frågan i överensstämmelse med köplagens regler.
De flesta upplåtelser av nyttjanderätt till fast egendom är som vi redan framhållit inriktade på att den som innehar rätten skall kunna begagna fastigheten för visst ändamål. Ett
jordbruksarrende skall sålunda väsentligen bereda arrendatorn möjlighet att utnyttja
marken och därpå befintliga byggnader för jordbruksdrift. De substansförändrande nyttjanderätterna däremot kännetecknas främst av att nyttjanderättshavaren skall med äganderätt förvärva ett visst slags tillbehör till fastigheten. Härigenom får upplåtelsen åtminstone till väsentlig del köpkaraktär. Det är i hög grad väsentligt för den som förvärvat
rätten, att tillgodogörandet kan ske i rätt tid och att produkten håller en tillräcklig standard samt uppfyller rättmätiga kvantitativa krav.
Man kan visserligen invända, att det även för jordbruksarrendatorn och motsvarande
spelar en väsentlig roll att den egendom som skall tillträdas både kvantitativt och kvalitativt uppfyller sådana krav, liksom att utnyttjandet kan påbörjas vid rätt tidpunkt, men den
vikt som skall tillmätas dessa frågor måste ändå rimligen vara betydligt större vid de
substansförändrande nyttjanderätterna. I fallet jordbruksarrende är det dessutom huvudsakligen arrendatorns egen aktivitet som blir avgörande för om avkastningen från marken sker i rätt tid respektive håller rätt kvalitet och kvantitet.
Det faktum att syftet med en substansförändrande upplåtelse är att nyttjanderättshavaren
skall förvärva viss egendom med äganderätt är en viktig aspekt. Även vid framförallt
jordbruksarrende framträder naturligtvis denna aspekt t.ex. när det gäller växande gröda,
men fastighetsägaren har här bara tillhandahållit den mark på vilken odlingen skall ske.
Vid upplåtelse av avverkningsrätt har de träd som omfattas av upplåtelsen, redan vid avtalstillfället uppnått de dimensioner och egenskaper för övrigt som kommer att gälla vid
avverkningen. Särskilt bör framhållas att de grödor arrendatorn förvärvar äganderätten
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till vanligtvis överhuvudtaget inte fanns vid tidpunkten för arrendeupplåtelsen. Det är j u
nyttjanderättshavarens aktiviteter inom ramen för jordbruksverksamheten som frambringar dessa. De träd som omfattas av en upplåten avverkningsrätt har däremot existerat
på fastigheten i uppemot hundra år och har fram till nyttjanderättshavarens avskiljande
utgjort fastighetstillbehör.
Nyttjanderättshavarens intresse inriktas alltså primärt på det upplåtna trädbeståndet och
inte på den mark som alstrar trädbeståndet. Från fastighetsägarens synvinkel kan det däremot ligga närmare till hands att främst betona nyttjanderättsaspekten. Dennes prestation
är j u just att på för nyttjanderättsupplåtelser välkänt manér tillerkänna nyttjanderättshavaren rätt att tillträda och i vissa avseenden nyttja aktuell mark.
Almén säger, att när det gäller köp av naturaprodukter av större myckenhet som befinner
sig i det fria och av köparen skall avhämtas, är den vanligaste uppfattningen att godset
anses avlämnat redan i och med köpeavtalet. Enligt Almén ansågs förr att detta också
innebar att godset kom i köparens besittning redan genom avtalet." För egen del avvisar
dock Almén denna sistnämnda åsikt. Han anser visserligen att avlämnande skett genom
avtalet, men hävdar att avlämnandet inte innebär att godset kommit i köparens besittning. "Avtalet ger endast rätt för köparen att utan säljarens vidare åtgörande komma i
besittning av godset, men intill dess han begagnat sig av denna tillåtelse har säljaren
möjlighet och i vissa fall juridisk rätt att förhindra besittningstagandet." Så vitt nu är av
intresse är det i varje fall viktigt konstatera, att Almén - liksom äldre doktrin i allmänhet
- finner det naturligt att utgå ifrån begreppet avlämnande i dessa sammanhang. Almén
tillägger för sådana fall där köparen skall utföra avskiljande från marken, vilket givetvis
är fallet vid upplåtelse av avverkningsrätt, att avlämnande vid avtalstidpunkten inte gärna kan tänkas föreligga såvida inte objektet är "fullständigt individualiserat.""
132

3

Lejman tvekar inte heller att laborera med begreppet avlämnande i fråga om upplåtelse
av avverkningsrätt men har - som senare skall framgå - en annan uppfattning i fråga om
vid vilken tidpunkt avlämnandet skall anses äga rum.'
M

Jag anser att vägande skäl talar emot att behandla avverkningsrätter i överensstämmelse
med nyttjanderätt till fast egendom i allmänhet när det gäller frågan om riskövergång. 1
och med att avtalet syftar till att ett annat rättssubjekt skall förvärva äganderätten till föremål bör riskövergång ske och tidpunkten för riskövergången kan utgöras av det tillfalle
då man anser att avlämnande sker.
Utgångspunkten bör kunna vara, att efter mönster från köprätten, låta något visst moment bli avgörande när det gäller att bestämma tidpunkten för riskens övergång. I äldre
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Almén hänvisar till äldre nordisk doktrin; Hagerup NR 1884 s. 748. Hambro: Laeren om besiddelse (1889) s. 100 f.
Scheel: Forelaesningen over norsk tingsret. Kra 1901- 1912. s. 99, Aubert: Den norske obligationsrets specielle del.
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doktrin tycks man som sagt ha tagit för givet, att det för substansförändrande nyttjanderätter är nödvändigt med en dylik modell.

6.5 Tidpunkten för riskens övergång
Avtalstidpunkten, faktiskt tillträde genom besittningstagande av markområdet, avtalat
tillträde respektive avskiljandet torde utgöra de möjliga tillfällen vid vilka risken kan
övergå. Det återstår så att avgöra vilken av dessa tidpunkter som skall gälla.
Almén förfäktar, som framgått ovan, ståndpunkten att avlämnandet skall anses äga rum i
och med avtalet, dock endast under förutsättning att objekten blivit individualiserade. "
Han betonar också, att om objekten utgör en beståndsdel av marken, så är de normalt
inte individualiserade, men framhåller, att om upplåtelsen exempelvis avser rätten till
viss växande gröda, skall den anses vara individualiserad. Beträffande avverkningsrätter
antar jag att Almén menar att individualisering sker genom att träden märks. Det torde
däremot kunna uteslutas att individualisering skulle anses föreligga om man i avtalet endast fastställer vilka dimensioner som skall få avverkas. I och med detta torde dock de
allra flesta upplåtelser som skedde under större delen av 1900-talet ha omfattats av det
Alménska individualiseringskravet. Idag skulle däremot sannolikt de flesta upplåtelser
räknas såsom icke individualiserade. Det är j u normalt endast vid försäljning av rotposter
som stämpling sker.
1

Lejman anser, i motsats till Almén, att det borde ligga närmare till hands att låta fastighetsägaren stå faran så länge inte objekten avskiljts eller blivit föremål för annan liknande åtgärd." Lejman anför en rad argument för denna ståndpunkt. För det första har fastighetsägaren fortfarande efter upplåtelsen "vårdnaden" om fastigheten och de aktuella
träden utgör fortfarande (märkta eller inte) tillbehör till fastigheten. Man kan väl här anmärka, att detta i sig inte är ett alldeles övertygande argument, eftersom fastighetsägarens faktiska möjligheter att utöva vårdnaden på ett skogsskifte vanligtvis är ganska begränsade och möjligheterna att hindra eller motverka sådana slags händelser som är aktuella i detta sammanhang förefaller mycket små. Man kan rent av fråga sig om sådana
händelser som fastighetsägaren kunnat förebygga eller förhindra överhuvudtaget kan
inräknas bland sådana händelser som avses när man talar om riskens övergång. I dessa
fall torde man j u kunna hävda att skadan beror på fastighetsägaren och då blir j u frågan
om riskens övergång inte intressant, se 17 § 1905 års lag och 12 § KöpL.
6

Däremot är det säkerligen riktigt, som Lejman påstår, att fastighetsägaren regelmässigt
håller fastigheten försäkrad även efter upplåtelsetidpunkten. De särskilda försäkringar
som avser skogsfastigheter innefattar naturligtvis bl.a. skydd för den skog som finns på
Almén s. 106. Chydenius s. 69 hävdar också att risken gick över vid avtalstidpunkten liksom Godenhielm s. 252,
vilken sistnämnde dock i förhållande till Chydenius vill undvika att uttala sig lika reservationslöst. Se också debatt i
JFT 1959 s. 70 - 80 beträffande denna fråga enligt finsk rätt. Enligt min uppfattning förefaller det som om man i Finland i detta sammanhang haft en annan definition av begreppet risk i köprättslig mening än vad jag utgår ifrån i detta
arbete, se ovan avsnitt 6.2.
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fastigheten. Men om nyttjanderättshavaren redan från avtalet skulle bära risken, skulle
han rimligtvis också ha möjlighet att teckna en försäkring som omfattade de aktuella träden. Det förefaller således som om denna synpunkt i sig egentligen inte för frågan framåt.
Lejman pekar vidare på att det - om risken ligger på nyttjanderättshavaren och det är fråga om dimensionsavverkning - i händelse av brand många gånger kan vara förenat med
svårigheter att bedöma värdet av den skada som drabbat upplåtelsen i förhållande till
skadan totalt sett. Detta är naturligtvis en praktisk sett vägande synpunkt, men man kan
här främst invända, att om det å andra sidan inte är fråga om en dimensionsavverkning,
utan om ett rotköp, så har man i allmänhet ett tillförlitligt underlag för att bedöma värdet
genom den upprättade stämplingslängden. Köpesumman har j u då dessutom fixerats redan i avtalet.
Idag skulle däremot Lejmans sistnämnda argument vara träffande i fråga om avverkningsuppdrag och leveransrotköp, för här kan man i allmänhet inte - annat än högst ungefärligt - känna till värdet på det virke som med anledning av upplåtelsen kan komma
att avverkas. Å andra sidan kan frågan om värdet på det virke som finns på det upplåtna
området uppkomma i en rad olika sammanhang, t.ex. när fastighetsägaren påstår att en
större kvantitet avverkats än som blivit inmätt, varvid det eventuella svinnet kan bero på
att virke förstörts, stulits eller hamnat fel i samband med transport till inmätning m.m.
Jag tvivlar därför på att den av Lejman anförda värderingsaspekten i vart fall bör vara
utslagsgivande när det gäller att välja tidpunkt för riskens övergång.
Anta emellertid, att fastighetsägaren bär risken och trädbeståndet brinner ned. Anta vidare att nyttjanderättshavaren betalat i förskott. Vad för slags påföljder kan då göras gällande från hans sida gentemot fastighetsägaren? Frågan skall något närmare behandlas i
ett senare sammanhang, men då den synes ha viss betydelse för hur man bör ställa sig till
frågan om riskövergång, anser jag att det redan här finns anledning att kort beröra den.
Som skall utvecklas något mer i avsnitt 7.2, torde den huvudsakliga rättsföljden vara att
fastighetsägaren får återbära vederlaget. Skadestånd bör enligt dispositiv rätt inte vara
aktuellt vid casushändelser och inte heller torde det bli aktuellt att tillhandahålla "gillt
gods". Sådana konsekvenser kan däremot, som också framgår i avsnitt 7.2.7, uppkomma
enligt vissa standardavtal.
I just detta fall är det inte förenat med några svårigheter att uppskatta värdet av fastighetsägarens prestation gentemot nyttjanderättshavaren. Om betalning ej erlagts i förskott,
t.ex. i ett sådant fall där betalningen gjorts beroende av den faktiska omfattningen av den
förestående avverkningen, kan man fråga sig om det överhuvudtaget uppkommer några
konsekvenser för fastighetsägaren till följd av att skogen förstörts p.g.a. en casushändelse.
Man kan naturligtvis genom analogier från köplagen komma fram till att fastighetsägaren i nu aktuella situationer befinner sig i dröjsmål och att nyttjanderättshavaren därför
bör kunna kräva fullgörelse och skadestånd. I fråga om skadeståndet torde man emeller76

tid i dessa fall vanligen kunna räkna med att det rör sig om hinder utanför fastighetsägarens kontroll, varför denna påföljd knappast blir aktuell, se 27 § KöpL, se också avsnitt
7.2.5. Man synes för övrigt komma till samma slut med tillämpning av 24 § i 1905 års
lag.
137

När det gäller krav på fullgörelse är situationen något oklar. Ibland kan ägaren ha tillgång till annan skog på vilken avverkningsrätten kan utövas, ibland inte. Som kommer
att framgå nedan i avsnitt 7.2.3 anser jag emellertid, att fastighetsägaren överhuvudtaget
inte bör ha skyldighet att upplåta ny avverkningsrätt på ett nytt område.
Det förefaller sammantaget som att konsekvenserna av att ägaren bär risken i dessa fall
vanligen inte är jämförbara med vad som gäller vid köp av fast eller lös egendom, där
såväl fullgörelse som skadestånd torde vara ganska typiska konsekvenser av att varan
inte avlämnas. Det bör dock betonas, att omständigheterna - även inom köplagens tillämpningsområde - kan vara sådana att säljaren undgår påföljder.
Jag har här hävdat, att fastighetsägaren inte skulle behöva kompensera nyttjanderättshavaren, om träden förstörs p.g.a. en olyckshändelse före riskövergång, på annat sätt än
genom återbetalning av eventuellt förskott. Om risken däremot övergått på nyttjanderättshavaren påstår jag att denne skall betala värdet av upplåtelsen även om skogen går
förlorad. Men råder det då inte en påtaglig obalans mellan de krav på prestation som
ställs på parterna? Denna obalans är knappast något att beskärma sig över, eftersom den
lika tydligt framträder i köplagen. Ligger risken på säljaren kan han nämligen under sådana slags omständigheter som nyss nämnts, undgå både skyldighet att fullgöra avtalet
och att utge skadestånd, medan köparen alltid får räkna med att betala varan om risken
gått över på honom när en casushändelse inträffat. Inom köplagens tillämpningsområde
är det dock sannolikt endast i undantagsfall som säljaren undgår skyldigheten att fullgöra
leveransen, medan man vid upplåtelse av avverkningsrätt däremot eventuellt överhuvudtaget inte kan räkna fullgörelse som en möjlig påföljd.
Som skall framgå nedan i avsnitt 7.2.7 förekommer det däremot i viss utsträckning att
standardavtal stipulerar viss skadeståndsskyldighet och även andra påföljder för fastighetsägaren när olyckshändelser medför hinder för avverkningen.
Möjligen kan det förhållandet att fastighetsägaren inte behöver vidkännas några påföljder om skogen förstörs p.g.a. olyckshändelse medan risken ligger hos honom vara ett
skäl att förlägga riskövergången sent.
Lejman erinrar också om den princip som uttrycktes i 2:15 NJL, och som innebar att risken aldrig går över på arrendatorn beträffande byggnader på arrendestället. * Som framgått ovan är det inte invändningsfritt att lägga denna regel till grund för några påståenden
angående riskövergångens rättsverkningar vid upplåtelse av avverkningsrätt, eftersom
1

Detta bör i vart fall gälla i fråga om brand orsakad av åsknedslag, eldning och rökning av främmande personer. Om
branden exempelvis uppstår p.g.a. bristfälliga elektriska anordningar som anbragts av fastighetsägaren torde branden
och de skador som följt av denna anses ligga inom kontrollansvaret.
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arrendereglerna inte är direkt tillämpliga beträffande upplåtelse av avverkningsrätt och
då det dessutom är i hög grad tveksamt om dessa regler alls kan komma ifråga för analog
tillämpning.
Även Bengtsson hävdar att faran för egendomen torde övergå genom avskiljandet.'"
Chydenius och Godenhielm däremot anser att detta sker redan vid avtalet, se nedan avsnitt 5.3.1.
140

Andra tänkbara tidpunkter för riskens övergång är avtalad tillträdesdag respektive faktiskt besittningstagande av markområdet. Jag skall här kortfattat kommentera dessa båda
möjligheter.
Faktiskt besittningstagande kan på goda grunder sägas vara en mindre lyckad möjlighet,
eftersom besittningstagande beträffande markområden är en tämligen diffus företeelse"
Dessutom är att märka att den som förvärvat avverkningsrätt på ett markområde inte har
obegränsad tillgång till marken. Fastighetsägaren måste j u fortfarande anses ha marken i
sin besittning och dessutom kan det åtminstone teoretiskt tänkas att det upplåtits någon
annan nyttjanderätt som berör samma markområde.
1

Men när avverkaren, d.v.s. antingen nyttjanderättshavaren eller den som denne anlitat för
att genomfora avverkningen, infinner sig på avverkningsplatsen torde det i allmänhet
vara ställt utom varje tvivel att vederbörande tagit markområdet i anspråk. Från det att
personal och utrustning kommit på plats är det normalt fråga om en mycket begränsad
tidsrymd innan samtliga träd blivit avskilda. Det skulle med hänsyn till detta kunna ifrågasättas om det inte skulle kunna anses att avlämnande sker när avverkaren etablerat sig
på avverkningsplatsen, eller m.a.o. vid det faktiska tillträdet. Det råder knappast någon
tvekan om att det från denna tidpunkt är nyttjanderättshavaren, eller närmare bestämt
den som å hans vägnar skall utföra avverkningen, som har de bästa möjligheterna att förebygga skador och begränsa uppkomna skador.
I kontrakten tycks man emellertid inte intressera sig för tillträdet. Det är underförstått att
nyttjanderättshavaren har rätt att ta markområdet i anspråk vid lämpligt tillfälle efter det
avtalet träffats. Om avtalen regelmässigt innehöll en uttrycklig bestämmelse om en avtalad tillträdesdag skulle det däremot kunna vara lämpligt att anknyta riskövergången till
detta tillfälle.
Den avtalade tillträdesdagen har som bekant betydelse vid fastighetsköp. Enligt 4:11 JB
står nämligen säljaren faran så länge fastigheten är i hans besittning, utom i sådana fall
då köparen är i dröjsmål med tillträdet. Det bör kanske här anmärkas, att varje underlåtenhet att tillträda i rätt tid inte medför farans övergång, utan det är endast i sådana fall
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då köparen är vållande till att tillträde inte sker som är aktuella. Före JB: s ikraftträdande
stod däremot köparen faran redan från avtalstidpunkten. '
14

Enligt de regler som gällde före 1905 års lag övergick risken redan genom avtalet även
vid köp av bestämt gods. De huvudsakliga skälen för ändring vid fastighetsköp var enligt lagberedningen 1947, att det fanns anledning anknyta risken för egendomen till den
som hade den i sin besittning, eftersom denne var den som hade praktiska möjligheter att
förebygga skada och att begränsa verkningarna av olyckshändelser '. Detta skäl kan möjligen också anses relevant för frågans bedömning vid upplåtelse av avverkningsrätt, men
gör sig knappast gällande med samma tyngd som vid köp av fastighet. Det är naturligtvis
endast i undantagsfall ägaren har möjlighet förebygga skada och liknande på ett skogsskifte eller annars på obebyggd mark. Man får for övrigt intrycket, att lagstiftaren - när
den nya regeln vid köp av fastighet infördes - främst hade privatpersoners försäljning av
bostadsfastigheter för ögonen. När det gäller försäljning av obebyggda fastigheter och
även fastigheter som är bebyggda med annat än mindre bostäder förefaller synsättet
mindre träffande. Det får däremot av systematiska skäl anses tilltalande, att principerna i
huvudsak överensstämmer i fråga om köp av fast respektive lös egendom.
4

En särskild aspekt uppkommer med anledning av 13 § 2 st. KöpL. Risken går enligt
denna regel över på köparen i sådana fall där köparen skall avhämta varan "på en annan
plats än hos säljaren" när tiden för avlämnandet är inne och köparen har fått veta, att varan finns tillgänglig för avhämtning. Som bekant förutsätter denna regel också enligt 14
§ KöpL att varan individualiserats. I 1905 års lag fanns ingen direkt motsvarighet till
denna regel, men av 17 § i 1905 års lag framgick, att vid köp av bestämt gods övergick
faran vid avhämtningsköp vid den tidpunkt då köparen var berättigad att påkalla godsets
avlämnande och godset hölls redo. Utgångspunkten både enligt gamla och nya köplagen
är alltså, att riskövergång sker när godset kommit i köparens besittning. Enligt 1905 års
lag gällde dessutom vid individualiserad egendom att faran gick över vid avhämtningsköp när godset hölls redo för avhämtning och tiden för avlämnande var inne. Enligt nuvarande köplag gäller vid avhämtningsköp i de fall när avhämtande inte sker i rätt tid att
risken går över när säljaren har gjort vad som ankommer på honom för att avlämnande
skall kunna ske (och varan är individualiserad.) Tanken är, att när tiden för avlämnande
är inne skall - om säljarens befattning med varan är slutförd - risken gå över på köparen.
1 13 § 3 st. KöpL behandlas den situationen att varan finns hos tredje man. Här går risken över när tiden för avlämnande är inne, d.v.s. även om köparen inte är i dröjsmål med
avhämtandet. Regeln synes influerad av liknande överväganden som motiverat den tidiga riskövergången vid transportköp.
Om man vid upplåtelse av avverkningsrätt vill låta köprättsliga synpunkter bli utslagsgivande när det gäller denna fråga, kan här sägas att upplåtelse av avverkningsrätt liknar
det fallet, att varan hålls tillgänglig för avhämtning hos tredje man. Om man använder
sig av 1905 års lag kan man också finna paralleller med regeln om bestämt gods som
142 Lagberedningens betänkande 1908 s. 172, SOU 1947: 38 s. 196, Vahlén: Fastighetsköp s. 150 f och NJA 1941 s.
655.
1 4 3

SOU 1947:38 s. 197 f.
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skall avhämtas av köparen, 37 § i 1905 års lag. I båda fallen leder jämförelsen till resultatet att risken skall anses gå över när nyttjanderättshavaren enligt avtalet har rätt att avverka skogen, d.v.s. i princip från det avtalet träffats, naturligtvis såvida man inte avtalat
om en särskild tillträdesdag, något som dock torde förekomma ytterst sällan i praktiken.
Det förhållandet att ägaren ur någon synvinkel kan sägas ha skogen i sin besittning eller
att han har "vårdnaden" om den är i detta sammanhang inte en relevant omständighet.
Som redan framgått är ändå den gängse uppfattningen att risken inte går över förrän vid
avskiljandet. Så vitt jag kan se har man kommit att inta denna ståndpunkt utan att det
redovisats några verkligt träffande argument för ståndpunkten. En omständighet som inte
anförts ovan, men som möjligen kan ha bidragit till att denna uppfattning s.a.s. slagit
igenom, är att en av avskiljandets kanske tydligaste juridiska konsekvens är att träden
därefter inte längre utgör fastighetstillbehör. De har härigenom också s.a.s. knutits betydligt närmare nyttjanderättshavaren. Avskiljandet möjliggör för nyttjanderättshavaren att
vidta de åtgärder som medför att virket hamnar i hans ensambesittning.
Härutöver kan tilläggas, att det förhållandet att man som fastighetsägare typiskt sett inte
synes behöva påräkna några påföljder om egendomen förstörs ens före avskiljandet möjligen kan motivera att risktidpunkten ligger sent.

6.6 Några ytterligare synpunkter på frågan om tidpunkten för riskens
övergång
Jag avslutar detta avsnitt med att kort beröra vissa övriga synpunkter av visst intresse för
frågan om tidpunkten för riskens övergång.
En högst sannolik effekt av att man låter risken övergå redan vid avtalet eller vid avtalad
tillträdesdag är att avverkningen torde utföras med viss skyndsamhet. Allmänt sett får
det väl också anses ligga ett värde i att avtalsförhållanden avvecklas utan stor tidsutdräkt
och att parternas ekonomiska mellanhavande ger de ekonomiska effekter de kalkylerat
med. Om nyttjanderättshavaren av hänsyn till prisutvecklingen vill senarelägga den tidpunkt då han skall sälja virket, vilket naturligtvis är särskilt intressant om priset - eller i
varje fall taxan för prisets bestämmande - redan fixerats och prisstegringar kan förutses
på marknaden, är det naturligtvis lämpligt ur dennes synvinkel att avvakta med avverkningen. Men det kan onekligen ifrågasättas om detta bör ske på fastighetsägarens risk, j f r
principen cuius commodum, eius periculum, som innebär, att den som drar fördelen också skall bära riskerna. Å andra sidan kan man tycka att ägaren i stort sett kan undvika
olägenheterna genom att i avtalet kräva att upplåtelsetiden skall vara kort. Detta kan då i
sin tur naturligtvis inverka på priset för upplåtelsen.
44

En annan aspekt i detta sammanhang är att j u kortare upplåtelsetiden är desto större blir
risken att upplåtelsen byter skepnad. Almén har gjort gällande att extremt korta upplåtelsetider bör medföra att avtalet i sin helhet skall uppfattas som köp av lös egendom, vilket
Jfr avsnitt 5.2 och Chydenius s. 69
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kanske framförallt får betydelse för sakrättsliga spörsmål eftersom de obligationsrättsliga
frågorna väsentligen regleras genom standardavtal.
Ett annat sätt att resonera beträffande risken bygger på synpunkten, att syftet med upplåtelse av avverkningsrätt är att nyttjanderättshavaren skall med äganderätt förvärva träden
på skogsskiftet. Utgångspunkten när det gäller riskövergång vid köp av lös egendom får
väl trots allt anses vara att detta sker när egendomen kommit i köparens besinning. Träden kan knappast i någon bemärkelse ägas av nyttjanderättshavaren förrän de avverkats
och besittningen kan väl inte anses manifesterad förrän vid detta tillfälle. Detta kan
vara ett skäl att låta risken övergå först vid avskiljandet från marken. På detta sätt uppnås
i varje fall ur en synvinkel harmoni med köprättens system. Man skulle naturligtvis kunna invända, att nyttjanderättshavaren skall anses ha det upplåtna markområdet i sin besittning i och med att han i avtalet fått rätt att under avtalets giltighetstid utnyttja området, men som vi sett ovan är det inom fastighetsrätten inte särskilt träffande att säga att
ett markområde befinner sig i någons besittning.
141

En ytterligare en aspekt, som också hänger ihop med sakrätten, är att vid köp av lös
egendom är köparens sakrättsliga skydd både i förhållande till singularsuccessorer och
till borgenärer avhängigt av besittning av egendomen. Tydligen gäller beträffande risken
att den kan ligga på köparen utan att han har egendomen i sin besittning och det kan
t.o.m. hända, att risken ligger på köparen trots att egendomen är kvar i säljarens besittning. Däremot tycks det vara så att när egendomen verkligen hamnat i köparens besittning har också risken alltid övergått och då har han också normalt sakrättsligt skydd,
gentemot säljarens borgenärer. Jag bortser här från specialfallet att köparen häver enligt
66 § 2 st. KöpL. Detta skulle möjligen kunna vara ett argument till förmån för uppfattningen att risken bör gå över på nyttjanderättshavaren vid avtalstillfället, eftersom nyttjanderättshavaren blir skyddad mot fastighetsägarens borgenärer redan genom avtalet.
Jag misstänker dock starkt, att denna hypersystematiska tankegång inte kommer att tillmätas någon större betydelse.

6.7 När skall riskregler tillämpas?
Som nämnts i avsnitt 6.2.1 åsyftas med olyckshändelse i 12 § KöpL inträffade casushändelser som inte beror på köparen eller säljaren, t.ex. eldsvådor och åsknedslag.' ' Det rör
sig i första hand om fysiska olyckshändelser. Även handlingar av utomstående personer
som varken köparen eller säljaren svarar för kan räknas hit. Såvitt framgår av propositionen till ny köplag skulle det i sistnämnda fall röra sig om fall där den utomstående
4

147

Nyttjanderättshavaren har ett anspråk på fastighetsägaren redan genom avtalet att få tillgodogöra sig träden. Detta
kan väl jämställas med de anspråk en köpare av lös egendom har gentemot säljaren i och med att avtalet träffats. Det
förhållandet att egendomen utgör fastighetstillbehör torde inte spela någon roll ur obligationsrättslig synpunkt, men
avskiljandet från marken är en åtgärd som inte helt kan jämställas med de slags åtgärder en säljare vidtar för att hålla
varan tillgänglig för köparen och det kan inte heller fullt ut anses motsvara det köprättsliga avhämtandet. Före avskiljandet finns det inga objekt mot vilka nyttjanderättshavarens ägaranspråk kan riktas.
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Prop. 88/89:76 s. 78.
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Hellner (2: 2) s. 55 f.
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personen vidtar orättshandlingar som skadegörelse eller stöld. Man kan fråga sig om
ingripanden äv myndigheter utgör omständigheter som kan jämställas med olyckshändelser så att riskreglerna skulle aktualiseras. Som redan nämnts synes man här luta åt
uppfattningen att sådana omständigheter inte kan jämställas med olyckshändelse och att
därför riskreglema vare sig direkt eller genom analogi blir tillämpliga. Man bör alltså
utmönstra denna fråga och i särskild ordning diskutera verkan av myndighetsbeslut som
omintetgör avsedd avverkning, se vidare kap. 8.
149

I de fall där det inträffar fysiska olyckshändelser eller där skador åsamkas genom orättshandlingar av tredje man, bör det däremot vara aktuellt att tillämpa regler om riskövergång även vid upplåtelse av avverkningsrätt. Det förhållandet att HD beträffande just
denna av avtalstyp vid myndighetsingripanden funnit skäl att fördela de ekonomiska
konsekvenserna mellan parterna, bl.a. med hjälp av läran om obehörig vinst, kan knappast leda till slutsatsen ett sådant synsätt även skulle kunna anläggas t.ex. vid olyckshändelser.
Karakteristiska orättshandlingar av tredje man i samband med upplåtelser av avverkningsrätt är olovlig avverkning och anlagd eller genom vårdslöshet orsakad skogsbrand.
Det förefaller helt naturligt att sådana händelser bör inrymmas i det område inom vilket
riskregler skall tillämpas. När det gäller olyckshändelser är det mer eller mindre givet
vilka slags händelser som åsyftas, i första hand skogsbrand efter blixtnedslag, stormfällning, jordras och motsvarande. Idag är det också relativt vanligt med skador på träd till
följd av miljömässiga förhållanden som parterna inte kan råda över. Dessa slags händelser uppvisar vissa likheter med orättshandlingar av tredje man men har också beröringspunkter med angrepp av skadeinsekter och andra organismer.

6.7.1. Särskilt om angrepp av skadeinsekter
Angrepp av skadeinsekter eller andra organismer är för övrigt en typ av händelse som
leder till vissa komplikationer på det obligationsrättsliga planet. Skall förändringar i
trädbeståndets kvalitet och kvantitet p.g.a. dylika angrepp bedömas på samma sätt som
andra slags naturhändelser? Kan man säga - för den händelse risken nu ligger på fastighetsägaren - att om sådana omständigheter inträffar efter avtalstidpunkten skall nyttjanderättshavaren helt eller delvis, beroende på skadans omfattning, undgå skyldigheten att
betala köpesumman? Ett konstaterat angrepp efter avtalstidpunkten synes ge nyttjanderättshavaren incitament att underlåta avverkning. Ju längre han dröjer med avverkningen, desto större blir skadeverkningarna och desto större anledning får han att påstå att
varan är förstörd. Därigenom ökar sannolikheten att han skall undgå skyldighet att betala för upplåtelsen. Denna möjlighet kan verka frestande, åtminstone i sådana fall då nyttjanderättshavaren redan av någon annan anledning anser att avtalet är ofördelaktigt för
honom.

Prop. 88/89 s. 78.
' Hellner (2: 2) s. 56.
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Det bör också beaktas att om nyttjanderättshavaren direkt efter avtalstidpunkten skrider
till avverkning, kanske angreppet överhuvudtaget inte kommer att ske, men om han vid
en femårig upplåtelse dröjer med avverkningen kan det efterhand få betydande genomslag.™ Skall i sådana fall nyttjanderättshavaren ha möjlighet att disponera över situationen genom att själv kunna bestämma om risken skall gå över eller inte?
Här bör man väl beakta principen, om parts skyldighet att begränsa skadan, se 70 §
KöpL.' Ett sätt att begränsa skador i detta sammanhang är att genom kemiska eller biologiska metoder försöka motverka skadeangreppet. Det är emellertid en något märklig
ordning om man av en nyttjanderättshavare kräver att han skall vara skyldig att vidta
dylika åtgärder under tid när han inte bär risken. Som framgått ovan är det ett argument
varför träden skall anses avlämnade i och med avskiljandet att fastighetsägaren dessförinnan har "vårdnaden" om skogen, se avsnitt 6.5.
M

Det kan tilläggas, att denna fråga uppmärksammats i åtminstone något standardkontrakt.
I två kontrakt stipuleras nämligen, att nyttjanderättshavaren har rätt att inom aktuell fastighet till skydd för virkesskador bespruta virket med godkända skyddspreparat. I dessa
kontrakt har man också angett att risken övergår på nyttjanderättshavaren genom trädens
avskiljande och så vitt framgår skall nyttjanderättshavaren kunna genomföra besprutning
också innan avverkning ägt rum." Däremot torde man inte av kontraktsbestämmelsen
kunna dra slutsatsen, att nyttjanderättshavaren har en skyldighet att vidta åtgärder om ett
skadeangrepp uppdagas.
:

Tyvärr känner jag för övrigt inte till att denna fråga varit uppe till behandling i något relevant sammanhang. Att denna typ av händelse måste omfattas av 12 § KöpL förefaller i
varje fall uppenbart. Om ett parti svenska äpplen, som nyligen skördats och sålts till en
affärskedja, drabbas av storkonsumerande larver och därför förstörs, är det självklart att
köparen inte behöver betala partiet om denna händelse inträffar före riskens övergång,
vilket tillfälle enligt KöpL vanligen torde infalla när varan överlämnas till vederbörande
transportföretag, 7 § 2 st. KöpL. Skall man betrakta frågan på samma sätt vid upplåtelse
av avverkningsrätt?
Man kan givetvis inte lösa problemet genom att för just detta fall ändra tidpunkten för
riskens övergång, men man kan däremot finna att nyttjanderättshavarens underlåtenhet
att avverka åtminstone i vissa fall kan betyda att skadan till viss del beror på honom.
Men i den mån det finns verkningsfulla åtgärder att sätta in mot ett påbörjat angrepp och
om fastighetsägaren trots kännedom om skadeangreppet underlåtit att vidta sådana åtgärder förefaller det rimligt att låta denna underlåtenhet bli utslagsgivande.
Denna tankegång bygger som synes på att man hos någon av parterna försöker påvisa en
underlåtenhet att vidta åtgärder som är ägnade att förebygga eller motverka skadan. Förekomsten av en sådan underlåtenhet hos fastighetsägaren, när händelsen inträffar före
En komplikation i detta sammanhang är att ett påbörjat angrepp av skadeinsekter under vissa betingelser kan påskyndas och förvärras genom avverkningen.
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Se också Ramberg (köplagen), s. 677 och Håstad (köprätt) s. 215 ff.
Bil.6 p.2 och bil.7 p.2. se också bil 9 p.3 och bil 11 p. 10 (den sistnämnda med oklart innehåll).
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riskens övergång, stödjer naturligtvis åsikten att nyttjanderättshavaren inte skall behöva
betala. Om det går att påvisa en underlåtenhet hos nyttjanderättshavaren innan riskövergång, som medför att skadan förvärras (om nu detta kan konstateras), förespråkar jag
någon form av jämkning så att fastighetsägaren inte behöver stå för hela förlusten.
Detta tycks dock inte vara en typ av händelse som skulle kunna passa för tillämpning av
läran om obehörig vinst. Nyttjanderättshavarens "vinst" består j u endast i att han inte
behöver erlägga köpesumman för ett förstört och därmed värdelöst virkesparti. Onekligen strider det mot normalt språkbruk att beteckna detta som en vinst. Det skulle snarare
vara fastighetsägarens förlust man får utgå ifrån.
Min uppfattning är alltså, att nyttjanderättshavaren - om han med vetskap om angreppet
underlåter att vidta lämpliga åtgärder för att begränsa skadeverkningarna före riskövergång - bör anses ha medverkat till att träd skadats eller förstörts. Om beståndet blivit helt
otjänligt skulle detta innebära, att han i viss mån måste kompensera fastighetsägaren.
Det skulle då alltså röra sig om ett jämkat skadestånd för att han underlåtit att vidta åtgärder för virkets bevarande. Om virket endast delvis förstörts och nyttjanderättshavaren
endast begär prisavdrag skulle jämkning ske genom att avdraget begränsades i förhållande till vad som annars skulle ha varit motiverat med hänsyn till försämringen.
Det bör tilläggas, att jag är mycket tveksam till om detta synsätt går att förankra de lege
lata. Enligt 12 § KöpL skall köparen betala för varan om han bär risken även om den
förstörts o.s.v. genom händelse som inte beror på säljaren. När fastighetsägaren underlåtit att vidta åtgärder för att motverka skadan kan man väl säga, att skadan åtminstone
delvis beror på honom, men däremot förefaller det mycket tvivelaktigt att påstå att den
händelse varigenom felet eller bristen uppstått beror på fastighetsägaren. Om det däremot skulle föreligga en underlåtenhet att vidta åtgärder hos nyttjanderättshavaren, som i
tiden ligger före tidpunkten för riskens övergång, är det knappast möjligt de lege lata att
påvisa någon hållbar grund för den föreslagna jämkningen. Jämkning av ett begärt prisavdrag p.g.a. att köparen medverkat till felet låter inte lovande med tanke på 38 § KöpL,
som i entydiga ordalag klarlägger hur prisavdrag skall beräknas.
Men kan man inte hävda, att nyttjanderättshavaren försummat sin skyldighet att medverka till köpet eller att avhämta varan eller ta emot varan enligt 50 § p.l och 2 KöpL?
Bristande medverkan innebär, att köparen skall ha underlåtit att medverka på ett sådant
sätt som skäligen kan förväntas av honom för att säljaren skall kunna fullfölja köpet. I
första hand får denna regel betydelse när det gäller speciella för köparen utformade eller
anskaffade varor och den ger knappast några hållpunkter vid ett köp som avser fungibla
varor där säljaren i regel inte är beroende av köparens medverkan för att kunna fullgöra
leveransen. " Underlätet avhämtande eller mottagande av varan kan j u av säljaren åberopas som ursäkt för att varan inte levererats eller blivit felaktig, se 22 och 30 §§ KöpL.
Vid underlåtenhet att hämta eller ta emot varan kan säljaren, som framgår av 51 § 2 st.
KöpL, enligt 55 §, 57 § 2 - 4 st. och 58 § KöpL under vissa betingelser häva och kräva
skadestånd. För hävningsrätt fordras dock att det av avtalet eller omständigheterna framgår att säljaren har ett särskilt intresse att bli av med det sålda. Möjligheterna till skaRamberg (köplagen) s. 510.
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destånd bortfaller också om det inte framgår att säljaren har ett särskilt intresse att bli av
med egendomen. Dessutom undgår köparen skadestånd om det förelegat hinder enligt 27
§ 1 eller 2 st. KöpL.
Man kan också beakta den allmänna lojalitetsplikt som anses finnas mellan två avtalsparter som åtminstone bör kunna motivera att man varskor varandra och kanske också
vidtar vissa inte alltför omfattande åtgärder för att förebygga skada, även om det är den
andra parten som står risken. Praktiskt sett har väl fastighetsägaren för övrigt knappast
någon anledning att särskilt uppmärksamma trädstammarnas skick innan avtalet om upplåtelse av avverkningsrätten och efter upplåtelsen borde väl fastighetsägaren ha ännu
mindre skäl att utöva sådan uppsikt.
Jag anser alltså att en jämkningsmöjlighet skulle vara av visst värde, åtminstone när det
gäller upplåtelser av avverkningsrätt, och det viktigaste skälet är att nyttjanderättshavaren i detta sammanhang har den i jämförelse med ordinära köp närmast unika favören att
ensam kunna bestämma vid vilken tidpunkt risken skall gå över till honom. Från rättspolitisk synpunkt framstår det som otillfredsställande att nyttjanderättshavaren skall ha
möjlighet att utan risk disponera över situationen så att han fritt kan välja om han skall
låta skadeangreppet få fullt genomslag eller avbryta detsamma t.ex. genom bekämpningsåtgärder eller genom forcerad avverkning.
Huvudregeln de lege lata torde dock vara att fastighetsägaren helt enkelt får svara för
dessa händelser om de inträffar före avskiljandet. Denna lösning blir också betydligt mer
acceptabel när man beaktar att fastighetsägaren normalt håller skogen försäkrad och enligt de allra flesta standardavtalen dessutom förbinder sig att göra så, men också med
hänsyn till att fastighetsägarens skyldigheter synes vara mycket begränsade när dylika
omständigheter hindrar eller försvårar avverkningen. Frågan på vilket sätt fastighetsägaren får svara vid casushändelser som inträffar före riskens övergång, diskuteras närmare
i avsnitt 7.2.
En möjlig lösning på det nu beskrivna problemet skulle vara att man i standardavtalen
införde en bestämmelse som preciserar vad som krävs av nyttjanderättshavaren i detta
hänseende och vilka konsekvenser det skall medföra om nyttjanderättshavaren försummar sina åligganden därvidlag. En väsentlig fråga i sammanhanget synes vara om skadeangreppet kommer plötsligt eller om det kan förutses. Emellertid förutsätter frågan hur
man närmare bestämt skall reglera denna fråga goda praktiska insikter i skogsbruk varför
jag inte anser det meningsfullt att här ytterligare beröra densamma.
Skadeangreppet innebär naturligtvis att varan kommer att vara behäftad med ett fel. Men
spelar det då någon roll om skadeangreppet räknas som olyckshändelse eller inte? Ja,
man kan väl säga, att om skadan inte beror på en olyckshändelse eller en orättshandling
av tredje man måste den ha orsakats av fastighetsägaren. Det finns faktiskt inga andra
möjligheter, om man bortser från ingripanden från myndighet, men i sistnämnda fall rör
j u saken knappast fysisk påverkan på egendomen. Skillnaden blir alltså närmast, att möjligheterna att göra påföljder gällande ökar i det fallet att skadan beror på fastighetsägaren. Jag har ovan nämnt, att jag anser att fastighetsägaren, om han bär risken och skadan
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inte beror på honom, inte behöver vidkännas någon annan konsekvens av att träden förstörts än att han förlorar möjligheten att kräva betalt för upplåtelsen.

6.8 Riskövergången enligt standardavtalen
De för mig tillgängliga standardavtalen, med två undantag, behandlar inte uttryckligen
frågan om riskens övergång. Enligt dessa två undantagsfall skall risken för icke avverkad
skog bäras av säljaren." De befäster den ståndpunkt som i doktrinen varit förhärskande
sedan gammalt.
4

Man kan naturligtvis då fråga sig om frånvaron av explicita stadganden angående denna
fråga i övriga undersökta avtal kan tolkas så att det är en vanligt förekommande branschuppfattning att det inte sker någon riskövergång. Enligt min mening kan man dock i de
flesta fall indirekt utläsa eller intolka, att trädens avskiljande från marken är en åtgärd
som innebär att nyttjanderättshavaren inte längre har befogenhet att göra påföljder
gällande p.g.a. casushändelser. Detta möjligen något vågade påstående baseras främst på
det förhållandet att man i inget av de undersökta avtalen kan påvisa någon rätt för nyttjanderättshavaren att göra påföljder gällande efter det att träden avverkats, medan man
däremot i många fall varit ganska generösa i detta avseende när det gäller tiden före avverkning. I allmänhet är det dock främst vid myndighetsingripanden som hindrar avverkning, som nyttjanderättshavaren ges sådan rätt.
Om jag uppfattat avtalen rätt skulle alltså en eldsvåda eller annan liknande händelse som
förstör ett parti redan avverkat virke aldrig kunna leda till att nyttjanderättshavaren med
framgång kan rikta anspråk mot fastighetsägaren, såvida händelsen inte beror på fastighetsägaren. Detsamma torde gälla om ett parti avverkat virke stjäls eller av annan orsak
kommer bort efter avverkningen.
Händelser som medför att avverkningen försenas skall enligt samtliga undersökta kontrakt medföra att upplåtelsetiden förlängs. Rätten till förlängning är vanligen inte ovillkorlig utan förutsätter i allmänhet att det inträffat omständigheter av force majeurekaraktär, såsom arbetskonflikt, krig, brist på arbetskraft, eldsvåda eller olycksfall, myndigheters ingripande m.m. Nyttjanderättshavarens dröjsmål med avverkningen tycks inte enligt något avtal leda till att risken skall anses gå över på honom."
6
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Bil. 6 p. 7 och bil. 7 p. 6

1 5 3

B i l . l p.3, bil. 2 p.3, bil. 3 p.4, bil.3 p.3, bil.5 p.5, bil.6 p.5, bil.7 p.4, bil.8 p.12, bil.9 p . l 1, bil. 10 p.3 (dar dock påföljden av att avverkning lagligen inte kan genomforas inskränks till återbetalning av den del av uppburen likvid, som svarar mot det som inte kunnat avverkas), b i l . l 1 p.3, bil 12 p.3, bil.13 p.3, bil.15 p.4, bil.16 p.2 (där utöver myndighetsingripanden även brand, storm eller annan naturhändelse grundar viss rätt till ersättning), bil. 17 p.9 (där fastighetsägaren
anmärkningsvärt nog åtar sig fullt skadestånd om avverkningen inte kan fullföljas p.g.a. händelser utom nyttjanderättshavarens kontroll. Om träd skulle förstöras p.g.a. brand, storm eller annan naturhändelse blir däremot ersättningsskyldigheten mer begränsad).
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156 B i l . l p.4 och 5, bil.2 p.6 och 14 (med ett något oklart förhållande mellan de båda klausulerna), bil.3 p.7 och 15
(jfr kommentar till föreg. bil.), bil.4 p.8 och 16 (jfr kommentar till föreg. bil.), bil.5 p.6, bil.6 p.6, bil.7 p. 5, bil.8 p.13,
bil.9 p. 12, bil 10 p.15, b i l . l ] p.6 och 13 (åter ett oklart förhållande mellan klausulerna), bil.12 p.4 och 5 (rätten till
förlängning är ovillkorad men nyttjanderättshavaren åtar sig att utge ersättning om virke kvarstår oavverkat efter avverkningstidens utgång), bil.13 p.6 och 13 (nyttjanderättshavaren har ovillkorlig rätt till förlängning i ett år, dessutom
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6.8.1 Betydelsen av klausulen att nyttjanderättshavaren skall betala endast för
inmätt virke
Däremot har ju ovan framhållits att vid såväl avverkningsuppdrag som leveransrotköp
skall vederlaget bestämmas utifrån vad som blir inmätt. I det långt ifrån opraktiska situationen att det avverkade virket aldrig blir inmätt uppkommer då ett förhållande där avtalens allmänna bestämmelser inte tycks lämna något svar men där man med hänsyn till
avtalens tekniska konstruktion möjligen skulle kunna komma fram till att nyttjanderättshavaren inte behöver betala något vederlag. Orsaken varför avverkat virke inte blir inmätt kan t.ex. vara, att virket stulits av tredje man eller förskingrats av avverkaren. Man
kan också tänka sig att misstag i samband med transport kan leda till att ett visst virkesparti hamnar på avvägar.
Det finns emellertid vissa skäl som talar emot att denna avtalsbestämmelse bör tillerkännas en sådan betydelse. Först och främst bör här framhållas den gamla dispositivrättsliga
principen om riskövergång vid trädens avskiljande från marken, vilken ståndpunkt i viss
utsträckning inte går att förena med en föreskrift att nyttjanderättshavaren endast behöver betala för det virke som efter avskiljandet blir inmätt.
För det andra kan man hitta visst stöd för uppfattningen att riskövergång sker genom avskiljandet i de allmänna avtalsvillkoren. Då man avstått från att reglera parternas relation
efter genomförd avverkning, men däremot i allmänhet ganska utförligt behandlat åtminstone nyttjanderättshavarens rättigheter innan avverkning (och särskilt när avverkning
inte kan ske), skulle man av detta kunna dra slutsatsen att nyttjanderättshavaren helt enkelt måste betala för virket sedan avskiljande ägt rum. Fastighetsägarens prestation är
fullgjord i och med att träden avskilts och han har inga möjligheter att efter detta tillfälle
utöva någon kontroll avseende det avverkade virket.
En annan omständighet som talar i samma riktning är att transporten av virket från upplägg till plats för inmätning - oavsett avtalsform - genomförs av nyttjanderättshavaren
eller en av denne anlitad transportör. I avsaknad av uttryckliga avtalsbestämmelser ligger
j u här nära till hands att använda sig av köplagens regler när man skall ta ställning till
huruvida riskövergång skett. Man lär då utgå från att risken övergått genom avskiljandet.
En efter denna tidpunkt genomförd transport av godset i nyttjanderättshavarens regi
skulle då inte gärna kunna äga rum på fastighetsägarens risk. Enligt 46 § KöpL skall
dessutom priset, i sådana fall då det skall beräknas efter antal, mått eller vikt, bestämmas
med utgångspunkt i den mängd som förelåg vid tidpunkten för riskens övergång.
Vid tvist rörande klausulens juridiska innebörd skulle det dessutom ligga nära till hands
att som fastighetsägare åberopa oklarhetsregeln, åtminstone om nyttjanderättshavaren
skulle göra gällande att klausulens innebörd är att risken övergår vid inmätningen. Såvitt
jag kunnat se har samtliga förekommande standardkontrakt ensidigt utformats av den

föreligger rätt att uppskjuta fullgörandet vid force majeure, varvid åter oklarhet uppstår om sambandet mellan klausulerna), bil. 14 p . l ] (där dock force majeure inte ger rätt till förlängning vid försenad avverkning men väl befriar från
ersättningsskyldighet), bil. 15 p.6, bil. 16 p.4. bil. 17 p. 6.
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part som i avtalen brukar betecknas köparen, d.v.s. skogsbolagen, skogsägarföreningarna
och övriga kategorier av virkeshandlare.

6.8.2 Riskövergång vid avverkningsuppdrag
Om man fäster avgörande vikt vid det förhållandet att avtal om avverkningsuppdrag betecknas just uppdrag, kan man möjligen ha anledning uppfatta situationen på ett annat
sätt. Den som åtagit sig uppdraget, i allmänhet i avtalen ändå betecknad som köpare,
måste i så fall ses som en uppdragstagare i stället för en köpare eller nyttjanderättshavare. I just detta sammanhang kommer jag att använda beteckningen uppdragstagare på
den person som åtagit sig avverkningsuppdraget, eftersom det i vissa fall torde vara
missvisande att beteckna honom som nyttjanderättshavare.
Uppdragstagaren utför då en tjänst mot betalning och så vitt jag kunnat se ingår då regelmässigt i uppdraget dels att avverka skogen och dels att själv eller genom någon
självständig transportör frakta det avverkade virket till inmätning. Därefter är det antingen uppdragstagaren själv eller tredje man som köper virket. Inte minst när uppdraget utförs av skogsägarföreningar torde det vara vanligt att virket köps av tredje man. Enligt
vad jag inhämtat kan det i dessa fall mycket väl vara uppdragstagaren som for fastighetsägarens räkning gör upp affären med virkesköparen. Det är då också uppdragstagaren som uppbär vederlaget, men av detta redovisas alltså endast nettot, efter avdrag for
kostnaderna för uppdraget, till fastighetsägaren.
Kan det då i sådana fall tänkas att fastighetsägaren skulle vara den part som drabbas av
den ekonomiska förlusten om det avverkade virket inte blir inmätt? Det tycksju inte ske
någon riskövergång i köprättslig mening om virket inte skall förvärvas av antingen den
som åtagit sig uppdraget att avverka skogen eller någon som anlitat uppdragstagaren for
att för hans räkning förvärva virkespartier. Betydelsen av att det inte sker någon riskövergång är j u att olyckshändelser som inte beror på nyttjanderättshavaren skall anses
ske på fastighetsägarens risk trots att virket avskilts från marken.
Om avtalet däremot innebär att uppdragstagaren också skall bli ägare till virket, eller att
uppdragstagaren förvärvar avverkningsrätten och därmed virket for en köpares räkning
måste frågan om riskövergång åter bli aktuell redan vid avverkningstillfället och då saknas anledning bedöma denna fråga på annat sätt än som nyss sagts i fråga om avverkningsrätter for övrigt. I sistnämnda fall torde uppdragstagaren dessutom anses utgöra en
inköpskommissionär, men detta förhållande kan j u inte spela någon roll beträffande frågan om riskens övergång. Enligt 53 § 2 st. kommissionslagen blir kommittenten omedelbart ägare till gods som av kommissionären förvärvas för kommittentens räkning.
Detta måste betyda, att om uppdragstagaren är inköpskommissionär och om hans uppgift
är att förvärva virke för kommittentens räkning så blir kommittenten ägare till virket i
och med avskiljandet från marken under den ytterligare förutsättningen att kommissionären med fastighetsägaren träffat ett avtal om avverkningsuppdrag (eller annan form av
avtal om avverkningsrätt).
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Men i de renodlade fall då uppdragstagaren helt enkelt avverkar för fastighetsägarens
räkning och där frågan om vem som kommer att bli ägare till virket fortfarande är öppen,
tycks som sagt risken ligga kvar hos fastighetsägaren även efter avskiljandet. Frågan är
sedan om detta spelar någon roll. Här finns anledning överväga vad för slags händelser
som kan inträffa efter avverkningen som medför att virket helt eller delvis går förlorat
och att även ta ställning till i vad mån uppdragstagaren måste svara gentemot fastighetsägaren för sådana händelser.
Virket kan till att börja med ha stulits av tredje man. Här finns möjligheten att uppdragstagaren kan ha brustit i tillsyn beträffande det anförtrodda virkespartiet. Mottagarens ansvar för lejt gods är j u utformat som ett presumtionsansvar och det torde vara ganska
närliggande att jämställa uppdragstagaren med en person som hyr lös egendom. Uppdragstagaren skall alltså i så fall visa att han inte varit försumlig. Om han kan visa att
han på brukligt sätt lagt upp virket i avvaktan på vidare transport och utövat sådan tillsyn
som är bruklig i branschen under liknande omständigheter och virket därvid stjäls förefaller det därför antagligt att uppdragstagaren undgår ansvar.
Uppdragstagaren kan vidare ha anförtrott virket åt en självständig transportör som underlåter att frakta virket till inmätning antingen p.g.a. misstag eller i syfte att själv tillgodogöra sig virket. I detta fall kan man i och för sig säga att uppdragstagaren kan ha varit
försumlig i valet av transportör och att detta i så fall skulle medföra att han skall svara
för skadan i förhållande till fastighetsägaren. Denna situation tycks kunna jämföras med
det fallet då en säljare åtar sig att anordna transport av en vara till köpare på annan ort
genom att anlita en självständig transportör, se 7 § 2 st. och 8 § KöpL. Om det föreligger
ett s.k. orderstridigt försändande kan en köpare under vissa betingelser vara berättigad
att häva köpet, se 66 § 2 st. 2 p. KöpL, men detta gäller endast om det orderstridiga försändandet haft tillräckligt stor betydelse för den händelse som medför att varan försämras, förstörs eller går förlorad." Man torde kunna överväga om inte ett olämpligt val av
transportör eller transportsätt skulle kunna medföra liknande konsekvenser vid ett avverkningsuppdrag. Det skulle kunna innebära, att fastighetsägaren skulle kunna häva
avtalet gentemot uppdragstagaren och i den mån denne inte kunde återlämna virket skulle han tvingas utge ersättning för det avverkade virkets värde. Det förhållandet att det
vanligen torde röra sig om transporter inom ett och samma område, vilket medför att
reglerna om transportköp knappast blir aktuella, innebär naturligtvis inte att den som
innehar avverkningsuppdraget skulle hamna i en bättre position.
En viktigare aspekt är att uppdragstagares ansvar gentemot sin medkontrahent för vållande hos en självständig medhjälpare är utformat så att uppdragstagaren får svara gentemot medkontrahenten för självständig medhjälpare som man anlitat för att uppfylla avtalet. 1 så fall skulle uppdragstagaren svara även om han inte varit försumlig vid valet av
transportör, se tex. NJA 1965 s. 124. 1 själva verket måste det sistnämnda vara den viktigaste aspekten på denna fråga och det som sagts i föregående stycke angående säljarens
ansvar när det gäller val av transportör kan i det här sammanhanget snarast betraktas
som en specialregel för en särskild situation."
8

Se Ramberg (köplagen) s. 104 f.
Hellner (2: 2) s. 122.
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Om uppdragstagaren själv genomför virkestransporten och denna inte utmynnar i att virket blir inmätt torde man få anlägga liknande synpunkter som ovan när virket efter avverkningen stulits av tredje man. Uppdragstagaren torde ha ett presumtionsansvar.
En eldsvåda på uppläggsplatsen kan givetvis medföra att virket går förlorat. Om uppläggsplatsen ligger på den fastighet där avverkningen skedde kanske det kan finnas skäl
att anse att fastighetsägaren skall utöva viss tillsyn, men om uppläggsplatsen finns på
annat ställe måste man kunna hävda att det i varje fall ligger närmare till hands att uppdragstagaren har uppsikt över virket än fastighetsägaren. Den sistnämnde vet sannolikt
ofta inte ens att avverkningen ägt rum. Om eldsvådan uppkommit utan att uppdragstagaren varit försumlig, måste naturligtvis konsekvensen av att ingen riskövergång skett vara
att fastighetsägaren drabbas av förlusten av träden, men även i detta fall torde uppdragstagaren ha ett presumtionsansvar.
Slutligen skulle man kunna tänka sig att virke blir förverkat p.g.a. att avverkningen genomförts i strid med avverkningsbestämmelserna, se 39 § SVL. Denna fråga diskuteras i
någon mån i avsnitt 4.4.3. Det kan säkert tänkas andra slags händelser som medför att
virket inte blir inmätt, men så vitt jag förstår måste de nu nämnda i varje fall vara de
mest praktiska.
Min slutsats av detta är att det i många fall finns skäl ålägga uppdragstagaren skyldighet
att betala för virket om virket helt eller delvis förkommer eller förstörs efter avskiljandet,
även om det s.a.s. är fråga om ett "äkta" avverkningsuppdrag där riskövergång inte sker.
Vid "oäkta" avverkningsuppdrag och leveransrotköp saknas anledning bedöma frågan på
annat sätt än vid rotköp. Det bör här tilläggas, att det är oklart i vilken utsträckning avverkat virke kan hållas försäkrat av nyttjanderättshavaren innan det transporterats till
köparen. Såvitt jag förstått är det vanligt, att nyttjanderättshavaren inte har någon särskild försäkring som omfattar avverkat virke. Man kan i varje fall inte ta för givet att
sådant virke är försäkrat. Jag har inte kunnat få fram några tillförlitliga uppgifter huruvida fastighetsägarens försäkring täcker händelser efter avskiljande som medför att virket
förstörs, forkommer eller minskar. De försäkringsvillkor jag haft tillfälle att undersöka,
har märkligt nog inte behandlat frågan vid vilken tidpunkt fastighetsägaren inte längre
skall vara berättigad uppbära ersättning om avverkat virke skadas eller forkommer. Jag
utgår emellertid ifrån, att fastighetsägarens försäkring inte alls skall gälla beträffande
virke som omfattas av upplåtelse av avverkningsrätt efter det att virket avverkats.
Det förhållandet att uppdragstagaren åtagit sig ett uppdrag for fastighetsägarens räkning
av innebörd att han skall avverka viss skog för att sedan transportera virket och sälja det
till tredje man, bör typiskt sett också innebära att uppdragstagaren har redovisningsskyldighet gentemot fastighetsägaren och om han inte förmår redovisa skall denne hållas
skadeslös. I den praktiskt forekommande situationen att virket endast i viss utsträckning
blir inmätt, vanligen p.g.a. oförklarat svinn från avverkning och fram till inmätning, borde situationen te sig ännu klarare. Det ankommer på uppdragstagaren att tillse att den
avverkade kvantiteten blir föremål for inmätning och i den mån uppdragstagaren inte
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förmår efterleva detta krav får han räkna med ansvar p.g.a. bristfällig redovisning åtminstone vid culpa.
I och med detta bör man a priori också kunna hävda att det i allmänhet saknas skäl att
låta fastighetsägaren vidkännas påföljder på grund av olyckshändelser efter trädens avskiljande från marken.
Ovan nämnda resonemang motsägs naturligtvis av kontraktets villkor att vederlaget skall
baseras på den inmätta volymen. Detta villkor måste emellertid enligt min mening i första hand ses som en föreskrift angående vad som skall ligga till grund för beräkningen av
vederlaget. I själva verket finns j u vanligtvis inget annat att utgå ifrån än de uppgifter
som framkommer vid inmätningen, eftersom den kommande avverkningens omfattning
inte är känd vid avtalstillfället. Man kan naturligtvis göra en beräkning eftersom avverkningstraktens yta och trädförhållanden är kända, men det kan då inte bli fråga om annat
än en mycket ungefärlig uppskattning. Vid sådana förhållanden är det rimligt att låta det
anstå med fastställandet av det slutgiltiga vederlaget till dess avverkningen är utförd.
Eftersom virket hur som helst måste inmätas verkar det rimligt att denna inmätning också blir normerande för vederlaget. Syftet med denna klausul torde således inte vara att
uttala någon regel för riskens övergång utan att tillhandahålla en praktisk och ur transaktionskostnadssynpunkt effektiv lösning av problemet med bestämmande av vederlaget.
Trots allt är det emellertid uppenbart att fastighetsägaren de facto ändå löper en betydande risk att drabbas av de ekonomiska konsekvenserna av att en mindre volym blir inmätt
än vad som faktiskt avverkats. Detta torde särskilt bli fallet när det inte kan påvisas att
för liten kvantitet blivit inmätt. Om fastighetsägaren hävdar att detta inträffat måste han,
om parterna inte är överens, rimligen förete bevisning om att den faktiskt avverkade
kvantiteten varit större än den inmätta.
Man kan nog inte utesluta, att man från uppdragstagarhåll i dylika situationer skulle
kunna komma att inta den ståndpunkten att man inte behöver betala för mer än vad som
blivit inmätt, även om det skulle klarläggas att den inmätta volymen är mindre än den
avverkade. Enligt den uppfattning som redovisats ovan skulle däremot denna inställning
inte vara juridiskt hållbar.
Jag har dock fått intrycket att man i branschen i allmänhet har en ganska nyanserad syn
på inmätningsklausulens betydelse. Det är i vart fall inte så att man generellt uppfattar
den som en regel om tidpunkten för riskövergång. Däremot torde man anse, att fastighetsägaren måste visa att fel kvantitet blivit inmätt. Tyvärr medför detta ur praktisk synpunkt att fastighetsägaren normalt ändå inte kan få betalt för den avverkade kvantiteten
om virke förkommer efter avverkningen. Det blir därför närmast en smakfråga om man
skall uttrycka detta som att risken övergår vid inmätningen eller som något annat.
Tyvärr är det svårt att idag hitta någon effektiv lösning på detta problem. En möjlighet är
naturligtvis att man i stället mäter virket på avverkningsplatsen. Man får emellertid räkna
med att detta är en ganska drastisk och oekonomisk lösning som knappast tilltalar nyttjanderättshavarna. Det är förmodligen också tveksamt om virkesmätningsorganisationen
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idag skulle klara av denna uppgift. Slutligen kan man hysa tvivel om ens fastighetsägarna skulle vara trakterade av en sådan lösning, eftersom den rimligen skulle medföra ökade kostnader.
En tänkbar åtgärd, som åtminstone i viss mån skulle kunna förbättra situationen för fastighetsägaren, vore om man lät märka träden före avverkningen så att det framgick att
det tillhörde honom. Detta kan naturligtvis synas omständligt och kanske även kostsamt
inte minst mot bakgrund av att även nyttjanderättshavaren behöver märka virket för att
det skall framgå att det tillhör honom. (Det krävs för övrigt att virket är märkt så att det
framgår att det tillhör köparen vid virkesmätningen). En sådan dubbel märkning skulle
kunna ha en hämmande inverkan på såväl tillgrepp som förskingring av virke.
Den tekniska utvecklingen torde i varje fall så småningom komma att innebära att man
med tillräcklig säkerhet kan bestämma kvantiteten utifrån de uppgifter som lagras i
skogsmaskinens dator, se också avsnitt 4.3
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7 Skador på virket, påföljdsfrågor
7.1 Inledning
Som framgått råder viss tveksamhet när det gäller vilka rättsföljder som kan inträda om
träd som omfattas av upplåtelse av avverkningsrätt skadas p.g.a. olyckshändelse. Jag har
tidigare berört denna fråga särskilt i avsnitt 6.5 eftersom den är av betydelse för bedömningen av frågan om riskens övergång. När jag nu återkommer till detta är det med syftet
i första hand att de lege lata försöka slutgiltigt ta ställning till vilka påföljder som bör
kunna göras gällande mot fastighetsägaren om det uppkommit skador på träd medan fastighetsägaren bär risken.
I detta sammanhang torde anledning saknas att fästa avseende vid regierna om faktiska
fel vid köp av fast egendom. Dessa regler får väl anses utformade särskilt med tanke på
de speciella förutsättningarna vid köp av bebyggda fastigheter varför det i allmänhet
framstår som olämpligt att försöka applicera bestämmelserna på ett så utpräglat lösöre
som avverkat virke. Man kan däremot även här tänka sig att det förhållandet att avverkningsrätten utgör en nyttjanderätt skall anses innebära, att köplagens bestämmelser inte
skall tillämpas vare sig direkt eller analogt och att fastighetsägarens ansvar för faktiska
fel därför inte skall sträcka sig längre än vad som gäller beträffande upplåtelse av nyttjanderätt. Som jag redan påpekat i avsnitt 6.5, framgår å andra sidan av reglerna om hyra
och arrende, att vissa typer av faktiska fel medför att nyttjanderättshavaren under vissa
betingelser kan göra felpåföljder gällande. När det gäller sådana allmänna nyttjanderätter
som inte specialreglerats i JB, finns inga regler som utvisar om och i vad mån påföljder
kan göras gällande om det föreligger faktiska fel eller brist i den med nyttjanderätt upplåtna egendomen. Onekligen kan också frågan te sig perifer i många fall. Antagligen torde emellertid de flesta upplåtelseavtal dock ha en kärna, ett sine qua non, som måste vara
uppfyllt för att upplåteisen alls skall fylla sin funktion. Om denna kärna saknas eller inte
uppfyller rimliga krav, torde det också finnas möjligheter att i detta avseende göra påföljder gällande. Vad som utgör ett relevant, påtalbart fel kan tänkas variera beroende på
ändamålet med upplåtelsen. Vid upplåtelse av rätt till bete eller odling av morötter är det
vissa slags fel som medför påföljder, sannolikt närmast arealfel respektive otjänlig jordmån, medan det vid jordbruksarrende öppnas möjligheter till vissa påföljder t.ex. om
byggnader och anläggningar som omfattas av arrendet är bristfälliga.
Jag utgår ifrån att man vid upplåtelse av avverkningsrätt befinner sig på ett område, där
släktskapet med köp av lös egendom är så påfallande att det bör anses möjligt att göra
vissa köprättsliga påföljder gällande om det avverkade virket skadas eller förstörs. Man
bör alltså inte kunna avfärda en nyttjanderättshavares reklamationer avseende de avverkade trädens fysiska egenskaper med att fastighetsägaren endast har upplåtit en nyttjanderätt och att han därigenom inte har något åtagit sig något ansvar beträffande kvaliteten
i det avverkade virket.
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Jag tänker inte närmare utveckla frågan vad som utgör ett relevant fel. Trädstammarna
har skadats eller förstörts men kan också ha förkommit. De kan visserligen vara felaktiga
även i andra hänseenden. Det torde dock endast vara under sådana omständigheter som
berörs i detta kapitel som frågan om virkets fysiska beskaffenhet har nämnvärd praktisk
betydelse. Om en fastighetsägare upplåtit en avverkningsrätt och om skogen på detta
område är avverkningsbar, torde nyttjanderättshavaren vanligen knappast ha några möjligheter att göra påföljder gällande med anledning av virkets kvalitet, om inte virket undergått en tämligen drastisk försämring p.g.a. skadeangrepp, olyckshändelse eller orättshandling. 1 ett senare sammanhang behandlas däremot rådighetsfel respektive rättsliga
fel, se kapitel 8 och 9.
Frågan är nu således närmast om man när träden skadats, förstörts eller förkommit fullt
ut kan använda sig av köplagens påföljdsbatteri vid fel eller dröjsmål eller om de särskilda omständigheterna bör leda till någon form av modifiering i detta avseende. Dessa
frågor har behandlats av flera författare när det gäller saklega " och den särskilda form av
saklega som kallas finansiell leasing.""
Jag skall nu först uppehålla mig vid fallet att skada inträffar innan nyttjanderättshavaren
avverkat, d.v.s. medan risken ligger hos fastighetsägaren. Därefter kommerjag att kortfattat att beröra situationen när skada inträffar efter avskiljandet.

7.2 Skada inträffar före avskiljandet

7.2.1 Inledning
När en total skada inträffar efter avtalstidpunkten, men före avskiljandet av trädstammarna, förefaller det i förstone som om saken skulle vara klar. Om fastighetsägaren fortfarande bär risken bör det givetvis inte vara möjligt att avkräva nyttjanderättshavaren
betalning för upplåtelsen. Farespörsmålet är frågan huruvida säljaren har rätt till priset
för den försålda varan. " Fram till den relevanta tidpunkten undgår en köpare skyldigheten att betala priset och efter denna tidpunkt måste han prestera köpeskillingen även om
varan - eller motsvarande - p.g.a. casushändelse gått förlorad. Det faktum att varan förstörs medan säljaren bär risken skall alltså i princip medföra att säljaren kommer i
dröjsmål, alternativt att fel anses föreligga.
Här bör nu diskuteras nyttjanderättshavarens möjligheter att göra påföljder gällande, när
de aktuella träden helt eller delvis förstörts innan avskiljandet. Jag har i det ovanstående
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haft anledning beröra dessa frågor men närmast inom ramen för en diskussion om vilket
tillfälle som bör utgöra avlämnandetidpunkten

7.2.2 Köplagen och 1905 års lag
Köplagens reglering av denna fråga ger vid handen, att köparen - om varan skall anses
felaktig - kan göra gällande påföljderna avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning
samt skadestånd. Vidare kan han innehålla betalningen, allt enligt 30 § KöpL. Skadestånd skall utgå för direkt skada om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på omständigheter utanför hans kontroll (kontrollansvar). Skadestånd för indirekt skada skall utgå
om säljaren varit försumlig, förfarit svikligt eller egendomen avviker från vad som utfästs.
Enligt 1905 års lag gjordes som bekant åtskillnad mellan köp av bestämt gods och leveransavtal. Vid fel i bestämt gods kunde köparen häva om det inte var fråga om ringa fel.
Hävning var dock alltid möjligt om säljaren förfarit svikligt. Köparen kunde alternativt
kräva avdrag på köpeskillingen, 42 § 1905 års lag. Skadestånd kunde utgå om varan var i
avsaknad av utfäst egenskap eller egenskap som fick anses utfäst eller om säljaren varit
culpös vid handhavandet av varan eller vid utfästelse.
Om det däremot var fråga om leveransavtal kunde säljaren kräva gillt gods eller häva,
respektive fordra avdrag på köpeskillingen. Inte heller i detta fall kunde hävning ske vid
ringa fel, om inte säljaren förfarit svikligt m.m. Skadestånd kunde utgå även om säljaren
inte varit försumlig, såvida det inte förelåg force majeure eller liknande omständigheter,
43 § 1905 års lag.
Vid säijardröjsmål kan köparen enligt köplagen kräva fullgörelse eller häva samt kräva
skadestånd och innehålla betalningen, 22 § KöpL. Skadestånd utgår för direkt skada om
orsaken ligger inom säljarens kontrollansvar. Ersättning för indirekt skada utgår vid försummelse, 27 § KöpL.
1905 års lag stadgade under motsvarande förutsättningar rätt för köparen att häva respektive kräva avlämnande. Skadestånd vid köp av bestämt gods förutsatte vårdslöshet
(presumtionsansvar) och vid leveransavtal undgick säljaren skadestånd endast i händelse
av force majeure (i princip strikt ansvar).
Om vid upplåtelse av avverkningsrätt träden skadas utan att fastighetsägaren är vållande
men medan denne bär risken, kan alltså nyttjanderättshavaren - om felreglerna skall tilllämpas - göra gällande påföljderna avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning samt
skadestånd. Jag skall nu diskutera dessa påföljders ändamålsenlighet vid upplåtelse av
avverkningsrätt.
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7.2.3 Avhjälpande och omleverans
Vad som här nedan sägs om avhjälpande och omleverans gäller också mutatis mutandis
beträffande fullgörelse enligt 23 § KöpL.
Avhjälpande respektive omleverans kan i praktiken innebära antingen att fastighetsägaren skaffar fram virke från annat håll för att kompensera nyttjanderättshavaren eller att
han anvisar ny plats för utövande av avverkningsrätten. Det förstnämnda alternativet
måste enligt min mening, av skäl som jag strax återkommer till, med säkerhet kunna avvisas. Den enda åtminstone tänkbara möjligheten är att fastighetsägaren åläggs att anvisa
en annan avverkningsplats.
Dock torde en sådan skyldighet inte heller kunna åläggas fastighetsägaren. Här är det av
visst intresse att se hur synsättet på denna fråga är vid jordbruksarrende. Enligt 8:10 JB
är arrendatorn vid naturhändelse berättigad till nedsättning av arrendeavgiften och han
kan även häva avtalet. "Några ytterligare påföljder är emellertid inte aktuella. Man kan då
fråga sig om den som förvärvar en avverkningsrätt i dylika hänseenden bör - jämfört
med en jordbruksarrendator - ha utvidgade möjligheter att göra påföljder gällande.
Man kan naturligtvis - om man anstränger sig - hitta argument för att ge den nyttjanderättshavare som förvärvat en avverkningsrätt bättre möjligheter göra påföljder gällande
än en jordbruksarrendator. Synpunkten att man inte skulle vara bättre rustad än arrendatorn hänger ihop med det förhållandet att arrendatorn är en typiskt sett svag part som
behöver skyddas särskilt. Det kan dock vara ett felslut om man av detta drar slutsatsen
att nyttjanderättshavaren inte skulle vara berättigad till bättre möjligheter än arrendatorn
när det gäller att kräva "gillt gods".
En synpunkt som för i denna riktning är väl att avtal om avverkningsrätt uppvisar större
likhet med ordinär affärsverksamhet än jordbruksarrendet, som väl åtminstone hittills
fortfarande kan anses vara präglat av sociala hänsyn. Man skulle av denna anledning
kunna ifrågasätta om inte riskbilden lämpligen borde utformas så att man i stället åstadkommer kongruens med andra, mer affärsmässiga avtalstyper.
Upplåtelse av avverkningsrätt är å andra sidan en nyttjanderätt till fast egendom och man
måste med anledning av detta åtminstone kunna dra slutsatsen, att fastighetsägarens primära skyldighet är att på det avtalade markområdet tillåta nyttjanderättshavaren att avverka. Fastighetsägarens åtagande är alltså av mycket begränsat slag. Han ställer bara
marken till förfogande. Bör det inte råda någon form av balans mellan det ursprungliga
åtagandet och de påföljder som sedan kan uppkomma? Enligt min uppfattning framstår
det av detta skäl som både orealistiskt och äventyrligt om fastighetsägaren skulle nödgas
ge sig ut på den internationella virkesmarknaden för att ordna med ersättningsleverans
sedan skogen på det upplåtna området förstörts. Jag tror att om fastighetsägarna riskerade sådana konsekvenser genom att upplåta avverkningsrätt, skulle det kunna få en hämmande inverkan på fastighetsägarnas benägenhet att alls upplåta avverkningsrätter.
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Däremot kan man väl inte säga, att anvisandet av en ny avverkningsplats innefattar något
vare sig överraskande eller särdeles betungande i jämförelse med det ursprungliga åtagandet. Tankegången går alltså så här långt ut på, att man - sedan det aktuella skogspartiet förstörts - mot fastighetsägaren inte skall kunna rikta anspråk på en helt annan typ av
prestation än den som avsågs i det ursprungliga avtalet. Den som upplåtit avverkningsrätt inom egen fastighet skall i varje fall inte inom ramen för påföljden fullgörande behöva leverera virke och inte heller upplåta rätt att avverka skog, åtminstone inte på annat
än egen fastighet.
När det sedan gäller frågan om fastighetsägaren skall kunna åläggas att på sin fastighet
anvisa en ny plats för utövandet av avverkningsrätten, anser jag att påföljden typiskt sett
är olämplig, eftersom den i många fall med hänsyn till skogsvårdslagstiftningen inte är
möjlig, t.ex. av det skälet att annan tillgänglig skog ännu inte är avverkningsbar." Dessutom kan rent fysiska orsaker understundom omöjliggöra avverkning på annan plats.
Man bör enligt min uppfattning inom ramen för den dispositiva rätten ha som utgångspunkt, att påföljderna vid kontraktsbrott bör ha en sådan karaktär, att de åtminstone i
normalfallen kan träda i funktion. Det är dessutom naturligtvis otillfredsställande om den
fastighetsägare som till äventyrs råkar kunna erbjuda en ny upplåtelse på annan mark ur
påföljdssynpunkt skall hamna i en annan, och kanske mer ofördelaktig situation, än den
som saknar denna möjlighet.
Jag vill här betona att upplåtelse av avverkningsrätt i väsentlig mån påminner om ett
köp. Syftet med avtalet är j u att nyttjanderättshavaren skall förvärva virket och likheten
med t.ex. ett hämtköp är slående. Av vilka skäl skall den som upplåter avverkningsrätt
till sin skog skall ha en bättre position ur påföljdssynpunkt än den som säljer en bil? Bilsäljarens huvudsakliga prestation kan j u sägas bestå i att han skall tillhandahålla ett ställe
där bilen kan avhämtas efter det att den beställts hos tillverkaren. Det råder, som redan
framhållits i flera sammanhang, ingen tvekan om att det finns tydliga paralleller mellan
dessa båda avtalstyper och det är angeläget betona att jag inte heller anser att fastighetsägaren helt skall undgå köprättsliga påföljder om träden skadas medan fastighetsägaren
bär risken. Däremot anser jag att påföljderna omleverans och avhjälpande av praktiska
skäl inte är lämpliga. När det gäller fastighetsägarens möjligheter att anvisa annat virke
tycker jag dessutom att fastighetsägaren befinner sig i en helt annan situation än den professionelle säljaren. Den sistnämnde har i allmänhet praktiskt sett goda möjligheter att
ordna detta via upparbetade nätverk. Säljare i allmänhet vet om att de i sin verksamhet
ikläder sig skyldighet att under visa omständigheter ordna med omleverans respektive
avhjälpande. De har då också anledning inrätta sin verksamhet efter detta. Påståendet om
att det föreligger en sådan skyldighet skulle med säkerhet skulle komma som en prima
överraskning för den genomsnittlige upplåtaren av avverkningsrätt, i synnerhet som
köplagen inte är tillämplig på hans upplåtelse.
Det går för övrigt att finna vissa paralleller mellan upplåtelse av avverkningsrätt och
speciesköp enligt 1905 års lag. Som bekant gällde enligt 1905 års lag 42 § 1 st. att köparen vid fel i bestämt gods endast kunde häva eller fordra avdrag på köpeskillingen och
dessutom kräva skadestånd enligt 42 § 2 st. Det är naturligtvis för mycket sagt, att påstå
Jfr Godenhielm s. 2 4 4 - 2 4 8 .
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att upplåtelse av avverkningsrätt till en viss skogstrakt skall jämställas med ett speciesköp. Trädstammar, om än stämplade, är inte på långa vägar lika individualiserade som
begagnade bilar. Men däremot skulle man nog kunna säga, om man inriktar uppmärksamheten på det upplåtna området i stället för på trädstammarna, att fastighetsägaren i
många fall knappast har möjlighet att erbjuda en alternativ avverkningsplats om träden
på det upplåtna området skulle gå förlorade. Skälen för differentiering av påföljder i
1905 års lag vid fel mellan å ena sidan speciesköp och å andra sidan leveransavtal gör
sig alltså i viss mån gällande även i detta sammanhang.
Vid saklega torde uthyraren inte kunna åläggas skyldighet att lämna ett ersättningsobjekt
om det uthyrda föremålet blivit obrukbart."' Om föremålet däremot inte totalförstörts
råder olika meningar. Vissa författare hävdar att uthyraren då har skyldighet att avhjälpa
felet eller tillhandahålla ett nytt hyresobjekt." Hellner däremot anser att det inte finns
tillräckliga skäl för en så sträng förpliktelse." Enligt min mening - vilken också antyds
av Hellner - bör man göra åtskillnad mellan privat uthyrning av speciesobjekt och yrkesmässig uthyrning av föremål. Det är givetvis avsevärt mer närliggande att ålägga en
yrkesmässig uthyrare av TV-apparater att lämna ut en ny apparat om den först uthyrda
apparaten är bristfällig än att kräva av privatpersonen X, som under några sommarmånader hyrt ut sin häst till grannens dotter, att denne skall tillhandahålla en ny häst sedan
den uthyrda blivit halt. Hellner anser emellertid att det krävs lagstiftning för att den yrkesmässige uthyraren skall behöva vidkännas denna skyldighet.
4

5

Sammantaget lutar jag alltså ganska bestämt åt uppfattningen, att nyttjanderättshavaren
generellt inte kan rikta krav på fullgörelse mot fastighetsägaren om avsedd skog förstörts
p.g.a. casushändelser medan risken ligger hos fastighetsägaren. I dessa hänseenden avråder jag alltså ifrån analog tillämpning av köplagen.

7.2.4 Hävning, prisavdrag och rätt att innehålla betalningen
Påföljderna hävning och prisavdrag framstår däremot som nödvändiga vid upplåtelse av
avverkningsrätt. Om inte heller dessa påföljder stod till buds skulle det knappast finnas
något skäl att diskutera frågan om riskens övergång. Hävningens innebörd blir i normalfall att fastighetsägaren får återbära eventuellt erlagd köpeskilling och om förskottsbetalning inte erlagts tycks ingen av parterna behöva prestera något ytterligare. Prisavdrag
medför att fastighetsägaren p.g.a. att köpesumman minskas kan få återbetala viss del av
eventuellt erlagt förskott. När det gäller hävning torde köplagens bestämmelser om väsentlighet och synbarhet, se 39 § KöpL, vara ändamålsenliga. Jag föreställer mig dock
att hävning vanligtvis inte är en lämplig påföljd om de aktuella trädstammarna endast
partiellt gått förlorade, medan däremot prisavdrag i detta fall förefaller vara en både
lämplig och närliggande påföljd. Om virket redan avverkats torde hävning allmänt sett
vara en olämplig påföljd, men här bör tilläggas att om stammarna skadats före avverk-

Millqvist s. 189 f, Bengtsson (särskilda avtalstyper) s. 52. Hellner (2: 1) s. 186 och Sundberg s. 318 f f .
Sundberg s. 206 ff. och 223 ff. och Bengtsson (särskilda avtalstyper) s. 51 f.
Hellner (2: l ) s . 186.
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ningen lär väl nyttjanderättshavaren knappast genomföra avverkning och därpå häva
avtalet.
Vid stormfällning blir frågan en aning tveksam. I vissa fall kan nyttjanderättshavaren ha
goda skäl att häva, t.ex. om han saknar tekniska resurser att ta hand om de stormfällda
trädstammarna eller om stammarna i stor utsträckning skadats så att de inte går att använda för det ändamål nyttjanderättshavaren avsett. Men i andra fall kan nog nyttjanderättshavarens olägenheter av stormfällningen vara ganska begränsade. I sistnämnda fall
bör då hävning inte kunna komma ifråga.
Såväl vid fel som vid dröjsmål har köpare rätt att innehålla så stor del av betalningen
som svarar mot köparens krav med anledning av felet eller dröjsmålet, 42 § KöpL. Denna påföljd träder som synes endast i funktion i den mån köparen har krav på säljaren.
Om köparen inte har rätt att göra påföljder gällande med anledning av fel eller dröjsmål
har han inte heller någon rätt enligt 42 § KöpL. Rätten att innehålla betalningen, som
också kan betecknas som köparens detentionsrätt, kan därför sägas vara osjälvständig
visavi övriga påföljder. Man torde utan vidare kunna utgå ifrån att nyttjanderättshavare
har rätt att innehålla vederlaget helt eller delvis, i den mån nyttjanderättshavaren p.g.a.
fel eller dröjsmål har rätt hävning, prisavdrag eller skadestånd.
Vid saklega anses - när det gäller ursprungliga fel - att uthyrarens ansvar i stort sett
överensstämmer med säljarens felansvar enligt 1905 års köplag. ' Hävning - vid väsentligt fel - och prisavdrag är således möjliga påföljder.

7.2.5 Skadestånd
Skadeståndsansvaret enligt köplagen anses strängt. Det är i princip oberoende av vårdslöshet, men vårdslösheten får i varje fall betydelse på det sättet att skadeståndet kan bli
mer omfattande när den avtalsbrytande parten varit vårdslös. I köplagen görs en indelning i direkt och indirekt förlust och ersättning för indirekt förlust utgår endast vid
vårdslöshet, se 67 § KöpL." Skadestånd enligt köplagen bygger på det s.k. kontrollansvaret. Innebörden av detta är, när det gäller fel eller brist i försåld egendom, att en säljare undgår ansvar endast om det inträffat en händelse utom hans kontroll som han inte
skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte skäligen
kunde ha undvikit eller övervunnit, se 40 § KöpL som hänvisar till 27 § KöpL. Om varan är felaktig skall dessutom presumeras att säljaren är skadeståndsskyldig. För att säljaren skall undgå ansvar krävs att han visar att det föreligger förutsättningar för ansvarsfrihet. En händelse ligger utom säljarens kontroll om den typiskt sett ligger utanför hans
kontrollsfär. Frågan om säljaren gjort allt som kan begäras för att felet eller bristen inte
skall uppstå är alltså inte relevant om hindret till sin typ ligger inom säljarens kontroll."'"
Dessutom är det i och för sig inte befriande att den aktuella händelsen ligger utom kontrollansvaret. Även oförutsebarhets- och aktivitetsrekvisiten måste visas vara uppfyllda.
7
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Millqvist s. 126 med hänvisningar.
Se t.ex. Ramberg/Herre: Allmän köprätt, s. 170, cit. "Ramberg/Herre" och Håstad (köprätt) s. 124.
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Ramberg/Herre s. 172
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Enligt 1905 års lag gjorde man som sagt en betydelsefull åtskillnad mellan leveransavtal
och köp av bestämt gods. Vid köp av bestämt gods krävdes för att säljaren skulle bli
skadeståndsdansvarig vid fel eller brist att han antingen försäkrat att varan skulle ha en
egenskap som den saknade (utfästelsefallet) eller att säljaren varit försumlig eller slutligen att säljaren förfarit svikligt, 42 § 2 st. 1905 års lag. Vid leveransavtal var förutsättningarna för skadestånd vid fel eller brist annorlunda utformade och säljaren löpte här
betydligt större risk att ådra sig skadestånd. Säljaren skulle nämligen utge skadestånd
även om han inte varit försumlig. Däremot undgick säljaren skadestånd om vissa förutsättningar enligt 24 § 1905 års lag var uppfyllda. Enligt sistnämnda regel skulle skadestånd inte utgå om avtalet inte kunde fullgöras p.g.a. omständighet, som inte borde av
säljaren vid köpets avslutande ha tagits i beräkning. Som exempel på sådana händelser
angavs förstörelse av allt gods av det slag köpets avser, krig, införselförbud eller därmed
jämförlig händelse. Enligt båda lagarna befriar en sådan typ av händelse inte från ansvar
om säljaren borde kunna förutse händelsen då avtalet ingicks.
Uttrycket force majeure ("Act of God", "Höhere Gewalt", "vis major" eller i äldre
svenska; "händelse av högre hand") tycks ha en snävare innebörd än uttrycket utom säljarens kontroll. Det finns emellertid inte här anledning att närmare beröra denna fråga.
Den viktigaste skillnaden mellan lagarna torde vara, att skadeståndet enligt 1905 års lag
alltid omfattade det positiva kontraktsintresset, medan skadeståndet enligt köplagen i
förhållande härtill blir något mer begränsat, såvida inte säljaren varit försumlig. Det torde även ha stor betydelse att köplagen inte längre upprätthåller distinktionen mellan leveransavtal och köp av bestämt gods. När en individualiserad vara som inte kan ersättas
med en annan vara gått förlorad, tycks säljaren enligt 40 och 27 §§ KöpL inte kunna
undgå skadestånd, om den händelse som medfört att varan förstörts skall anses ligga
inom kontrollansvaret. Som flera gånger påpekats skulle säljaren i detta fall undgå skadestånd enligt 23 § 1905 års lag om han inte varit försumlig.
Om köplagen skall tillämpas analogt i detta hänseende vid upplåtelse av avverkningsrätt
till skog är det naturligtvis av stort intresse huruvida sådana händelser som medför att
trädstammar skadas eller förstörs före avskiljandet skall anses ligga inom säljarens kontrollansvar. Jag skall nu därför kortfattat gå igenom de slag av händelser som typiskt sett
medför att trädstammar skadas eller förstörs med syftet att ta ställning till om de skall
anses inrymmas inom kontrollansvaret.
Åsknedslag, jordras och stormfällning utgör sådana olyckshändelser som fastighetsägaren inte har någon hand med. Det förefaller troligt att sådana naturhändelser knappast
kan anses ligga inom kontrollansvaret. Däremot utkristalliserar sig en misstänkt kategori
av händelser av speciell betydelse i detta sammanhang, nämligen sådana fall där skadan
uppkommer p.g.a. någon form av mänsklig aktivitet på området. Det kan röra sig om
orättshandlingar begångna av tredje man, t.ex. olovlig avverkning eller skadegörelse eller olika former av vårdslöst beteende som medför skada, enkannerligen culpösa beteenden med eld. Rent parentetiskt kan man här anmärka, att det alltså inom kategorin vådahändelser kan inrymmas olika slag av händelser av såväl dolös som culpös natur, nämligen om beteendena inte skall tillgodoräknas fastighetsägaren.
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En möjlighet är att personal som är anställd av fastighetsägaren eller fastighetsägaren
själv bedriver någon form av verksamhet på det upplåtna området och det härvid uppstår
skador till följd av denna verksamhet. Här kan man i sin tur dels urskilja sådana fall där
fastighetsägaren eller hans personal får anses ha åstadkommit skadorna genom culpa och
dels sådana fall där skadorna uppstår utan att culpa föreligger. Det kan i och för sig röra
sig om ganska praktiska situationer där skadorna uppstår p.g.a. gnistbildning från maskiner, t.ex. i samband med husbehovsavverkning. Man kan också tänka sig att fastighetsägarens personal helt enkelt olovligt avverkar skogen helt eller delvis p.g.a. misstag eller
avsiktligen för att man avser att tillägna sig skogen.
Dylika åtgärder, företagna av fastighetsägaren underlydande personal, bör i princip kunna tillgodoräknas fastighetsägaren såsom culpa och därför föranleda den strängare formen av skadeståndsansvar innefattande skyldighet att ersätta såväl direkt som indirekt
förlust, 27 § 4 st. och 40 § 3 st., samt 67 § KöpL.
När det gäller övriga fall där tredje man åstadkommer skadan låter det sig väl sägas att
det bör ankomma på fastighetsägaren att ha sådan kontroll över det upplåtna området att
sådana beteenden av tredje man kan stävjas. Men enligt min uppfattning är det nog inte
rimligt att ställa sådana krav på ägaren av en skogsfastighet. En omständighet som särskilt bör omnämnas är naturligtvis allemansrätten, som i hög grad försvårar för fastighetsägaren att motverka vissa typer av skadebringande händelser. Det är t.ex. tydligt att
fastighetsägaren inte har rätt att förhindra allmänheten att, inom allemansrättens gränser,
vistas på områden på vilka avverkningsrätt upplåtits Även om således vissa skäl talar
emot att fastighetsägaren bör ådra sig skadestånd gentemot en nyttjanderättshavare om
tredje man åstadkommer skador på upplåten skog, förefaller det i hög grad tveksamt om
dessa typer av händelser kan anses ligga utom kontrollansvaret.""
Man kan alltså möjligen anta att sådana olyckshändelser som orsakats av naturen inte
ligger inom fastighetsägarens kontrollansvar. Däremot torde i vart fall utgångspunkten
vara den motsatta när skadan uppstått p.g.a. någon mänsklig aktivitet.
Det förefaller tveksamt om det köprättsliga kontrollansvaret fyller någon vettig funktion
vid upplåtelse av avverkningsrätt, åtminstone när det gäller fastighetsägarens ansvar för
fel eller brist. Kontrollansvaret måste j u ur fastighetsägarens synpunkt antas bygga på att
man som säljare genom avtalet åtagit sig att fullgöra leverans eller hålla gods redo för
avhämtning och att godset skall vara i kontraktsenligt skick. I och med att fastighetsägaren, som påpekats ovan, egentligen bara upplåter ett markområde och inte kan anses åta
sig några förpliktelser i övrigt i fråga om de träd avverkningen avser och inte heller kan
förväntas vara mer införstådd än förvärvaren i fråga om skogens kvalitet eller kvantitet,
förefaller ett sådant ansvar anmärkningsvärt betungande. "
Ib'J

En brand omfattas enligt prop. 1988/89: 76 s. I l l såvida inte orsakerna ligger utanför det som säljaren kan kontrollera. Om en pyroman antänt säljarens anläggning skall händelsen inte anses ligga inom kontrollansvaret. Det är t.ex.
möjligt att det inom ramen för kontrollansvaret ligger att fastighetsägare skall ha sådan uppsikt över den upplåtna skogen att inte tredje man utan upptäckt kan genomföra en olovlig avverkning.
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När det gäller kontrollansvaret enligt köplagen och dess ställning som generellt tillämplig ansvarsregel inom obligationsrätten, se Ramberg (köplagen) s. 106 f.
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Det är emellertid inte nog med att det tycks vara tveksamt att laborera med begreppet
kontrollansvar gentemot fastighetsägaren när denne upplåter avverkningsrätt. Hur bör
egentligen fastighetsägarens ansvar vid fel eller brist vara utformat? Jag skall nu försöka
besvara denna fråga. Det bör särskilt observeras det följande inte utgör påståenden om
innehållet i gällande rätt.
Fastighetsägaren bör ådra sig skadestånd om han i vetskap om skogens fel och brister
upplåter avverkningsrätt utan att upplysa förvärvaren om detta. Motsvarande bör väl
också gälla om fastighetsägaren bort inse att skogen har sådana fel eller brister. Allmänt
sett bör han vidare få vidkännas denna påföljd om han själv eller personer i hans hushåll
eller underlydande uppsåtligen eller av oaktsamhet åsamkar skogen skada efter upplåtelsen. Om skada uppkommer på skogen till följd av en olyckshändelse som inte utgörs av
en naturhändelse, blir frågan något mer tveksam. V i d ett köprättsligt betraktelsesätt kan
som sagt sådana händelser leda till skadeståndsansvar för fastighetsägaren. Orsaken varför godset förstörts eller försämrats är då i princip inte är relevant för bedömningen av
skadeståndsfrågan. Om risken för varan ligger på säljaren och skada inträffar ankommer
det på honom att tillhandahålla felfritt gods och förmår han inte detta skall han - återigen
i princip - erlägga skadestånd. Som jag nyss sagt anser jag dock att skadestånd inte bör
följa om olyckan inträffat före upplåtelsetidpunkten, såvida inte fastighetsägaren varit
eller bort vara medveten om händelsen men förtigit den. Om en sådan olyckshändelse
inträffat efter avtalstidpunkten, men innan risken gått över på nyttjanderättshavaren, bör
den för skadeståndsfrågan avgörande frågan vara om fastighetsägaren genom försummelse vållat den aktuella skadan. Jag förespråkar alltså enkelt uttryckt att fastighetsägarens ansvar utformas som ett culpaansvar. Före den nuvarande köplagens tillkomst torde
huvudregeln ha varit att ansvaret inom kontraktsförhållanden utformades som ett presumtionsansvar. ' Jag antar att fastighetsägarens ansvar vid upplåtelse av avverkningsrätt, när det gäller skador på träd, av detta skäl också skulle kunna vara ett presumtionsansvar. Jag tänker inte gå in närmare på denna fråga, utan nöjer mig med att framhålla
att den grundläggande förutsättningen för fastighetsägarens skadeståndsansvar vid skador på träden bör vara att fastighetsägaren varit culpös.
17

Frågan är sedan om ett krav på culpa som förutsättning för skadeståndsansvar för fastighetsägaren kan sägas vara förenligt med allmänna rättsgrundsatser. Av visst intresse är
här att det enligt Hellner är främmande för svensk rätt att stipulera skyldighet för någon
att oberoende av vållande eller åtagande utge ersättning för skada på egendom i annans
besittning. Om exempelvis hyrd egendom totalförstörs anses vanligen att avtalet förfaller. Även om den ursprungliga förpliktelsen utgörs av en genusförpliktelse anses uthyraren inte ha skyldighet att sätta annan sak i stället och han har inte heller någon ersättningsskyldighet gentemot hyrestagaren så länge skadan uppstått vid en casushändelse.'
Även vid hyra av lägenhet förfaller avtalet om lägenheten förstörs, se JB 12 kap. 10 och
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Hellner (2:2) s. 199
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Hellner (2:1) s. 186 f., se också Millqvist s. 192, Sundberg s. 318 f. Bengtsson (särskilda avtalstyper) s. 51. Såväl
Sundberg som Bengtsson är av annan uppfattning än Hellner och tycks mena att uthyraren har en bevaringsplikt. Av
detta skulle då följa en skyldighet att avhjälpa felet och eventuellt att ställa annan egendom till förfogande. Detta innebär också indirekt att skadestånd kan följa om uthyraren inte iakttar bevaringsplikten.
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16 §§. Enligt Millqvist borde uthyrare emellertid ådra sig skadestånd om den uthyrda
egendomen har ett ursprungligt fel och om detta medför att hyresmannen lider skada.
Han förespråkar att man vid saklega tillämpar köplagen analogt när det gäller ursprungligt fel. " Han anför å andra sidan ett par danska rättsfall - UfR 1974 s. 557 SH och UfR
1974 s. 854 SH - vilka tycks antyda att skadeståndsansvar för uthyraren under nu aktuella omständigheter förutsätter att objektet är felaktigt, att skada uppstått och - framförallt
- att uthyraren varit culpös i samband med avtalets ingående.
Tyvärr får nog frågan om uthyrarens skadeståndsansvar vid fel i uthyrd egendom betecknas som oklar. Detta tycks särskilt gälla när den uthyrda egendomen skadas utan att
bli totalförstörd under hyrestiden.
Jämförelser mellan upplåtelse av avverkningsrätt och hyra av lös sak kan ifrågasättas av
olika skäl, bl.a. eftersom syftet med upplåtelse av avverkningsrätt - återigen - är att nyttjanderättshavaren skall förvärva äganderätten till det virke som avses med upplåtelsen.
Däremot är parallellen mer träffande om man i stället betraktar frågan ur fastighetsägarens perspektiv. Hans befattning med den egendom som omfattas av upplåtelsen är, som
redan påpekats i flera sammanhang, av ett annat och mer blygsamt slag än säljarens. Om
samme fastighetsägare i stället själv avverkat och sålt skog saknas givetvis anledning
avböja tillämpning av köplagen.
Vid hyra av lös sak befinner sig den uthyrda saken dessutom i nyttjarens besittning. Vid
upplåtelse av avverkningsrätt anses, som framgår i bl.a. avsnitt 6.4.3, att de trädstammar
som avses med upplåtelsen inte kommer i nyttjanderättshavarens besittning förrän dessa
avskiljes från marken. Det är naturligtvis en sak att uthyraren inte skall behöva utge skadestånd p.g.a. att saken skadas medan den finns i nyttjarens besittning. Men man skulle
däremot kunna tänka sig att uthyraren skulle kunna ådra sig skadestånd genom att - t.ex.
p.g.a. att saken förstörts - inte ställa saken till nyttjarens förfogande. Det verkar ha varit
en ganska utbredd uppfattning att 23 § i 1905 års köplag var analogt tillämplig på hyra
av bestämd lös egendom. " Denna regel innebar att säljaren vid leveransdröjsmål för att
undgå skadestånd måste visa att han inte varit försumlig. Uthyraren skulle i så fall ha ett
presumtionsansvar. Jag har emellertid inte kunnat hitta något stöd för att uthyraren heller
i detta skede skulle vara skadeståndsskyldig annat än vid culpa. "
Om skog som omfattas av upplåtelse av avverkningsrätt förstörs medan fastighetsägaren
bär risken kan detta också uppfattas som att fastighetsägaren skall anses befinna sig i
dröjsmål. Skadeståndsreglerna är utformade på samma sätt såväl vid fel som dröjsmål.
Enligt 1905 års lag görs alltså åtskillnad mellan bestämt gods och leveransavtal (skadeståndsskyldighet uppkommer vid culpa respektive strikt ansvar utom vid force majeu1 7 3

Millqvist s. 136
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Bengtsson (särskilda avtalstyper) s. 46 f och Millqvist s. 123. Rodhe (obligationsrätt) anser däremot att köplagens
regler om strikt ansvar för naturaprestation i de allra flesta fall inte kan användas utanför köplagens direkta tillämpningsområde, § 48 vid not 40.
Millqvist, s. 124 är inne på att man vid leasing har goda skäl att visa följsamhet visavi köprätten och detta skulle i så
fall betyda, att uthyrarens ansvar vid fel eller brist numera är strikt såvida inte felet eller bristen beror på ett hinder utom
uthyrarens kontroll. Det ör dock i hög grad tveksamt om det verkligen ägt rum en sådan rättsutveckling sedan dess, se
Hellner 2:1 s. 192.
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re) och enligt köplagen är som sagt skadeståndsansvaret knutet till frågan huruvida den
händelse som medfört dröjsmålet kan anses ligga inom säljarens kontrollansvar. Några
ytterligare kommentarer angående detta torde inte vara nödvändiga.

7.2.6 Sammanfattning
Fastighetsägarens ansvar när skogen helt eller delvis förstörs p.g.a. casushändelser, medan fastighetsägaren fortfarande bär risken, tycks alltså vara mycket begränsat. Bortsett
från skyldighet att vid förskottsbetalning helt eller delvis återbetala vederlaget eller att i
övriga fall vidkännas nedsättning av vederlaget eller helt bortfall av rätten att kräva betalt, tycks alltså ägaren i dessa fall inte behöva påräkna några konsekvenser. Jag har
ovan nämnt några exempel på situationer där jag anser att skadeståndsskyldighet bör
uppkomma för fastighetsägaren.
Det är tydligt, att detta hänger samman med upplåtelsens karaktär av nyttjanderätt. Men
det är inte deduktioner utifrån det fastighetsrättsliga nyttjanderättsbegreppet som lett till
denna ståndpunkt utan snarare en följd av jämförelser mellan säljarens respektive fastighetsägarens huvudsakliga åtaganden vid köp och vid upplåtelse av avverkningsrätt. Den
primära tankegången är att det måste finnas korrelation mellan det ursprungliga åtagandet och de påföljder motparten skall kunna göra gällande vid fel respektive dröjsmål.
Vid sådant förhållande verkar det knappast motiverat, att fastighetsägaren vid upplåtelse
av avverkningsrätt skall kunna åläggas att genom positiva åtgärder försätta nyttjanderättshavaren i den position som skulle ha rått om godset inte - helt eller delvis - förstörts.
Däremot bör alltså fastighetsägaren kunna åläggas skadeståndsan var intill det positiva
kontraktsintresset om han orsakat skadan genom culpa.

7.2.7 Skador på virket i standardavtalen
Ovanstående synpunkter synes väl åtminstone i viss mån anknyta till tendenser i de standardavtal som jag haft tillfälle att granska. Om träd som omfattas av upplåtelse förstörs
(före avskiljandet får man förmoda) kan i allmänhet inte andra påföljder göras gällande
mot fastighetsägaren än att nyttjanderättshavaren ges rätt till förlängning av upplåtelsetiden eller - i vissa fall - rätt att teckna nytt avtal om upplåtelse av avverkningsrätt. 1 två
fall skall nyttjanderättshavaren vara berättigad till ersättning för utlagda kostnader om
träd förstörs bl.a. genom naturhändelse.
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Enligt min uppfattning har man i standardavtalen inte ägnat särskilt mycket uppmärksamhet åt denna fråga. Endast i bil. 16 - 17 tar man direkt upp frågan hur man skall förhålla sig när träd som omfattas av upplåtelsen förstörs. Övriga avtal har antingen en generell klausul som - om vissa slags händelser inträffar - ger rätt till förlängning eller så
saknas helt föreskrift. Det är oklart vad en förlängning fyller för slags funktion om sköne
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Bil. 1 - 15
Bil. 16 - 17
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gen på skiftet i sin helhet brunnit upp. Inte ens möjligheten att häva nämns i detta sammanhang. I de fall man använder sig av en inmätningsklausul kan man möjligen utläsa,
att nyttjanderättshavaren i vart fall borde vara berättigad att återfå eventuellt erlagt förskott i och med att inget virke kommer att inmätas.
Jag anser att standardavtalen i detta avseende generellt sett framstår som ganska bristfälliga. I och för sig är det säkerligen i många fall ändamålsenligt att förordna om förlängd
upplåtelsetid när det uppstått hinder för avverkningen. Men de slags hinder som uppstår
när trädstammarna skadas eller förstörs blir j u i sig inte avhjälpta genom att man förlänger upplåtelsetiden. Om det i uttryckssättet ligger att fastighetsägaren åtar sig att upplåta avverkningsrätt på ett annat område vore det en annan sak. Å andra sidan är det möjligt att nyttjanderättshavaren, trots standardavtalens utformning, inte avstått från rätten
att göra andra påföljder gällande. Sammantaget måste man beteckna frågan hur avtalsförhållandet skall avvecklas om det uppkommer skada på träden före avskiljandet som
tämligen oklar.
Jag anser att standardavtalen bör reglera denna fråga på ett sådant sätt att parterna tydligt
kan utläsa vilka rättigheter och skyldigheter de har i nu aktuella situationer. En fullt möjlig lösning är att reglera dessa frågor i linje med vad som sägs i avsnitt 7.2.3 - 7.2.5. När
det gäller skadestånd torde det däremot som sagt finnas skäl att stipulera någon form av
begränsning i förhållande till köplagens bestämmelser. Utgångspunkten bör naturligtvis
vara, att fastighetsägaren inte skall behöva utge skadestånd om träden skadas p.g.a.
olyckshändelse och då ter sig en direkt tillämpning av köplagens regler om kontrollansvar en aning äventyrliga.

7.3 Skador efter avskiljandet
Risken övergår som sagt på nyttjanderättshavaren genom avskiljandet. Om det avverkade virket förstörs genom en händelse som inte beror på fastighetsägaren torde det stå
klart att nyttjanderättshavaren måste betala för virket. Frågan är så vitt jag kunnat se inte
alls uppmärksammad i standardkontrakten men däremot finns här anledning att åter erinra om den vid avverkningsuppdrag och leveransrotköp vanligen - och vid rotköp i viss
mån - förekommande bestämmelsen att nyttjanderättshavaren endast behöver betala for
det virke som blir inmätt. Jag har i ett annat sammanhang (avsnitt 6.8) berört frågan hur
denna regel skall förstås och har då avvisat tankegången att den skulle innebära att tidpunkten för riskens övergång förskjutits fram till det tillfälle då inmätning sker. Om
denna uppfattning är korrekt måste det betyda att nyttjanderättshavaren i princip ändå
skall betala för virke som p.g.a. olyckshändelse förstörs efter avverkningen men före
inmätningen.
De rättspolitiska betänkligheterna vid avverkningsförbud och - möjligen - när nyttjanderättshavaren av praktiska orsaker inte kunnat avverka under upplåtelsetiden, uppstår inte
i nu aktuellt sammanhang. I de senast nämnda situationerna finns j u skogen kvar och
fastighetsägaren kan vid senare tillfälle utföra avverkning av densamma. Det kan då
framstå som oskäligt eller i varje fall tvivelaktigt att fastighetsägaren dessutom skall vara
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berättigad till vederlag från den nyttjanderättshavare som inte kunnat utnyttja avverkningsrätten. I den situation som nu skall behandlas, d.v.s. när virket skadas efter avskiljandet, råder däremot exakt samma förhållande som vid köp av lös egendom. Fastighetsägaren har definitivt avhänt sig egendomen och tidpunkten för riskens övergång har passerats. Om begreppet riskens övergång alls har någon betydelse inom området avverkningsrätt till skog måste konsekvensen av detta vara att nyttjanderättshavaren då skall
betala fullt ut för virket, även om det förstörs.
Även om situationen så långt förefaller klar finns det åtminstone en fråga som kan vålla
besvär, nämligen prissättningen. Om priset redan är bestämt, vilket som bekant är fallet
vid rotköp, uppstår inte detta problem, men hur skall man förfara om priset gjorts beroende av avverkningens faktiska omfattning? Här har vi tydligen att göra med en sådan
situation som behandlas i 45 § KöpL. Med stöd av denna bestämmelse skulle det kunna
hävdas, att nyttjanderättshavaren här har att erlägga vad som är skäligt med hänsyn till
varans art och beskaffenhet, gängse pris vid tiden för köpet samt övriga omständigheter.
Man måste alltså i efterhand göra en uppskattning av värdet av det förstörda virket och
låta detta värde bli utslagsgivande för priset.' Utrymmet för beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet är avsevärt större enligt 45 § KöpL än enligt 5 § i 1905 års lag.
Som bekant gällde enligt sistnämnda lagrum, att köparen fick erlägga det säljaren fordrade där det inte kunde anses oskäligt
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Standardavtalen behandlar inte denna fråga, men utan tvivel hade det varit på sin plats
att även ägna den viss uppmärksamhet. En inte alltför äventyrlig möjlighet vore att lägga
45 § KöpL till grund för regleringen.
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8 Rådighetsfel; Avverkningsförbud
8.1 Inledning
Sedan nu frågan om fysiska eller faktiska fel i det virke som omfattas av en upplåten avverkningsrätt diskuterats, övergår jag till att behandla den kategori av fel som brukar betecknas rådighetsfel. Härmed förstås sådana fel som innebär att en vara inte kan utnyttjas
på avsett sätt därför att en myndighet eller motsvarande förbjudit avsedd användning. "
I 1905 års lag fanns ingen särskild reglering för rådighetsfel, men domstolarna synes i
viss utsträckning ha behandlat sådana fel med tillämpning av reglerna om faktiska fel. I
vissa situationer har man dock i stället använt sig av avtalsrättsliga regler, främst förutsättningsläran. Om man använder förutsäftningsläran blir utrymmet för påföljder mycket
begränsat, men om köprättsliga regler tillämpas kan naturligtvis köprättsliga påföljder i
full utsträckning göras gällande.™ Enligt nu gällande köplag är det märkligt nog oklart
om rådighetsfel skall jämställas med faktiska fel eller rättsliga fel eller om de faller utanför felregleringen."" Hellner hävdar dock att rådighetsfel vid köp av lös egendom vanligen skall bedömas enligt reglerna om faktiska fel, men bl.a. frågan om felets relevans
med hänsyn till tidpunkten för felets uppkomst kan behöva hanteras på ett annat sätt än
som föreskrivs i köplagen.
Den typiska rådighetsinskränkningen vid förvärv av avverkningsrätt är att den med upplåtelsen avsedda skogen inte får avverkas p.g.a. myndighetsbeslut. Sådant avverkningsförbud kan meddelas enligt 24 § 1 st. SVL om det behövs för att lagen eller föreskrift
som meddelats med stöd av lagen skall efterlevas. Förbud kan också meddelas om det
visar sig att råd och anvisningar som meddelats av skogsvårdsstyrelsen inte följts, 24 § 2
st. SVL. Sådant beslut som avses i 2 st. kan också i brådskande fall meddelas omedelbart, d.v.s. utan att det föregås av råd eller anvisning. Det finns också andra regler vars
tillämpning kan leda till att skog inte får avverkas. 1 detta sammanhang saknar jag dock
anledning gå in på dessa regler.
Frågan om ett meddelat avverkningsförbuds konsekvenser på det obligationsrättsliga
planet har i en rad avgöranden behandlats i äldre praxis i HD. Dessa mål blev frekventa
i och med att det infördes regler som möjliggjorde förbud mot skogsavverkning. Den
första av de ofta tillfälliga lagar på vilka dessa avverkningsförbud stöddes var lagen om
tillfälliga åtgärder till förekommande av skovling av skog å fastighet i enskild ägo den
28/6 1918 (SFS nr 521). Den fick flera efterföljare. Alla dessa lagar gav myndigheter rätt
att under vissa omständigheter förbjuda avverkning. Numera torde man i stort sett kunna
säga att dessa befogenheter blivit permanentade i SVL.
Håstad (köprätt) s. 134. Angående begreppet se bl.a. Hellner: Rädighetsinskränkningar vid köp av lös egendom i
Festskrift till Jan Ramberg s. 209 - 224.
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Se närmare Håstad (köprätt), s. 135 - 144.
Håstad (köprätt) s. 141.
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Redan i samband med lag 13/6 (299:1919), med samma rubrik som föregångaren, diskuterades frågan om ersättning vid meddelat avverkningsförbud. Lagrådet kritiserade förslaget till stadgande angående ersättning. Det ansågs vara omöjligt att ge generella regler
för de skiftande konfliktsituationer, som kunde tänkas uppkomma."" Förslaget bortföll
och vi har ännu inte fått någon lagregel som behandlar detta inom området avverkningsrätt fortfarande ganska aktuella problem.
Ett meddelat avverkningsförbud medför att rätten till skogsavverkning förfaller. Kvarstående träd tillfaller då naturligtvis fastighetsägaren. Frågan är då om nyttjanderättshavaren skall ha ersättning och hur skall i så fall denna bestämmas. Det förefaller initialt
onekligen vara en drastisk lösning att låta nyttjanderättshavaren erlägga vederlag och
sedan förmena honom rätten till kompensation p.g.a. den uteblivna avverkningen, inte
minst med hänsyn till att träden finns kvar hos fastighetsägaren och sedermera förmodligen kommer att kunna avverkas av denne.
Jag har redan berört huruvida myndighetsbeslut kan tänkas inbegripas bland sådana händelser som avses i 12 § KöpL. Att döma av regelns ordalydelse kan avverkningsförbud
knappast räknas som en händelse som innebär att varan förstörs, kommer bort, försämras
eller minskar. Almén nämner som ett gränsfall beslagtagande av godset och liknande
åtgärder från offentlig myndighets sida, men tar för sin del inte explicit ställning i fråga
om avverkningsförbud. Hur det än förhåller sig med denna fråga kan man i varje fall,
som framgår av nedanstående rättsfall, konstatera, att domstolarna knappast alls kan sägas ha influerats av reglerna om riskens övergång i detta sammanhang. Tendensen är väl
snarast att nyttjanderättshavaren får betala trots att avskiljande inte ägt rum, men i viss
utsträckning har man i varje fall gjort vissa försök att fördela de ekonomiska olägenheterna av att avverkningen inte kan genomföras mellan parterna.
Jag kommer i detta sammanhang inte att diskutera frågan vilka påföljder som kan göras
gällande enligt köpiagen. Det förhållandet att rättspraxis på ett markant sätt fjärmat sig
från ett köprättsligt betraktelsesätt när upplåten avverkningsrätt inte kunnat utövas p.g.a.
avverkningsförbud som meddelats efter upplåtelsetidpunkten medför att denna fråga
framstår som relativt perifer. 1 stället koncentreras behandlingen till de obligationsrättsliga verkningar som framgår av rättspraxis.

8.2 Rättspraxis angående awerkningsförbuds
verkningar

obligationsrättsliga

I det följande görs en genomgång av rättspraxis på detta område. Till en början redovisar
jag de rättsfall som avser fristående upplåtelser av avverkningsrätt där mellankommande
avverkningsförbud eller motsvarande hindrat utövningen av rättigheten. Därefter tar jag
upp sådana fall där upplåtelsen av avverkningsrätten ingår som en del i en fastighetsför-

KPr 1919: 389 s. 19 och 21 ff.

108

säljning. Det är alltså fastighetssäljaren som förbehållit sig rätten att avverka vissa träd
som annars skulle ha ingått i fastighetsköpet.

8.2.1 Fristående upplåtelser
I rättsfallen NJA 1877 s. 375, NJA 1892 s. 411 och NJA 1914 s. 290 kom man fram till
att den som inte kunnat utöva avverkningsrätten p.g.a. avverkningsförbud, fick ersättning för värdet av de träd som omfattades av förbudet. I NJA 1908 s. 176 gjordes en
upplåtelse på ett område som frångick nyttjanderättshavaren efter skifte. Upplåtaren fick
annan jord i ersättning, men nyttjanderättshavaren tilläts inte att utöva avverkningsrätten
på denna jord. Han tillerkändes då ersättning för värdet av den avverkningsrätt han förlorat genom skiftet. ' Hänsyn togs här inte till svårigheten för fastighetsägaren att utge ersättning för trädens värde i pengar respektive att ställa andra träd till förfogande. Det
ekonomiska ansvaret lades alltså helt på fastighetsägaren.
18

I NJA 1913 s. 397 fick i stället nyttjanderättshavaren bära den ekonomiska förlusten av
att avverkningen förbjöds och den avgörande omständigheten var i detta fall att den lag
på vilken avverkningsförbudet stöddes, gällde redan vid avtalstillfället. Även här blev
det fråga om ett odelat ansvar. Bland dissidenterna märktes en strävan att fördela skadan
mellan parterna, antingen i form av jämkad ersättning för nyttjanderättshavarens förlust
eller i form av ersättning för förlusten endast i den mån denna förlust motsvaras av en
vinst hos fastighetsägaren.
De något senare fallen NJA 1923 s. 241, NJA 1923 s. 534 (rätten enligt upplåtelsen
överlåten), NJA 1924 A nr 29 kan kortfattat och sammantaget sägas ha följande innebörd:
Ett avtal om skogsavverkningsrätt (fristående avtal) blir overksamt till den del det avser
träd som omfattas av avverkningsförbud enligt lag som tillkommit efter avtalets ingående. Fastighetsägaren kan inte kräva betalt för kvarvarande träd och om han fått betalt i
förskott får han återbära det som svarar mot de kvarstående träden. Vid vidareupplåtelse
kan nyttjanderättshavare ställa motsvarande krav på sin fångesman. Förlusten av att avtalet inte kan genomföras träffar alltså enligt dessa rättsfall fastighetsägaren/upplåtaren.
Hellner menar, att det j u är fastighetsägaren som drabbas av förlusten i övriga fall när
myndighetsingripanden innebär inskränkningar i dispositionsrätten till skogen (såvida
inte staten kompenserar, bör väl tilläggas) och det är då inte lämpligt att denne skall
kunna vältra över sin förlust på nyttjanderättshavaren i ett sådant fall där det skett en
upplåtelse av avverkningsrätt inom det område som omfattas av myndighetsingripandet.
Inte ens när fastighetsägaren mottagit vederlaget och kanske förbrukat det så att han har
svårt att prestera (jfr condictio indebiti), torde det enligt dessa rättsfall innebära någon
begränsning i ansvaret. Vid vidareupplåtelse tycks ansvaret i sista hand vila på fastighetsägaren.

Jfr även NJA 1890 s. 234 (minoriteten) och Lejman (nyttjanderätt) s. 113.
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Det därefter avgjorda fallet NJA 1926 A nr 1 fick samma utgång som NJA 1923 s. 241.
I NJA 1926 s. 129 hade bolaget A förvärvat en avverkningsrätt och sedan överlåtit denna
på bolaget B. Genom lagstiftning som tillkom efter avtalet hindrades B från att fullt ut
utnyttja avverkningsrätten. B vägrade betala motsvarande det som inte fick avverkas. I
detta fall ålades B att betala för avverkningsrätten. A hade inte vållat B något hinder i
utövandet av avverkningsrätten och A hade inte heller åtagit sig att svara för aktuell typ
av hinder för avverkningsrättens utövande. B hade enligt HD inte heller visat annan giltig grund för rätt till avdrag beträffande det utfästa vederlaget. Enligt Lejman skulle annan giltig grund kunna innebära rätt till ersättning för obehörig vinst. * Hellner påpekar
emellertid, att här kan obehörig vinst inte komma ifråga, då ingen av parterna ägde fastigheten. " Den (möjliga) obehöriga vinsten uppstår j u genom att ägaren av fastigheten
får behålla träden samtidigt som han fatt betalt för dem. I just detta fall kommer ingen av
parterna att kunna tillgodogöra sig träden och frågan är endast vem av parterna som skall
få vidkännas förlusten.""
1

4

1

Om bolaget B hade förvärvat rätten direkt från fastighetsägaren, skulle enligt dåvarande
praxis fastighetsägaren ha förpliktats att återlämna vederlaget. En sådan utgång är j u diskutabel med hänsyn till senare rättsutveckling, men den kan åtminstone till viss del försvaras med att fastighetsägaren ändå fick behålla träden. Men anta att bolaget B i stället
tillerkänts rätt att nedsätta köpeskillingen alternativt häva beträffande den del av avtalet
som omfattade de träd som inte fick avverkas. Skulle inte bolaget A under sådana omständigheter kunnat hålla sig skadeslöst genom att vända sig mot fastighetsägaren? Svaret på denna fråga borde rimligtvis vara jakande, åtminstone med hänsyn till den praxis
som just redovisats. En konsekvens av det nu aktuella avgörandet tycks därför vara att
det är godtagbart att fastighetsägaren får göra en obehörig vinst om nyttjanderättshavaren N I överlåtit rätten till N2, men om ingen överlåtelse till N2 sker skulle fastighetsägaren däremot få vidkännas återbetalning för de trädstammar som inte kunde avverkas. Jag
tvivlar på att detta är vare sig en lämplig eller ens godtagbar ordning. Men det är möjligt
att denna aspekt inte var eller ens kunde vara föremål för domstolarnas prövning i detta
mål.
Den princip som framträder i det senaste rättsfallet är enligt Hellner att det är nyttjanderättshavaren som får stå för förlusten av att avverkningsförbud kommer emellan p.g.a. ny
lagstiftning. Ansvaret mildras dock genom att fastighetsägaren i sin tur måste utge ersättning efter den vinst som uppstått för denne i och med att han dels fått betalt för träden och dels fått behålla dem.""
I NJA 1928 A nr 133 hindrade ett mellankommande avverkningsförbud med stöd av lag
som tillkommit efter avtalet viss avverkning som avsetts med en upplåtelsen. Nyttjanderättshavaren ville att fastighetsägaren skulle återbära den del av vederlaget som svarade
Lejman (nyttjanderätt) s. 115.
i?

Hellner (obehörig vinst) s. 408.
16

Läran om obehörig vinst behandlas i avsnitt 9.1.1.

Hellner (obehörig vinst) s. 407
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mot återstående träd. 1 detta fall hade upplåtaren sålt fastigheten innan den lag som hindrade avverkningen tillkom. Upplåtaren behövde här inte återbetala någon del av vederlaget och HD betonade dessutom att upplåtaren inte gjort någon vinst på nyttjanderättshavarens bekostnad i och med att han sålt fastigheten. Om han sålt fastigheten efter det lagen tillkom skulle man eventuellt ha sett annorlunda på detta, eftersom det i så fall skulle
ha stått klart både för köpare och för säljare att träden skulle stå kvar på fastigheten. Detta borde j u ha en höjande inverkan på priset. Hellner ser i detta rättsfall en bekräftelse på
att det är nyttjanderättshavaren som får stå för förlusten vid avverkningsförbud grundat
på ny lagstiftning och att ansvaret endast mildras av en eventuell rätt att få ersättning
motsvarande den vinst fastighetsägaren gjort.""

8.2.2 Avverkningsrätt som förbehållits vid fastighetsförsäljning
1 de fall som nu skall beröras har en fastighetsägare sålt en fastighet och i avtalet har bestämts, att säljaren under viss tid skulle vara berättigad att avverka viss skog. Denna rätt
har i praxis betecknats som en avverkningsrätt till skog. Det bör här observeras att rättighetsinnehavaren, som jag hittills benämnt nyttjanderättshavaren, i detta sammanhang
kallas fastighetssäljaren.
I NJA 1924 s. 372, fick fastighetssäljaren ersättning för den skog han inte fick avverka
p.g.a. lagstiftning som tillkommit etter köpet. Ersättningen baserades på värdet av skogen vid tiden för avtalet.
1 nästa mål, NJA 1925 s. 184, som är helt likartat, gick HD (plenimål) ifrån denna praxis.
10 justitieråd tillerkände fastighetssäljaren rätt till ersättning för den vinst (värdestegring
på fastigheten) som köparen gjort på säljarens bekostnad genom att träden, som enligt
avtalet skulle avverkas av säljaren, när upplåtelsetiden gått ut skulle tillfalla köparen.
Vid beräkning av vinsten togs hänsyn till att köparens förfoganderätt till träden var inskränkt. Det ansågs väsentligt att den lag som medförde avverkningsförbudet tillkom
efter avtalet. Det verkar också ha spelat roll att köparen inte påstått sig ha svårighet att
utge kontant ersättning.
I NJA 1925 s. 497 är åter omständigheterna likartade. HD utdömde åter ersättning efter
köparens vinst, men vinsten beräknades inte med utgångspunkt i värdestegringen på fastigheten. Man utgick i stället från värdet på den virkesmassa som p.g.a. avverkningsförbudet nu skulle tillfalla köparen, men med beaktande av att även köparen var underkastad avverkningsförbud.
I NJA 1931 s. 642 kom man till ett resultat som står i samklang med pleniavgörandet.
Det rörde sig här om ett avtal varigenom några delägare överlät sina andelar i en fastighet till en annan delägare men med överenskommelse att man gemensamt skulle avverka
viss skog. Denna skog kom att omfattas av ett avverkningsförbud och ägaren fick utge

A.a. s. 408.
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ersättning till de övriga parterna motsvarande den vinst han gjort på de övrigas bekostnad med anledning av värdeökningen på fastigheten till följd av avverkningsförbudet.

8.2.3 Några kommentarer
I sådana fall då avverkningsrätten tillkommit genom förbehåll vid fastighetsköp skall
således nyttjanderättshavaren (d.v.s. fastighetssäljaren) vara berättigad till ersättning om
han p.g.a. avverkningsförbud inte får utnyttja rätten. Denna ersättning skall beräknas
med utgångspunkt i den vinst fastighetsköparen gjort. Vinsten består i att den sistnämnde
å ena sidan förvärvat fastigheten till ett pris som bestämts med hänsyn till att träden inte
skulle ingå i köpet och å andra sidan ändå kommit att förvärva dessa träd till följd av att
avverkningsrätten inte kunde utnyttjas under upplåtelsetiden p.g.a. avverkningsförbudet.
Hellner betonar med viss emfas, att skälen för att ålägga fastighetsköparen en oinskränkt
ersättningsskyldighet, när avverkningsrätt förbehållits vid fastighetsförsäljning och då
mellankommande lag medför avverkningsförbud beträffande skog som säljaren skulle ha
rätt att avverka, är betydligt svagare än i
motsvarande situation när det gjorts ett fristående avtal om avverkningsrätt.
I sistnämnda fall skulle detta innebära ett åläggande för fastighetsägaren att hålla nyttjanderättshavaren skadeslös.
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Om man ålägger köparen skyldighet att ersätta säljaren med trädens värde vid köpslutet
innebar det enligt Hellner ett slags tvångsköp av träden, eftersom parterna aldrig avsett
att köpet skulle omfatta dessa träd. Det skulle dessutom vara ett tvångsköp på för köparen mycket oförmånliga villkor, dels med hänsyn till att köparen inte sedan kan förfoga
över dem p.g.a. avverkningsförbudet och dels då köparen får bära risken för förlust p.g.a.
fallande virkespriser.
Jag har för min del svårt att inse att detta s.k. tvångsköp i och för sig skulle vara särdeles
alarmerande. Visserligen kommer avtalet totalt sett att få en annan innebörd än som
åsyftats i avtalet, eftersom fastighetsköparen - utöver det som omfattades av fastighetsköpet - dessutom måste köpa ett antal träd på fastigheten. Dessa träd undantags antingen
för att säljaren ville behålla just denna rättighet eller därför att man i någon mån ville
underlätta köpet, eftersom köpeskillingen därigenom kunde sättas lägre. Det förhållandet
att köparen av fastigheten sedermera tvingas förvärva dessa träd mot sin vilja är väl inte
märkligare än att en säljare av en sak under vissa betingelser p.g.a. köpets hävning, t.ex.
därför att det införts lagstiftning som förbjuder användandet av den försålda produkten,
tvingas "köpa tillbaka" produkten. Det betänkliga är väl egentligen endast att han kommer att förvärva fastigheten på andra villkor än de som förutsattes vid avtalstillfallet.
Att köparen inte får förfoga över de träd som omfattas av tvångsköpet p.g.a. avverkningsförbudet tycks mig inte heller särskilt anmärkningsvärt. Det andra utfallet är j u att
det i stället är säljaren som inte får förfoga över träden, vilket knappast gör saken bättre.
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Jag kan däremot hålla med om, att det vore hårt om fastighetsköparen skulle tvingas utge
värdet vid avtalstillfället.
Däremot förstår jag inte heller att risken för prisfall på något avgörande sätt skulle påverka bedömningen av denna fråga. Prisfallet får j u anses vara en realitet i och med avverkningsförbudet. Priset på just dessa träd är därefter synnerligen lågt. När det gäller
risken för prisfall för tiden fram till dess träden kan avverkas ser jag inte något större
problem. Fastighetsägaren befinner j u sig i den gynnsamma situationen att han själv kan
bestämma när träden skall säljas. Det är bara att avvakta ett lämpligt tillfälle.
Den enligt min uppfattning viktigaste aspekten är emellertid, att fastighetsköparen kommer att ha kvar träden och i sinom tid möjlighet att på goda villkor utnyttja trädbeståndet. Detta talar onekligen starkt för att denne bör kompensera fastighetssäljaren. Om fastighetssäljaren inte skulle anses berättigad till kompensation skulle det möjligen kunna
tänkas vara en adekvat lösning att han i stället tillerkändes rätt att hävda avverkningsrätten till dess den på nytt kunde utnyttjas sedan avverkningsförbudet upphört. Uppenbarligen saknas denna möjlighet om avverkningsförbudet består så länge att maximitiden för
upplåtelse av avverkningsrätt överskrids. Om avverkningen inte kan komma till stånd
bör köparen åläggas att ersätta säljaren för att denne inte kunnat tillgodogöra sig de förbehållna träden.
För min del har jag inga invändningar mot att denna ersättning bestämmes med utgångspunkt i den obehöriga vinst som köparen skulle göra om han finge behålla träden utan
skyldighet att kompensera säljaren. Den obehöriga vinsten bör utgöra den värdeökning
som uppkommer på fastigheten i och med att det aktuella trädbeståndet finns kvar. Värdeökningen är emellertid så länge avverkningsförbudet består blygsam, eftersom skog
belagd med avverkningsförbud inte verkar särskilt värdehöjande. På sikt ökas däremot
naturligtvis fastighetens värde.
Hellner anser att det är olyckligt om fallen där HD utgått från fastighetsköparens obehöriga vinst vid förbehållen avverkningsrätt i samband med försäljning av fastighet även
skulle influera på bedömningen av sådana fall där avverkningsrätt upplåtits genom ett
fristående avtal. Så vitt jag förstår menar Hellner, att vid sistnämnda slag av avtal borde
fastighetsägaren ensam drabbas av förlusten om det meddelas avverkningsförbud enligt
mellankommande lagstiftning.
I ovan berörda fall betonas ständigt att det är fråga om ny lagstiftning som inte fanns vid
tiden för avtalet. De lagstiftningar som avses har nämnts ovan och tycks i allmänhet ha
varit tillfälliga bestämmelser för att komma tillrätta med akuta problem inom skogsvården. Hellner antar, att om lagen förelegat redan vid avtalstidpunkten, skulle i stället nyttjanderättshavaren få stå för förlusten och eventuellt skulle då också möjligheten till ersättning för den vinst fastighetsköparen gör i och med att avverkningsrätten förfaller
bortfalla. Däremot anser han att en sådan stränghet mot nyttjanderättshavaren är omotiverad.'"
1

Hellner (obehörig vinst) s. 409. se också NJA 1913 s. 397, NJA 1930 A nr 357, 1932 A nr 14 och NJA 1926 A nr
183.

113

Dessa slags tillfälliga eller provisoriska åtgärder tycks numera inte förekomma inom ramen för regleringen av skogsbruket. SVL anger ramarna och enligt denna lagstiftning
har i och for sig skogsvårdsstyrelsen tilldelats befogenhet att meddela avverkningsförbud. Det förefaller därför som om meddelande av sådana förbud numera i allmänhet tillkommer med stöd av en lag som alltid existerar redan vid avtalstidpunkten. Om avverkningsförbudet däremot uppkommer till följd av ett beslut att ett skogsområde skall ingå i
ett naturreservat eller motsvarande, uppstår väl däremot en situation som uppvisar betydande likheter med fallet att förbudet meddelas med stöd av en ny eller tillfällig lagstiftning som inte fanns vid tiden för avtalet om upplåtelse av avverkningsrätt.
I NJA 1933 A nr 141 hade avverkningsförbud meddelats av skogsvårdsstyrelsen på
grund av felaktig lagtolkning. Förbudet undanröjdes av K. M : t. Men nyttjanderättshavaren blev förhindrad att avverka under upplåtelsetiden. HD ansåg det inte styrkt, att
fastighetsägaren kunnat av skogsbeståndet bereda sig vinst och ogillade därför nyttjanderättshavarens ersättningsyrkande. Två justitieråd ville däremot utdöma vinstersättning.
I detta notisfall förelåg den aktuella lagen vid upplåtelsetillfället och det förhållandet att
denna lag tillämpades felaktigt av skogsvårdsstyrelsen påverkade inte HD: s bedömning.
Enligt min mening kan man inte dra särskilt stora växlar på detta fall. Skälet för avgörandet var j u att det inte var styrkt att fastighetsägaren kunnat av skogsbeståndet bereda
sig vinst. 1 sak är emellertid detta ett mycket märkligt skäl. Det förhållandet att beslutet
om avverkningsförbud upphävts borde väl i sig vara tillräckligt för att man skulle anse
att fastighetsägaren gjort en vinst. Han hade j u fått betalt för skogen och kunde nu på
nytt upplåta den för avverkning. Eftersom detta fall hänfördes till kategorin notisfall får
man förmoda, att HD ville komma till ett rimligt resultat i det enskilda fallet utan att anlägga principiella synpunkter.
Jag skulle kortfattat vilja beröra ytterligare en aspekt på detta problem. Om avverkningsförbud meddelas idag torde det generellt sett vara fråga om en sådan åtgärd som hindrar
pågående markanvändning. Åtgärden ger därför rätt till ersättning, ytterst med stöd av
RF 2:18, men även MB: s regler om ersättning är entydiga på denna punkt." Frågan är
då om denna numera förstärkta rätt till ersättning påverkar rättsläget. Så vitt jag förstår
kan såväl nyttjanderättshavare som fastighetsägare vara berättigade till ersättning i nu
aktuella situationer. Det torde vara uppenbart, att om den nyttjanderättshavare som p.g.a.
avverkningsförbud förlorar möjligheten att utnyttja en avverkningsrätt, blir berättigad till
ersättning av staten bör det påverka hans möjligheter att göra påföljder gällande mot fastighetsägaren. På samma sätt bör det ifrågasättas om fastighetsägaren kan kräva betalt av
nyttjanderättshavaren om fastighetsägaren blir kompenserad av det allmänna till följd av
det meddelade avverkningsförbudet.
1

191

Ersättning utgår inte alltid i dessa fall, dels är det inte alltid säkert att förbudet avsevärt försvårar pågående markanvändning och dels kan det j u förhålla sig så, att en planerad avverkning på berört område redan från början skulle strida
mot M B 1:1 eller hänsynsreglerna i 2 kap M B . Se Bengtsson m . f l . Miljöbalken - en kommentar, 31:19 f och 31:29.
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Sammanfattningsvis tror jag att så länge avverkningsförbud meddelas med stöd av
skogsvårdslagen i den lydelse lagen har vid avtalstillfället bör möjligheten av ett avverkningsförbud vara så pass synbar för nyttjanderättshavaren att det nog är rimligt att denne
inte skall vara berättigad till någon kompensation. Om avverkningsförbudet uppstår till
följd av att det berörda området skall ingå i ett naturreservat eller motsvarande bör de
utökade möjligheterna till ersättning av staten beaktas. Givetvis är det inte godtagbart
om den fastighetsägare som upplåter en avverkningsrätt som sedermera inte får utnyttjas
dels slipper återbetala vederlaget för upplåtelsen och dels dessutom erhåller ersättning av
staten. Den rimliga lösningen måste j u här vara att fastighetsägaren åläggs att återbetala
vederlaget. Skulle däremot fastighetsägaren inte vara berättigad till ersättning ligger det
väl närmast till hands att lägga ovan relaterad rättspraxis till grund för bedömningen.

8.2.4 Rådighetsfel enligt standardavtalen
Många standardavtal uppmärksammar denna fråga och tillhandahåller en lösning som
markant avviker från det mönster som utvecklats i rättspraxis. Vid avverkningsförbud,
liksom vid en rad andra omständigheter som medför att avverkningen lagligen inte kan
genomföras, tillerkänns vanligen nyttjanderättshavaren rätt att häva avtalet och fastighetsägaren åtar sig samtidigt ett mer eller mindre omfattande skadeståndsansvar. Han
skall enligt flera avtalsformulär ersätta nyttjanderättshavaren samtliga kostnader och all
skada denne lider. I vissa avtal är nyttjanderättshavarens rättigheter mer begränsade. Det
kan däremot inte påvisas något avtal enligt vilket nyttjanderättshavaren uttryckligen
ikläder sig den position som tillkommer honom enligt rättspraxis.
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I vissa modernare avtal, som enligt min mening borde kunna vara normerande för framtida branschpraxis, är regleringen ganska mjuk. Här inskränker sig fastighetsägarens
skyldighet i detta sammanhang till att återbetala vederlaget till den del nyttjanderättshavaren inte kunnat tillgodogöra sig träden p.g.a. avverkningsförbudet. Jag kanske bör tilllägga, att man här naturligtvis avser sådana situationer då avverkningsförbudet eller annan motsvarande åtgärd meddelas efter det att upplåtelsen skett. Om ett sådant förbud
redan föreligger vid avtalet kommer saken i ett annat läge. Skulle däremot nyttjanderättshavaren i ett sådant fall vara medveten om avverkningsförbudet kommer naturligtvis
bedömningen att bli en annan. Sannolikt bör dessa senast nämnda fall inte regleras i
standardavtalen.
Man kan däremot, vilket förekommer i några avtal, låta fastighetsägaren garantera att det
vid avtalstidpunkten inte råder avverkningsförbud eller motsvarande på det område som
192

Bil.l p.3 (fullt skadestånd), bil.2 p.3 (återbetalning jämte ränta), bil3 p.4 (återbetalning jämte ränta), bil.3 p.3 (återbetalning jämte ränta). B i l . 5 (ingen föreskrift), bil. 6 p. 5 (fullt skadestånd och rätt till hävning). bil.7 p. 4 (fullt skadestånd och rätt till hävning). bil. 8 p. 11 (fastighetsägaren garanterar att området ej berörs av avverkningsförbud, men
konsekvenserna av ett förbud framgår inte), bil 9 p. 11 (fullt skadestånd och rätt till hävning), bil 10 p. 3 (återbetalning
jämte ränta), bil 11 p. 3 (förlängning eller hävning. återbetalning jämte skälig ersättning för nyttjanderättshavarens
kostnader), bil. 12 p. bil 12 p. 3 (fullt skadestånd), bil 13 p. 3 (förlängning eller hävning. återbetalning jämte skälig
ersättning), bil. 14 p. 11 (skadeståndsskyldighet bortfaller vid dröjsmål med fullgörandet vid statligt ingripande, sannolikt avses här i första hand virkesköp där fastighetsägaren själv avverkar och säljer virke), bil. 15 p. 4 (förlängning eller
hävning, skälig ersättning för kostnader), bil. 16 p. 2 och 4 (förlängning, ersättning för kostnader), bil. 17 p. 6 och 9
(förlängning eller fullt skadestånd).
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avses med upplåtelsen. Oavsett om en sådan klausul finns med eller inte, torde det dock
knappast råda någon tvekan om att fastighetsägaren har anledning räkna med förhållandevis stränga konsekvenser om han upplåter avverkningsrätt i vetskap om att det råder
avverkningsförbud.
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9 Rättsliga fel
9.1 Inledning
Med rättsligt fel menas att tredje man i strid med ett köpeavtal kan göra olika slag av
sakrätter avseende försåld egendom gällande mot köparen. " Frågan under vilka omständigheter tredje man kan göra sådana rättigheter gällande är naturligtvis en sakrättslig
fråga. Sådana frågor behandlas i avdelning 3. Här finns däremot anledning beröra hur
förekomsten av en sådan belastning i den med avverkningsrätt upplåtna egendomen inverkar på förhållandet mellan avtalsparterna. Ansvaret för rättsliga fel torde få ökad
praktisk betydelse efter den senaste ändringen i godtrosförvärvslagen, eftersom köpare
av egendom numera i ökad utsträckning riskerar att deras förvärv inte blir gällande mot
rätt ägare, 3 § godtrosförvärvslagen i lydelsen efter lagändring 2003:161.
Jag inleder detta avsnitt med en kortfattad översikt beträffande hanteringen av rättsliga
fel inom köprätten och berör därefter kortfattat motsvarande regler i JB, varefter frågan
om de obligationsrättsliga konsekvenserna av rättsligt fel beträffande upplåten avverkningsrätt diskuteras.

9.2 Kortfattad köprättslig översikt
Enligt 59 § 1905 års lag åtog sig säljaren ett s.k. hemulansvar. Detta innebar, att säljaren
svarade för att han kunde överföra äganderätten till den sålda varan till köparen. Han
hade ett strikt ansvar och fick utge skadestånd till köparen om denne p.g.a. en sakrättslig
belastning inte kunde förvärva äganderätten till varan. Konsekvensen av att ansvaret var
strikt var att säljaren fick utge fullt skadestånd även om han själv inte kände till belastningen. Om köparen däremot visste om tredje mans anspråk på varan hade han inte rätt
till skadestånd av säljaren.
Denna regel i 1905 års lag motsvaras nu av 41 § 2 st. KöpL. 1 fråga om rättsliga fel som
föreligger redan vid avtalet har säljaren ett strikt ansvar, såvida köparen inte kände till
felet. Skadeståndsskyldigheten omfattar såväl direkt som indirekt skada. För övrigt gäller enligt 41 § 1 st. samma bestämmelser för rättsliga fel som för faktiska fel. Det finns
dock två undantag. Bestämmelsen i 31 § KöpL om undersökningsplikt och bestämmelsen i 32 § KöpL om den yttersta tiden för reklamation om två år från varans mottagande
skall inte tillämpas vid rättsliga fel. I fråga om den förstnämnda regeln kan det vara värt
att notera, att synsättet anknyter till vad som gäller beträffande köp av fastighet. Som
framgår i avsnitt 16.2.2 anses j u köpare av fastighet i förhållande till säljaren inte ha
undersökningsplikt beträffande rättsliga fel. Det torde dessutom inte vara brukligt att
köpare av varor gör en dylik undersökning i syfte att kontrollera förekomsten av sak-

Håstad (köprätt) s. 145 och Ramberg (köplagen) s. 441.
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rättsliga belastningar. I fråga om det andra undantaget kan väl sägas, att en tvåårsregel i
detta fall inte verkar särskilt övertygande, eftersom det kan dröja länge innan den sakrättsliga belastningen visar sig.' Även i ett annat avseende skiljer sig regleringen av de
båda slagen av fel. 41 § KöpL förutsätter nämligen att varan avlämnas men det kan vid
rättsliga fel antas vara en vanlig situation att varan aldrig blir avlämnad. Detta är inte
minst fallet när den sålda varan ingår i en konkurs eller när den återtagits p.g.a. ett ägarförbehåll. I dessa fall tycks säljaren befinna sig i dröjsmål och det skulle innebära att
andra reklamationsregler blir tillämpliga, se 23 § 3 st. KöpL. Ett intressant förhållande i
detta sammanhang är att det i köplagen inte finns någon bestämmelse som innebär att
säljaren skall svara för både direkt och indirekt förlust om skälet till dröjsmålet är att
varan inte kan levereras p.g.a. att tredje man har bättre rätt till varan. Enligt Håstad finns
det i denna situation goda skäl att använda motsvarande regel för faktiska fel analogt."
94

5

Om en sakrättslig belastning uppkommer först efter köpeavtalet skall säljarens skadeståndsansvar behandlas på samma sätt som vid faktiska fel, d.v.s. enligt 40 § jämfört
med 67 § KöpL. Frågan är då om uppkomsten av det rättsliga felet ligger inom säljarens
kontrollansvar. Denna fråga torde i allmänhet kunna besvaras jakande då säljaren torde
kunna antas ha möjlighet att kontrollera att varan inte utsätts för efterföljande sakrättsliga belastningar. Det kan dock inte uteslutas att det kan finnas vissa situationer där den
omständighet som medför att den sakrättsliga belastningen uppstår bör anses ligga utanför säljarens kontrollansvar."
191

7

Ytterligare en omständighet värd att notera är att köparens möjligheter att göra påföljder
gällande vid rättsliga fel i ett avseende måste betecknas som avsevärt bättre än vid faktiska fel. Det är nämligen inte en förutsättning för denna rätt att tredje mans anspråk visar sig vara det anspråk som segrar. Det räcker att tredje man påstår sig ha rätt till varan
och att det finns sannolika skäl för påståendet, 41 § 3 st. KöpL.

9.3 Rättsliga fel vid upplåtelse av nyttjanderätt i fast egendom
Rättsliga fel har alltså ägnats litet utrymme i köplagen. Vid köp av fast egendom och
även vid upplåtelse av nyttjanderätt i fast egendom har däremot de obligationsrättsliga
konsekvenserna av rättsligt fel blivit föremål för mer utförlig behandling. När det gäller
förhållandet mellan köpare och säljare av fastighet som besväras av en nyttjanderätt som
Ramberg (köplagen) s. 444.
' Håstad (köprätt) s. 154.
i%

Ramberg (köplagen) s. 444.
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Ramberg (köplagen) s. 445 nämner som exempel att säljaren i god tro utgått från att hans fångesman varit fullt solvent och att någon risk inte förelåg att varan p.g.a. dennes konkurs skulle tas i anspråk av konkursborgenärerna. Om
säljaren inte försummat att göra en realistisk riskbedömning borde han kunna undgå ansvar för köparens indirekta förlust. För min del är jag tveksam till detta exempel. Jag anser inte att det är fråga om ett rättsligt fel i varan om konkursen inträffar innan varan individualiserats och därmed innan man kan påstå att köparen har ett äganderättsanspråk avseende just denna vara. 1 själva verket har köparen vid denna tidpunkt endast ett fordringsanspråk. Före denna tidpunkt
spelar det enligt min mening i princip ingen roll om skälet varför varan inte levereras är att någon i ett tidigare säljled
gått i konkurs eller om varan under båttransport gått förlorad p.g.a. förlisning. I båda fallen hamnar säljaren helt enkelt i
dröjsmål och när det gäller skadeståndets omfattning gäller det att bara att ställa sig frågan om den händelse som hindrat
leveransen ligger inom säljarens kontrol lansvar.
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köparen inte räknat med, hänvisas till avsnitt 16.2.2. Där behandlas främst frågan huruvida en nyttjanderätt som upplåtits i en fastighet står sig gentemot en köpare av fastigheten, men vissa aspekter på detta område har ett så nära samband med de obligationsrättsliga frågor som uppkommer i sammanhanget att jag ansett det motiverat att behandla
dem i anslutning till varandra.
Däremot förefaller det motiverat att kortfattat beröra de regler som avser de obligationsrättsliga konsekvenserna av att en nyttjanderätt besväras av ett rättsligt fel. De fel som
behandlas i JB 7 kap är för det första när nyttjanderätten faller p.g.a. att den inte står sig
mot ny ägare av fastigheten, 7:18 JB, varvid säljaren ådrar sig skadestånd om han underlåtit att förbehålla nyttjanderätten. För det andra blir fastighetsägaren, d.v.s. den som
upplåtit nyttjanderätten, skyldig utge skadestånd enligt 7:19 JB om nyttjanderätten faller
vid exekutiv auktion. För det tredje uppkommer skadeståndsskyldighet för fastighetsägaren vid dubbelupplåtelse gentemot den vars rätt får vika enligt 7:24 JB, dock endast under förutsättning att denne var i god tro om den andra upplåtelsen vid upplåtelsetidpunkten. I alla dessa fall synes det vara fråga om skadestånd intill det positiva kontraktsintresset.

9.4 Rättsliga fel vid upplåtelse av avverkningsrätt
Förekomsten av ett rättsligt fel vid upplåtelse av avverkningsrätt tycks, liksom fallet är
vid rådighetsfel, medföra att avverkningen hindras. Mot denna bakgrund kan det möjligen ifrågasättas om det inte ligger närmast till hands att använda sig av de nyss relaterade bestämmelserna i 7 kap JB när man skall bestämma vilka påföljder nyttjanderättshavaren kan göra gällande mot fastighetsägaren vid rättsligt fel. I dessa fall är det j u rättigheten som sådan som går förlorad, varför intresset inte på det sätt som är fallet vid skador på virket, nödvändigtvis behöver inriktas på virket. Detta skulle i så fall innebära, att
felet leder till att fastighetsägaren skall utge fullt skadestånd. Detta ansvar kan väl i stort
sett sägas vara strikt, även om skadeståndsansvar enligt 7:18 JB per definition tycks förutsätta att det ägt rum en försummelse från fastighetsägarens sida.
Observera dock att upplåtarens ansvar i hög grad begränsas i 7: 20 3 st. JB. Om inte nyttjanderättshavaren inom sex månader efter det han fick kännedom om felet hos upplåtaren anmäler att han vill kräva skadestånd är möjligheten till skadestånd förfallen."* Däremot skulle alltså, som framgår av lagtexten, påföljderna hävning, avdrag på köpeskillingen, omleverans och avhjälpande inte kunna komma ifråga. Dessa olikheter är emellertid praktiskt sett inte särskilt viktiga. Utan tvivel torde de allra flesta nyttjanderättshavare med jämnmod finna sig i dessa begränsningar i fråga om påföljderna. Det är ju vanligen endast skadeståndspåföljden som förefaller intressant ur nyttjanderättshavarens
perspektiv. Under vissa betingelser tycks dock hävning vara en adekvat påföljd. Detta
gäller åtminstone i sådana fall då nyttjanderätten endast delvis går förlorad, t.ex. då det
område som omfattas av upplåtelsen delvis berörs av en fastighetsbildningsåtgärd.

Bengtsson/Victorin s. 318
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Härefter går jag nu över till att redovisa hanteringen av rättsliga fel i de undersökta standardavtalen.

9.4.1 Rättsliga fel enligt standardavtalen
I standardavtalen blir frågan om rättsliga fel inte uppmärksammad i den utsträckning
man kanske kunde förvänta sig. " Vanligen är det endast frågan om rättighetens bestånd
vid fastighetsförsäljning som regleras. Inte helt överraskande skall nyttjanderättshavaren
vid bristande förbehåll i detta fall vara berättigad till skadestånd. I flera avtal är dock
skadeståndet begränsat. Enligt vissa klausuler skall nyttjanderättshavaren kompenseras i
"skälig omfattning". 1 vissa fall är nyttjanderättshavaren dessutom efter eget val berättigad antingen till förlängning av upplåtelsetiden eller till hävning. Så vitt jag kan se är
båda dessa möjligheter tämligen ointressanta om det rättsliga felet innebär att nyttjanderätten gått förlorad. Hävning tycks då i varje fall i sig vara ett slag i luften och förlängning blir under sådana omständigheter också helt verkningslöst såvida inte fastighetsägaren har skyldighet att anvisa ett nytt område där avverkning kan genomföras. Om inte
fastighetsägaren uttryckligen åtagit sig denna speciella skyldighet torde han, som jag
redan varit inne på, inte ha någon skyldighet till detta. Som jag just nämnt kan i varje fall
hävning vara motiverad om nyttjanderätten endast delvis gått förlorad.
Jag anser att klausulerna rörande rättsliga fel kunde förbättras avsevärt. Först och främst
bör dessa utformas så att de blir tillämpliga på alla slag av rättsliga fel som kan tänkas
uppstå. Det vore också rekommendabelt att man utformar avtalen på sådant sätt att man
tydligt särskiljer klausuler av force majeurekaraktär, vilka j u syftar till att nyttjanderättshavaren skall undgå påföljder trots att avverkningen uteblivit, från klausuler som berättigar nyttjanderättshavaren att göra påföljder gällande.
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Bil. 1 (ingen föreskrift), bil.2 p.12, bil 3 p. 13 och bil. 4 p. 14 (fastighetsägaren garanterar att nyttjanderättshavaren
fritt kan förfoga över nyttjanderätten och åtar sig fullt skadeståndsansvar åtminstone om fastighetsägaren vid försäljning
försummar att göra förbehåll för avverkningsrätten, oklar betydelse), bil 5 p. 5 (fastighetsägaren garanterar att nyttjanderättshavaren fritt kan förfoga över rätten och förbinder sig att förbehålla avverkningsrätten vid försäljning av fastigheten. Enligt ordalydelsen framgår ej vilka påföljder nyttjanderättshavaren kan göra gällande om nyttjanderätten faller),
bil 6 p. 5 och bil 7 p. 4 (fullt skadestånd vid bristande förbehåll vid fastighetsförsäljning, indirekt framgår att skadestånd
också skall utges vid andra slags rättsliga fel), bil. 8 p. 12 (vid "tvist" som orsakar nyttjanderättshavaren kostnader skall
denne kompenseras fullt ut), bil. 9 p. 10 och 11 ( fastighetsägaren åtar sig att göra förbehåll för nyttjanderätten vid försäljning. V i d tvist som förorsakar nyttjanderättshavaren kostnader är denne berättigad till fullt skadestånd och att häva
avtalet), bil. 10 p. 13 (rätt till fullt skadestånd vid bristande förbehåll för avverkningsrätten vid fastighetsförsäljning),
bil. 11 p. 3 och 12 och bil. 13 p.3 och 12(fastighetsägaren skyldig göra förbehåll vid fastighetsförsäljning, hindras avverkning skall efter nyttjanderättshavarens val avtalet antingen förlängas eller hävas. I sistnämnda fall skall skälig ersättning utges till nyttjanderättshavaren. ), bil. 12 p.3 (om tvist medför hinder för avverkningen skall fastighetsägaren
ersätta all skada), bil. 14 (ingen föreskrift), bil. 15 p. 3 och 4 (rätt till förlängning eller hävning samt rätt till skälig ersättning), bil. 16 p. 3 (fullt skadestånd om rätten faller p.g.a. bristande förbehåll vid fastighetsförsäljning), bil. 17 p. 12
(fullt skadestånd om rätten faller p.g.a. bristande förbehåll vid fastighetsförsäljning).
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10 Upplåtelser som överskrider maximitiden
10.1 Inledning
I detta avsnitt behandlas sådana fall då en upplåtelse omfattar längre tid än maximitiden
för upplåtelse av avverkningsrätt och nyttjanderättshavaren ännu inte avverkat när den
lagstadgade maximitiden uppnåtts. I detta läge kan det då förekomma att fastighetsägaren med stöd av regeln om maximitid säger upp upplåtelsen. Den fråga som då främst
uppkommer är om fastighetsägaren skall drabbas av någon påföljd med anledning av
uppsägningen. Denna fråga kan närmast betecknas klassisk inom området.
I det följande kommer förutsättningsläran och läran om obehörig vinst att spela en viss
roll. Jag anser det därför motiverat att kortfattat redogöra för innebörden av dessa läror.

10.1.1 Läran om obehörig vinst
Att som stöd för ett yrkande om ersättning utan direkt lagstöd åberopa obehörig vinst har
sedan gammalt haft dålig klang i Sverige. Lundstedt säger bland annat att termen obehörig vinst "tyder på att jurisprudensen då och då har garderobssorg". Han framhåller vidare: "Den famösa figuren obehörig vinst användes nämligen när skolastiken i övrigt tryter
såsom en lämplig nödfallsutväg." "' Läran kan nog allmänt sett fortfarande sägas ha dåligt
anseende och Hellners undersökning, som allmänt uppfattas som mycket framstående,
kan i och för sig knappast heller sägas ha förbättrat dess status.
2

1
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Vad är då lärans innebörd? Kortfattat kan man beskriva läran så att om någon gjort en
vinst på annans bekostnad och om denna vinst är obehörig eller utan rättsgrund skall den
gå åter. Vinsten ger alltså upphov till en ersättningsrätt avseende vinsten. Förmögenhetsförskjutningen mellan parterna skall alltså utjämnas, men det behöver nödvändigtvis inte
vara fråga om en fullständig utjämning.
202

Man kan inte säga att läran bidrar till att klarlägga under vilka betingelser ersättning
skall utgå. Det ovan sagda ger j u närmast intryck av att varje avtal som ger vinst för en
part och förlust för en annan skulle kunna medföra utjämning enligt läran om obehörig
vinst, vilket naturligtvis inte är fallet. Läran är väl främst intressant eftersom den anvisar
en särskild metod att beräkna omfattningen av ersättningsskyldigheten.

Lejman: Principen obehörig vinst i svensk lagstiftning. Sv.IT 1949 s. 642 f, (cit. Lejman SvJT 1949). som hänvisar
till Lundstedt: Obliaationsbeareppet 1. s. 168 n. 2.
21)1

Hellner (obehörig vinst), se också Tiberg. Fordringsrätt. s. 20 ff., Mellqvist/Persson. Fordran och skuld. s. 36 och
Rodhe (obligationsrätt) s. 466. Håstad: SvJT 1984 s. 216 f. och - framförallt - Karlgren; Obehörig vinst och värdeersättning, cit. "Karlgren."
21)2

Karlgren s. 12 f.
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Normalt sett brukar j u ersättningen beräknas med utgångspunkt i den förlust ett rättssubjekt lider, varvid reglerna om skadestånd kommer till användning. En sådan beräkningsgrund kan emellertid te sig alltför sträng i vissa situationer och då kan ett mer skäligt
resultat uppnås om man i stället utgår från den vinst det andra rättssubjektet haft. Ersättningsskyldigheten begränsas till måttet av den obehöriga vinsten. '
20

Det bör tilläggas att en tredje väg, som i viss utsträckning används, bygger på s.k. värdeersättning. Den part som drabbats av förmögenhetsförskjutningen blir då kompenserad
på det sättet att han får ersättning endast med hänsyn till den förlust i värde, som skadan
medfört på berörd egendom.
Av dessa tre metoder är skadeståndet den strängaste, värdeersättningen kommer därefter
och vinstersättning enligt läran om obehörig vinst den lindrigaste. Karlgren har med en
träffande formulering karakteriserat den på följande sätt: "Vinstregeln föreskriver alltså i
typiska fall en för den vinnande förhållandevis lindrig sanktion och dess tillämpning är
också (...) fall där det, obehörigheten i förmögenhetsförskjutningen till trots, icke kan
anses läggas den vinnande något gravt till last; denne har betett sig på ett mer eller mindre ursäktligt eller rent av aktningsvärt sätt eller förhållit sig passiv."
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Enligt Karlgren kan vinstersättning komma ifråga i tre olika slags situationer. Den första
gruppen omfattar sådana fall då någon i god tro tillgodogör sig eller utnyttjar något som
tillhör annan eller något till vilken annan i vart fall har en sakrättsligt skyddad begränsad
rätt. Ersättningskravet innebär här naturligtvis att det obehörigt förvärvade - eller snarare dess värde - skall återställas till rätt person.
Den andra kategorin avser återgång av avtal p.g.a. hävning eller p.g.a. att avtalet är
overksamt eller ogiltigt, när en part inte kan återbära den egendom in natura som avtalets
återgång förutsätter. Parten har, utan att ha kännedom om återgångsgrunden, förfogat
över den egendom som han p.g.a. avtalets återgång skall återbära. Det som parten i denna situation skall ersätta är den obehöriga vinst han haft av att ha tillgodogjort sig eller
annars förfogat över den egendom som skulle ha återställts.
Den tredje kategorin kännetecknas av att en person utan stöd i avtal eller annan rättshandling har utfört en förbättring på en annan persons egendom eller annars gjort en
uppoffring som varit till nytta för en annan person.
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Det finns några exempel på svenska lagregler som kan sägas vara baserade på de tankegångar som
bär upp läran om obehörig vinst. De mest kända exemplen är FB 9:7 och HB 18:3, men även lagen
om avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning liksom växellagen 74 § och checklagen
57 § bör nämnas. Betecknande för dessa regler är att ett rättssubjekt av något skäl åtnjutit en förmån
på någon annans bekostnad och reglerna avser att - med beaktande av frågan huruvida någon gjort
en obehörig vinst - återställa balansen mellan rättssubjekten.

" Lejman (Sv.1T 1949) s. 643.
204

Karlgren s. 13.
205

Karlgren s. 1 4 - 1 7 .

122

Jag saknar här anledning fördjupa mig i det långt ifrån obetydliga antalet fall då man i
svensk lagstiftning utformat regler med läran om obehörig vinst som förebild eller åtminstone influens, men det kanske kan vara av visst intresse att ta del av den indelning
Lejman gjort av de lagregler som innehåller sådana inslag.
Lejman, som behandlar lärans roll i lagstiftningen, anser att man kan urskilja tre olika
kategorier av fall där läran om obehörig vinst påverkat lagreglernas utformning.™ Den
första avser sådana situationer där en borgenär getts möjlighet till särskilt snabb indrivning, men där denna förmån är beroende av vissa formella krav. Om borgenären försummat formaliteterna finns inte anledning låta honom förlora mer än de särskilda förmånerna. I denna kategori återfinnes de redan nämnda reglerna i växellagen och checklagen.
Den andra kategorin bygger bland annat på FB 9:7 och lagen om verkan av avtal som
slutits under inflytande av en psykisk störning. Dessa fall kännetecknas av att prestationer skall återgå p.g.a. ogiltigheten och motparten skall i princip inte förlora mer än skillnaden mellan prestationerna. Den specifika situationen uppstår när en prestation inte kan
återbäras eller snarare, när den omyndiges eller den psykiskt stördes förmögenhet minskar med dels vad han överlåtit och dels vederlaget. Enligt FB 9:7 st.l skall en underårig
som sålt egendom och därefter förbrukat köpeskillingen, inte nödvändigtvis behöva återbetala ett värde motsvarande den erhållna köpeskillingen. Återbetalningens omfattning
beror på i vilken utsträckning det han mottagit använts till skäligt underhåll eller eljest
finnes ha för honom medfört nytta. Detta kan ytterst innebära, att motparten får finna sig
i att återlämna det han förvärvat utan någon kompensation. Motsvarande gäller enligt
lagen om verkan av avtal som slutits under inflytande av en psykisk störning. Enligt
tillägg till sistnämnda lag (genom lag 1991: 1550) har införts en regel som innebär att
motparten under förutsättning av god tro skall kunna i skälig utsträckning få ersättning
för den förlust som uppstått till följd av avtalet. Enligt FB 9:7 st. 2 skall däremot motparten på motsvarande sätt kunna kompenseras, om den underårige genom falska uppgifter
om sin behörighet vilselett motparten. Här räcker det alltså inte med god tro.
Det tredje fallet visar sig på immaterialrättens område. Den som i god tro utnyttjat en
annans immaterialrätt bör naturligtvis vidkännas ersättningsskyldighet för utnyttjandet,
men inte gärna i samma utsträckning som den ondtroende utnyttjaren.
Utan lagstöd har alltså principen främst använts i skogsavverkningsfall. Dessa kommer
att redovisas nedan. Utöver de som här behandlas anför Lejman även NJA 1933 s. 25
och NJA 1942 s. 101. " Det sannolikt viktigaste fallet är plenimålet NJA 1925 s. 184.
2
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Lejman: SvJT 1949 s. 654 f.
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Hellner (obehörig vinst) tar inte upp dessa tall vilket dock torde bero pä att de nämnda målen även berör området
condictio indebiti vilket Hellner avgränsat bort frän sin undersökning.
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10.1.2 Förutsättningsläran
Enligt Ramberg behandlar förutsättningsläran fall då en avtalspart utgått eller med fog
kunnat utgå från vissa förhållanden, som sedermera visar sig vara oriktiga, men där avtalet saknar uttryckliga bestämmelser som befriar avtalsparten. " Förutsättningsläran kan
uppfattas ur olika aspekter, men, så vitt jag förstår, har man oftast skäl uppfatta den som
en självständig rättsregel som domstolarna kan tillämpa vid behov när de uttryckliga,
speciella förutsättningsreglerna inte kan tillämpas. '"
2

8

2

En prövning enligt förutsättnings läran skall utföras i fyra steg. Till att börja med måste
man få fram att det förelegat en förutsättning, för det andra måste förutsättningen ha varit synbar för motparten, för det tredje måste den ha varit tillräckligt väsentlig (den skall
alltså ha inverkat bestämmande på parternas vilja att ingå avtalet på aktuella villkor) och
för det fjärde måste det anses skäligt att lägga risken för förutsättningsfelet på den andra
parten. Det sistnämnda utgör den s.k. avslutande relevansbedömningen. '
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Förutsättningsläran utvecklades främst av Windscheid och har väl under vissa perioder
fungerat som en självständig rättslig grund för att befria avtalspart från avtalsförpliktelser som p.g.a. oriktiga eller bristande förutsättningar blivit oskäligt betungande. Även i
svensk rättspraxis har läran från förra sekelskiftet och fram till åtminstone 1950 spelat en
sådan roll, men numera finns det en tendens att man snarare indirekt använder sig av liknande resonemang inom ramen för avtalstolkningen eller vid tillämpning av 36 § AvtL. "
2

Förutsättningsläran samspelar alltså med 36 § AvtL och kan utgöra ett viktigt moment i
avtalstolkningen, men dessutom har den beröringspunkter med felreglerna i köplagen,
särskilt reglerna om rådighetsfel. Den framstår enligt den vanligaste uppfattningen av
sådana skäl numera som tämligen otydlig och osjälvständig.
I likhet med läran om obehörig vinst fyller läran emellertid funktionen att fungera som
en mellanlösning mellan att betrakta ett handlande som kontraktsbrott och att lämna det
utan påföljd. Läran befriar en part från en avtalsförpliktelse, men ålägger inte motparten
några förpliktelser. Detta är en mycket betydelsefull aspekt. Man måste alltså observera,
att man inte gärna kan anföra förutsättningsläran som enda grund för sin talan, om den
går ut på att motparten skall åläggas en prestation.
22

Ramberg/Christina Ramberg: Allmän avtalsrätt, s. 160 - 166, se även Grönfors: Avtalslagen, s. 209 f. och 250 f.
och Adlercreutz: Avtalsrätt 1, s. 266.269, 285. och 289.
209

Lehrberg: Förutsättningsläran, s. 25.

210

Lehrberg betecknar de tre rekvisit på vilka relevansbedömningen är uppbyggd väsenthghetsrekvtsitet, synbarhetsrekvisitet och riskrekvisitet, varvid riskrekvisitet motsvarar den avslutande relevansbedömningen, se s. 26.
2 1 1

2

Jfr NJA 1996 s. 410.

" Se NJA 1989 s. 614.
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Det kanske bästa och i varje fall ett av de mest kända exemplen på tillämpning av förutsättningsläran i rättspraxis utgör NJA 1985 s. 178. I detta fall hade båda parter utgått
ifrån en forutsättning som visade sig oriktig. Parterna antog att ett krisdrabbat varv skulle erhålla statligt stöd och sedan varvet meddelat denna uppgift vågade en säljare leverera fartygsplåt utan kontantbetalning eller säkerhet. Uppgiften visade sig felaktig och varvet försattes i konkurs. Säljarens möjlighet låg nu i att hävda att avtalet var ogiltigt, vilket skulle medföra separationsrätt beträffande den levererade plåten. Säljaren kunde j u
inte såsom oprioriterad borgenär i konkursen räkna med att få betalt för sin fordran. Här
tillämpade HD förutsättningsläran och detta medförde att avtalet ansågs ogiltigt. Plåten
tillhörde därmed inte konkursboet. Enligt Ramberg hade det dock varit mer naturligt att
grunda avgörandet på den oriktiga uppgift varvet lämnat till säljaren. I så fall hade man
kunnat finna att det förelåg svek enligt 30 § AvtL eller att varvet framkallat leverantörens misstag. Enligt min mening förefaller det dock tvivelaktigt att stödja utgången på 30
§ AvtL eftersom även varvet för sin del trodde att det skulle erhålla stöd.
Lehrberg kan däremot sägas ha både utvecklat läran och påvisat nya användningsområden för den. " I fråga om upplåtelse av avverkningsrätt anser jag emellertid att förutsättningsläran idag ändå spelar en ganska obetydlig roll, men det kommer i det följande att
framskymta att läran i vissa sammanhang haft betydelse.
2

Särskilt Lejman har påpekat att HD i vissa fall använt sig av eller influerats av förutsättningsläran när frågor rörande avverkningsrätt varit uppe till bedömande. Enligt min mening torde den dock ha betydelse framförallt i en ganska speciell situation, nämligen då
vissa träd förbehållits säljaren vid fastighetsköp under en avtalad tidsrymd som överskrider maximitiden, men utan att någon avverkning kommit till stånd inom maximitiden för
upplåtelsen, varpå fastighetsköparen säger upp upplåtelsen. Köpeskillingen är j u i dessa
fall beräknad under den tydliga förutsättningen att ett visst antal trädstammar skall tillkomma fastighetssäljaren och när denna förutsättning brister ligger det uppenbarligen
nära till hands, att tillämpa förutsättningsläran. Förutsättningens relevans och synbarhet
behöver knappast ifrågasättas och när det gäller den slutliga relevansbedömningen bör
det väga ganska tungt att köparen av fastigheten å ena sidan lovat att avverkning skulle
få ske under viss tid och å andra sidan med åberopande av femårsregeln brutit detta löfte.
Men i vad mån det går att använda sig av förutsättnings läran under motsvarande betingelser om upplåtelsetiden inte överstiger maximitiden för upplåtelse av avverkningsrätt
förefaller däremot tveksamt. Här kan j u fastighetssäljaren bättre överblicka situationen
och behöver endast tillse att avverkningen är slutförd inom den avtalade tiden.
Vidare förefaller det normalt långsökt att använda förutsättningsläran, när man utan anknytning till en fastighetsförsäljning träffar avtal om upplåtelse av avverkningsrätt men
där nyttjanderättshavaren av någon orsak underlåter att avverka under avtalets giltighetstid. Det är väl alldeles tydligt att ett sådant resonemang inte kan användas om nyttjanderättshavaren utan skäl helt enkelt underlåter att avverka.

Utöver Lehrbergs ovan nämnda avhandling se också Lehrberg: Förutsättningsläran - en rättsregel i modern svensk
rätt i SvJT 1990 s. 187
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Om det däremot finns skäl för den underlåtna avverkningen går det naturligtvis i och för
sig att säga, att nyttjanderättshavaren inte skulle ha förvärvat avverkningsrätten om han
vetat om att en viss omständighet som försvårade eller omöjliggjorde avverkningen skulle inträffa. Enligt min mening erhåller man emellertid i dessa sammanhang knappast någon nämnvärd ledning av förutsättningsläran, även om den i och för sig anger ett sätt att
argumentera som väl kan anses accepterat i rättspraxis. Den avgörande frågan, som man
under alla omständigheter måste ta ställning till, är j u huruvida det är skäligt att de ekonomiska konsekvenserna av att avverkningen inte kan ske skall läggas på endera av parterna. Det bör också påpekas, att bland de slags skäl som här kan föreligga för underlåten
avverkning är myndighetsingripanden av olika slag (förverkande, avverkningsförbud,
lantmäteriforrättning) de sannolikt mest praktiska. Den väg rättspraxis här valt innebär i
varje fall ingen solklar tillämpning av förutsättningsläran eftersom man låter båda parter
i viss mån drabbas av att avtalet blir overksamt.
Om åter avverkningen inte blir av p.g.a. att träden förstörts p.g.a. en olyckshändelse eller
till följd av annan orättshandling av tredje man måste frågan rimligtvis hanteras utan beaktande av förutsättningsläran med hänsyn till vad ovan konstaterats angående reglerna
om riskens övergång. Om det åter är fråga om en förbehållen avverkningsrätt vid fastighetsförsäljning förefaller detta emellertid inte alldeles självklart. Om träden är individualiserade ligger det j u här möjligen närmare till hands än annars att anse, att de förbehållna träden ägs av fastighetssäljaren.

10.2 Upplåtelser som överskrider maximitiden
Jag skall nu först behandla sådana fall där den i lag stipulerade upplåtelsetiden om fem
år gått till ända utan att avverkningen ägt rum. Innan jag kommer in på huvudfrågan om
skogsägaren riskerar några påföljder om han vid en sådan tidpunkt säger upp avtalet,
skall jag kort beröra frågan huruvida uppsägning krävs för att en upplåtelse av avverkningsrätt på längre tid än fem år skall upphöra sedan maximitiden passerat.
1 och med att upplåtelsetiden successivt begränsades genom särskilda lagstiftningar i
början av 1900-talet ' , har dessa problem kommit att få ökad betydelse. Vilka obligationsrättsliga konsekvenser som uppkommer p.g.a. att upplåtelsetiden gått till ända utan
att de avsedda avverkningarna kommit till stånd, har i flera HD-avgöranden, särskilt i
början av 1900-talet, varit uppe till bedömning. I samtliga fall har det dock rört sig om
avverkningsrätter som förbehållits vid fastighetsförsäljning.
2 4
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Före 1889 var maximitiden 50 år, 1889 sänktes den till 20 år och 1903 infördes den 5-årsgräns som sedan dess bestått. V i d införandet av nya JB diskuterades även en ytterligare inskränkning till 2 år, se prop. 1970: 20 s. 364 f. Frågan
väcktes om inte en ytterligare begränsning av maximitiden var motiverad med hänsyn till den moderna avverkningsteknikens utveckling och de faktiska sedvänjor som utvecklats samt med tanke på sysselsättningspolitiska omständigheter.
Man fann emellertid att det inte kunde anses påkallat med ytterligare begränsningar i avtalsfriheten på detta område.
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10.2.1 Krävs uppsägning?
Upplåtelse av avverkningsrätt är som sagt inte bindande längre tid än fem år, JB 7:5 2 st.
Vid upplåtelse av arrende eller hyra på längre tid än den stipulerade maximitiden - i dessa fall 50 respektive 25 år beroende på vissa särskilda omständigheter - krävs uppsägning för att avtalet skall bringas till upphörande på grund av att maximitiden uppnåtts,
JB 7:5 4 st. 4. Den särskilda uppsägningsbestämmelsen tar alltså enbart sikte på arrende
och hyra. I NJL fanns motsvarande bestämmelse om uppsägning i NJL 2:4 och 3:5 st. 2
för just arrende och hyra. I LB: s jordabalksförslag av år 1960 föreskrevs uppsägning för
alla slags nyttjanderätter som omfattades av JB men i lagtextens slutliga utformningen
återvände man till NJL: s modell med krav på särskild uppsägning enbart för arrende och
hyra. Depch. fann att man inte borde föreskriva särskild underrättelseskyldighet som
villkor för nyttjanderättsavtalets frånträdande vid den legala maximitidens utgång. "
2

Om avtalet slutits på längre tid än fem år skall avtalsförhållandet anses som inte längre
bindande när den legala tidsrymden gått till ända. Det bör märkas att detta inte torde
innebära annat än att vardera parten, när som helst efter maximitidens utgång, genom
uppsägning kan bringa avtalet att upphöra. ' Om ingen av parterna vidtar någon sådan
åtgärd, kan alltså nyttjandet fortgå även efter maximitidens utgång.
:r
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Innebörden av det uttryckliga kravet på uppsägning när det gäller arrendeavtal och hyresavtal kan dock te sig något dunkel om det krävs uppsägning även för övriga nyttjanderätter för att de skall upphöra sedan maximitiden passerats. Enligt min mening torde
med uppsägning enligt JB 7:5 st. 4 förstås en sådan rättshandling som enligt de särskilda
reglerna för arrende respektive hyra är föreskriven i de särskilda reglerna för dessa nyttjanderättsformer. " Detta innebär bland annat att uppsägningen skall genomföras enligt
särskilda formregler och att viss uppsägningstid skall löpa. Det rör sig om regler uppställda till skydd för vederbörande nyttjanderättshavare och även i detta sammanhang
torde de sociala aspekterna spela en viss roll. När man däremot säger att uppsägning
skall ske för att en avverkningsrätt där maximitiden passerats skall bringas att upphöra,
rör det sig om en rättshandling som i stort sett bara innefattar ett meddelande att upplåtelsen skall upphöra. Det finns inga formkrav och det behöver inte löpa någon uppsägningstid.
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2

" SOU 1960:24

2 1 6

Prop. 1970: 20 B s. 917

2 1 7

Westerlind (7 kap) s. 204 f.

2 I S

Westerlind (7 kap) s. 205 n.15, Undén (2:2) s. 201, SOU 1960: 25 s. 283 och Hellner (obehörig vinst) s.409. Av
rättsfallen NJA 1919 s. 535 och 1922 s. 563 tycks framgå att den som förvärvat en avverkningsrätt kan fortsätta med
avverkningen även sedan den legalt bestämda maximitiden för upplåtelsen gått ut. men att en uppsägning från fastighetsägarens sida medför att rätten upphör.
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Detta framträder tydligt i NJL 2:4 och 3:3 där man särskilt betonar att det rör sig om uppsägning i den ordning som
föreskrivs tor arrende och hyra. Det är dock oklart om det i NJL förelåg något krav på uppsägningstid. I JB 8:4 finns
regler om när avtalet upphör att gälla sedan uppsägning skett och dessa regler är knutna till fardag. Vid hyra finns motsvarande regler om uppsägningstid i JB 12:4. Rimligen måste dessa regler gälla även vid uppsägning på grund av att
maximitiden uppnåtts.
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Lagtexten är i detta avseende knappast utformad på ett helt tillfredsställande sätt och förarbetsbehandlingen är inte heller särskilt upplysande. Problemet är till viss del terminologiskt. Man kräver i arrende och hyresfallen uppsägning för att upplåtelsen skall upphöra sedan maximitiden gått till ända, utan att bekymra sig om att det just är en uppsägning
som krävs även för övriga nyttjanderätter som löper på längre tid än maximitiden om
man önskar att upplåtelsen skall upphöra. Rodhe påpekar också att det råder terminologisk oklarhet på området. Han anger några andra termer såsom avbeställning och frånträdande, men framhåller också att dessa uttryck används utan någon skarp gräns mot
uppsägning. Påkallande av jämkning utnyttjas också när man avser att åstadkomma en
förändring av en förpliktelse. Av dessa alternativ är väl frånträdande det uttryck som
bäst passar in på den åtgärd som nu diskuteras, men Rodhe vill själv förbehålla denna
term för situationer där gäldenären med hänsyn till avtalsinnehållet inte har rätt till ingripande, men där ändrade förhållanden ändå motiverar ett ingripande.
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Det är svårt att hitta en lämplig term för att beteckna skillnaden mellan de två slagen av
åtgärder som båda syftar till att bringa en upplåtelse att upphöra. En möjlighet vore om
man i lagtext åtminstone kunde använda metoden att skriva uppsägning enligt en viss
angiven paragraf när man åsyftar uppsägningar som i visst hänseende är reglerade och
för övrigt endast använda uttrycket uppsägning.
Här har i varje fall framgått, att om en upplåtelse av avverkningsrätt omfattar en tidsrymd överstigande fem år från det avtalet slöts, torde rätten kunna utövas även sedan
fem år förflutit. För att utövandet skall bringas att upphöra fordras att fastighetsägaren
genom uppsägning eller motsvarande hos nyttjanderättshavaren tillkännager att upplåtelsen inte längre skall gälla. Även om det inte tycks kunna påvisas några särskilda formkrav för denna rättshandling, finns givetvis välgrundade praktiska skäl att iaktta skriftform och även att skaffa bevisning om att nyttjanderättshavaren tagit del av meddelandet.

10.2.2 Påföljder vid uppsägning av förbehållen avverkningsrätt
Den viktigaste frågan i detta sammanhang är om fastighetsägaren riskerar att ådra sig
påföljder, i praktiken närmast skadestånd, genom att säga upp ett avverkningskontrakt
under åberopande av att maximitiden gått ut. Jag kommer här först att redovisa ett antal
rättsfall där denna fråga varit uppe. Det rör sig uteslutande om sådana fall då en fastighetssäljare förbehållit sig rätt att avverka vissa träd under en tidsperiod som omfattat mer
än fem år. 1 nästa avsnitt diskuteras sedan motsvarande fråga vid ordinär upplåtelse av
avverkningsrätt.
Äldre praxis är här något skiftande. I NJA 1921 s. 337 fick köparen av fastigheten utge
ersättning till säljaren för de träd som kvarstod, men som alltså omfattades av upplåtelsen. Man kan säga att han fick inlösa träden med det värde de hade vid avtalsslutet. Vid
försäljning av en fastighet hade man undantagit ett antal märkta fröträd, som för återväxRodhe (obligationsrätt) § 59 vid not 1
Rodhe (obligationsrätt) § 59 vid not 3
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tens tryggande skulle kvarstå ca 10 år. Efter omkring 8 år begärde säljaren av fastigheten
att få avverka träden eftersom problemet med återväxten nu kunde anses avklarat. Han
yrkade dessutom ersättning för en del av dessa träd som köparen i strid med parternas
avtal redan hade avverkat. HD fann emellertid, att säljaren av fastigheten inte var berättigad att avverka de förbehållna träden, eftersom maximitiden för upplåtelse av avverkningsrätt då hade gått till ända. Däremot ansågs säljaren berättigad till ersättning för de
träd köparen avverkat och ersättningen bestämdes utifrån den inverkan dessa träd ansågs
ha haft på köpeskillingen för fastigheten. Man använde alltså i denna del samma beräkningsgrund som numera skall användas vid avdrag på köpeskillingen vid fel i fastighet
enligt JB 4:19 c. Lejman anser, att säljaren även skulle ha tillerkänts ersättning för de
kvarstående träden om detta yrkats. HD hänvisade i målet till särskild rättegång angående detta. Med den inställning HD ådagalade i 1921 års rättsfall förefaller det sannolikt,
att man skulle ha tillerkänt säljaren ersättning även för de kvarstående träden. Den efterföljande rättsutvecklingen torde väl däremot betyda att säljaren inte skulle ha haft någon
framgång i fråga om krav på ersättning för kvarstående träd.
I NJA 1925 s. 530 kom HD nämligen till motsatt resultat, d.v.s. ersättning skulle inte
utgå. Den viktigaste skillnaden mot förra fallet var att fastigheten bytt ägare. Den som
upplät avverkningsrätten var alltså inte längre ägare och anspråket riktades i stället mot
fastighetens nuvarande ägare. Däremot hade den nye ägaren i köpeavtalet förbundit sig
att respektera den upplåtna avverkningsrätten. Skälet för utgången angavs vara att det
inte fanns någon laglig skyldighet för ägaren att ersätta innehavaren av avverkningsrätten den skog denne underlåtit att avverka. Enligt Hellner torde det inte ha spelat någon
roll för avgörandet att det ägt rum en mellankommande fastighetsförsäljning." Lejman
anser däremot att utgången kan förklaras med att förutsättningsläran inte kunde tillämpas
då det skett partssuccession på ägarsidan.
2
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I fallet NJA 1931 s. 431 fann HD att trots att köparen kunde göra avverkningsrätten i
viss utsträckning ogiltig enligt 1:7 NJL, innebar detta inte att han kunde undandra sig
skyldighet att erlägga motsvarande andel av vederlaget för fastigheten. Medan de båda
tidigare fallen kan sägas representera två ytterligheter, dels principen att de träd som
kvarstår efter upplåtelsetidens slut skall tillfalla fastighetens ägare utan ersättning och
dels principen att fastighetsägaren blir skyldig att ersätta nyttjanderättshavaren/fastighetssäljaren värdet av kvarstående träd om han bringar avtalet att upphöra då
maximitiden uppnåtts, var den tredje domen en kompromisslösning som enligt Hellner
innebär att man inte lägger hela den ekonomiska bördan på någondera parten ". Det rör
sig här om ett jämkat skadestånd, där utgångspunkten är säljarens förlust. Lejman anser
åter att det rörde sig om en tillämpning av förutsättningsläran.
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Ytterligare ett fall på samma tema har varit uppe i HD. Det rör sig om NJA 1959 s. 618.
Även i detta fall var det fråga om en förbehållen avverkningsrätt vid fastighetsförsäljning. Upplåtelsetiden var här 30 år, men sedan fastighetssäljaren avlidit sade fastighets222

Hellner (obehörig vinst) s. 410 f.
223

Lejman (nvttjanderätt) s. 111 n.9.
224
225

Hellner (obehörig vinst) s. 412.
Lejman (nyttjanderätt) s. 111.
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ägaren upp avtalet hos vederbörande dödsbo. Dödsboet begärde ersättning och hävdade
att den skulle beräknas efter nuvärdet av kvarstående träd, vilket alltså vore en betydande skärpning i förhållande till all tidigare praxis. HD fann, mot bakgrund av de ändamål
som bar upp 1:7 NJL, att ersättningen skulle bestämmas efter skälighet. Man beräknade
ersättningen utifrån den höjning av köpeskillingen som skulle ha ägt rum om den i köpet
förbehållna skogen minskats men de vid upplåtelsens upphörande ännu inte avverkade
träden. Lejman hävdar att det även i det sistnämnda fallet är fråga om tillämpning av
förutsättningsläran.
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Det är tveksamt om praxis, när det gäller metoden for beräkning av ersättningen, ändrats
genom detta avgörande. I NJA 1931 s. 431 redovisades nämligen inte tillvägagångssättet, man bestämde ersättningen för den förlorade avverkningsrätten till ett med hänsyn
till föreliggande omständigheter skäligt belopp. Utgångspunkten for beräkningen tycks i
båda fallen dock vara säljarens förlust, inte nuvarande ägarens vinst. Man kan anta, att
om man i överensstämmelse med läran om obehörig vinst i stället skulle utgå ifrån fastighetsägarens vinst, sannolikt skulle komma till ett resultat som innebar att fastighetsägaren finge utge ett högre belopp, även om jämkningsmöjligheten står öppen även i detta fall.
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Under alla omständigheter representerar både 1931- och 1959 års fall en slags mellanlösning, där man inte lägger hela bördan på någondera parten. I stället har man utgått
från den förlust det skulle innebära for säljaren att inte få tillgodogöra sig de träd som
han inte hunnit avverka och därefter har denna förlust jämkats med hänsyn till omständigheterna.
Domstolarna låter alltså nyttjanderättshavaren erhålla viss kompensation. Det bör påpekas, att detta i sig inte behöver uppfattas så att man inte är beredda att anlägga ett nyttjanderättsperspektiv i detta hänseende. Lejman, som särskilt intresserade sig för upplåtelsernas klassificering, pekade här på att man ansett 1:7 NJL tillämplig och att följaktligen maximitiden för upplåtelse av avverkningsrätt skulle tillämpas. Han ville med detta
visa, att upplåtelsen inte var att beteckna som köp.
Man kan mot resonemanget främst invända, att det vore märkligt om regeln om maximitid for upplåtelse av avverkningsrätt inte skulle gälla inom regelns tillämpningsområde,
som just är upplåtelser av avverkningsrätt och det rättsfallen utvisar är väl egentligen
bara, att den typ av förbehåll vid fastighetsförsäljning som ger säljaren rätt att avverka
skog skall behandlas på samma sätt i detta hänseende som ordinära upplåtelser av avverkningsrätt till skog. Lejman är väl medveten om detta i och med att han påpekar att
man kan invända att den ifrågavarande maximitiden för att icke bliva illusorisk måste
tillämpas på alla skogsavverkningsrätter, men att de ändock måste betecknas som köp.
Sedan tillägger han, att en sådan uppfattning måste avvisas, "ty om det skall vara något
som skall anses utmärkande för en nyttjanderätt, så är det väl just de för denna gällande
bestämmelserna i 1 kap nyttj anderätts lagen; dessa bestämmelser ha nämligen tillkommit
228

Lejman: SvJT 1963 s. 427.
Rodhe: SvJT 1961 s. 259.
Lejman (nyttjanderätt) s. 110.
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just för att förhindra, att dessa i fastighetsägarens förfoganderätt tämligen djupt ingripande rättigheter göras ännu mera ingripande än vad som är tillbörligt med hänsyn till
fastighetsägarens intressen."
Jag kan inte få grepp om detta resonemang. Enligt min uppfattning finns väl inget som
utesluter att man i obligationsrättsligt hänseende låter köprättsliga regler vägleda när det
gäller verkningarna av att förvärvaren av nyttjanderätten inte under upplåtelsetiden hinner avverka skogen, även om nyttjanderättslagens regel om maximitid äger tillämpning.
Jag ser ingen annan förklaring till detta resonemang, än att man vid tiden för Lejmans
undersökning fortfarande i viss utsträckning anlade schematiska begreppsjuridiska
aspekter i bedömningen av detta slags frågor.

10.2.3 Påföljder vid ordinär upplåtelse av avverkningsrätt
Vad gäller då när det inte är fråga om förbehållen avverkningsrätt vid fastighetsförsäljning utan en ordinär upplåtelse? Mitt intryck är att Hellner för sin del lutar åt att fallen
bör behandlas på samma eller åtminstone liknande sätt. Rodhe synes däremot vara av
den åsikten, att om man på grund av en regel om maximitid har rätt att säga upp ett avtal,
innebär detta också att den som med stöd av denna regel säger upp avtalet inte blir ersättningsskyldig mot motparten. Det är emellertid möjligt att Rodhe menar att detta är
fallet endast beträffande arrende och hyra.
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Det tycks inte finnas något avgörande som klargör huruvida en uppsägning under nu aktuella omständigheter kan medföra att fastighetsägaren blir ersättningsskyldig. Jag skall
därför, i brist på vägledning i rättskällorna, diskutera om det finns skäl att behandla frågan på olika sätt vid förbehållen avverkningsrätt jämfört med fristående upplåtelse av
avverkningsrätt.
Det kan då inledningsvis finnas skäl att göra en jämförelse mellan å ena sidan fallet att
det i samband med en fastighetsöverlåtelse görs ett förbehåll som ger säljaren rätten att
under tio år avverka viss skog och å andra sidan fallet att ägaren av samma fastighet i
stället endast upplåter en avverkningsrätt på tio år till ett skogsbolag i syfte att finna
eventuella principiella skillnader mellan de båda avtalen.
När det gäller nyttjanderätten som sådan föreligger knappast någon skillnad mellan de
båda fallen. Den rätt som tillkommer respektive nyttjanderättshavare torde i fråga om
utövandet inte skilja sig åt. Samma skog skall avverkas under samma tidsrymd och man
kan anta att det ekonomiska utbytet av rättighetens utövande är likvärdigt. Objektivt sett
tycks det inte finnas någon annan skillnad än att det sammanhang i vilket upplåtelsen
skett är annorlunda. Fastighetssäljaren ser förvärvet av avverkningsrätten som ett led
eller ett villkor för försäljningen av fastigheten och - särskilt om det rör sig om en omfattande upplåtelse - kan det ha varit en avgörande förutsättning för att fastighetsförsäljningen alls skulle komma till stånd. Man kan också tänka sig att ett liknande villkor i en

Rodhe (obligationsratt) § 59 vid not 4.
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fastighetsförsäljning träffas mellan två privatpersoner vars juridiska insikter på detta område inte är särskilt påtagliga. En renodlad upplåtelse av avverkningsrätt är däremot vanligen inte kopplad till någon annan disposition och man kan möjligen förmoda, att det i
allmänhet finns ett mer professionellt drag över dylika affärer.
Det är möjligt att anknytningen till en fastighetsförsäljning gör det lättare att anlägga
ståndpunkter som gynnar den part som är berättigad att avverka den aktuella skogen. Om
fastighetssäljaren hade vetat att han inte skulle ha möjlighet att utöva avverkningsrätten
under hela upplåtelsetiden, skulle han kanske inte ha sålt fastigheten. Köparens åtgärd att
i strid med överenskommelsen begränsa upplåtelsens omfattning har också ett ohederligt
eller oskäligt drag. Det är j u faktiskt ett försök att framtvinga en ändring av villkoren för
fastighetsköpet, som innebär att fastigheten förvärvas på för honom ekonomiskt sett bättre villkor än parterna varit överens om. Man kan också tänka sig att det kan ha viss betydelse att en sådan upplåtelse inom ramen för en fastighetsförsäljning har en viss brist på
anknytning till 7:5 2 st. JB. Walin har faktiskt ifrågasatt om en nyttjanderätt som förbehållits vid fastighetsöverlåtelse kan sägas ha upplåtits till nyttjanderättshavaren. Undantagandet av ett antal träd vid en fastighetsförsäljning leder inte i första hand tankarna till
upplåtelse av avverkningsrätt, varför den för de flesta ägare av skogsfastigheter i och för
sig välbekanta femårsregeln kanske inte blir uppmärksammad i ett dylikt sammanhang.
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I vissa av de aktuella fallen tycks parterna för övrigt inte ha varit införstådda med att
förbehållet beträffande träd kunde uppfattas som upplåtelse av avverkningsrätt. De berörda träden skulle undantas från köpet, d.v.s. säljaren överlät fastigheten, men behöll för
egen del vissa på rot stående träd. Skälet varför säljaren inte avverkade dessa träd redan
före köpet var att en sådan åtgärd då skulle vara betänklig ur skogsvårdssynpunkt. Det
var fråga om s.k. fröträd som genom att stå kvar ett visst antal år skulle bidra till återväxten.
Det råder j u inte någon tvekan om att en fastighetssäljare som i köpet förbehåller sig
äganderätten till ett fastighetstillbehör kan göra gällande denna rätt gentemot köparen.
Det är först vid köparens konkurs eller utmätning eller när denne vidareförsäljer fastigheten, som den ursprunglige säljarens rätt till tillbehöret går om intet, om detta inte avskilts. Enligt min mening borde detta synsätt ha verkan även om det aktuella fastighetstillbehöret utgörs av på rot stående träd. Skälet varför denna tillbehörskategori skulle
undantas måste naturligtvis hänga ihop med avfattningen av 1:7 NJL, respektive 7:3 JB,
men jag tycker att denna regel utgör ett svagt stöd för uppfattningen att förbehållet skall
anses ha karaktären av upplåtelse av avverkningsrätt. Enligt ordalydelsen är j u regeln
faktiskt inte tillämplig om en fastighetssäljare i köpekontraktet undantar vissa träd från
försäljningen. Den blivande ägaren upplåter i detta fall ingen rättighet i fastigheten, det
är säljaren som förbehåller sig äganderätten till vissa träd. Men även om man godtar att
förbehållet innebär att det uppkommer en rätt för säljaren att i ett visst hänseende nyttja
fastigheten, finns det som sagt skäl ifrågasätta om denna rätt upplåtits av fastighetens
Walin: Den nya hyreslagen m.m., s. 19. Walin hänvisar till NJA 1879 s. 199 och NJA 1930 s. 128. Hans resonemang
avser förbehåll om livstids nyttjanderätt till fastighet i att man i dessa fall inte kan säga att det upplåtits en nyttjanderätt
till nyttjanderättshavaren. stad som gjorts i samband med överlåtelse av fastighet, men poängen i resonemanget är att
man i dessa fall inte kan säga att det upplåtits en nyttjanderätt till nyttjanderättshavaren.
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ägare. De facto har fastighetsköparen inte haft möjlighet att upplåta rättigheten, eftersom
de aktuella träden inte ingick i hans förvärv. Jag vill för min del ansluta mig till Walins
uppfattning i denna fråga.
En konsekvens av att ett sådant förbehåll vid fastighetsköp skall betraktas som en nyttjanderätt är att fastighetssäljaren får en sakrättsligt skyddad rätt att avverka träden gentemot fastighetsköparens borgenärer och singularsuccessorer. Skyddet mot borgenärerna
uppkommer i princip genom avtalet, men frågan om rättighetens ställning i förhållande
till andra rättigheter i fastigheten avgörs med hänsyn till tidpunkten för respektive rättighets inskrivning. Skyddet mot singularsuccessorerna är däremot beroende av huruvida
förbehåll gjorts vid vidareförsäljning (7:11 JB), inskrivning skett eller huruvida den nye
köparen kände till eller borde ha känt till rättighetens existens (7:14 JB). Om rätten till
de förbehållna träden däremot inte utgjort en nyttjanderätt skulle rätten falla om träden
inte avskilts före köpet (2:7 JB). De skillnader i rättsverkningar som uppkommer i de
båda fallen är alltså betydande. Man kan säga, att fastighetsägarens position stärks genom att avtalet ges karaktären av nyttjanderätt (han kan få behålla träden om avverkning
inte sker under upplåtelsetiden) och att tredjemansintresset stärks om avtalet i stället betecknas som köp (avskiljande krävs för sakrättslig effekt). Om det är fråga om nyttjanderätt har avskiljandet normalt endast betydelse på det sättet att det måste äga rum innan
upplåtelsetiden gått ut, men det kan även ha viss betydelse i vissa fall om fastigheten
dras in i konkurs eller utmätning.
Sammantaget tycks det i varje fall finnas en del omständigheter som med viss styrka talar för att fastighetssäljaren/nyttjanderättshavaren bör kompenseras om nyttjanderätten
helt eller delvis går förlorad för honom p.g.a. att fastighetsköparen säger upp upplåtelsen
under åberopande av femårsregeln. Man skulle kunna säga att omständigheterna tenderar
att vara sådana att förutsättningsläran kan användas. Enligt min mening har detta slags
affärer också drag som gör att tillämpning av 36 § AvtL aktualiseras, även om det ur en
viss synpunkt kan tyckas märkligt att i denna situation åberopa denna regel. Den förfördelade fastighetssäljaren måste j u mena att avtalet blir oskäligt på grund av att 7:5 2 st.
JB inte tillåter längre upplåtelsetid än fem år.
Frågan är dock om det skulle vara mindre oskäligt att vid en ordinär upplåtelse av avverkningsrätt först utfästa att avverkning får ske under en viss tidsrymd och sedan ta tillbaka detta löfte under åberopande av maximitiden. I själva verket är detta inte bara oskäligt utan har också misstänkta drag av bedrägeri eftersom man i detta fall kanske har
större skäl misstänka att fastighetsägaren umgåtts med dessa planer redan vid avtalstillfället. Bedrägeriaspekten kan däremot möjligen bli något mindre framträdande vid förbehållna avverkningsrätter av de skäl som nyss nämnts, d.v.s. här kan man ha anledning
förmoda att parterna inte ens är införstådda med att förbehållets innebörd är att det upplåtits en avverkningsrätt.
En annan och viktig synpunkt är emellertid att det onekligen framstår som tvivelaktigt
att i lagen å ena sidan stipulera att upplåtelsetiden skall vara maximerad till fem år och å
andra sidan till i varje fall viss del ta udden av denna regel genom att tillerkänna nyttjanderättshavaren ersättning om upplåtaren av rättigheten utnyttjar sin lagenliga rätt att
IT")
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bringa upplåtelsen att upphöra. Denna aspekt blir dessutom ännu mer framträdande vid
en ordinär upplåtelse av avverkningsrätt än vid förbehållen avverkningsrätt vid en fastighetsförsäljning. Detta beror återigen på att begränsningen till fem år naturligtvis är
välbekant for aktörerna vid fristående upplåtelser, medan det sannolikt många gånger
kan vara obekant för parterna när det sker inom ramen för en fastighetsförsäljning. Man
kan ana, att utrymmet för att argumentera för påföljder till nyttjanderättshavarens förmån
typiskt sett borde vara större om motparten lämnat ett löfte som nyttjanderättshavaren
har skäl ta på allvar.
Går det då att utifrån ändamålsöverväganden komma fram till någon bestämd ståndpunkt
i denna fråga?
Den huvudsakliga tanken med 7:5 2 st. JB, liksom motsvarande bestämmelse 1:7 NJL, är
främst att tidsbegränsningen skall befrämja en jämn och hög skoglig tillväxt. Härutöver
kan regeln motiveras med att jordbrukens bärkraft på sikt kan försämras om ägarna mot
engångsersättning för längre tid avhänder sig möjligheten att avverka skog på större områden av sina fastigheter. Det finns alltså nationalekonomiska och sociala skäl för att stipulera en ganska snäv maximigräns. " Huruvida dessa skäl idag har samma tyngd förefaller tveksamt. Skogsvårdens och återväxtens intressen blir ju numera primärt tillgodosedda genom SVL. Däremot kan det förmodligen fortfarande finnas behov av att skydda
skogsägande bönder mot skogsexploatörer, även om detta skyddsbehov numera knappast
kan vara lika stort som i slutet på 1800 - talet.
2

Ändamålen bakom femårsregeln torde under alla omständigheter göra sig gällande med
särskild tyngd vid rena upplåtelser av avverkningsrätter, men dock främst av det skälet
att frekvensen av förbehållna avverkningsrätter vid fastighetsförsäljningar kan förmodas
vara blygsam. Skulle dylika förbehåll vid fastighetsförsäljningar utnyttjas i större utsträckning skulle de däremot kunna utgöra ytterligare ett hot mot utvecklingen inom
jordbruket och i sådant fall skulle maximigränsen fylla ett behov såväl vid förbehållna
avverkningsrätter som vid fristående upplåtelser.
Det förefaller tveksamt om ändamålsöverväganden av detta slag kan ge tillräckligt stöd
för ståndpunkten att man å ena sidan skall förplikta fastighetsägare att åtminstone i viss
utsträckning utge skadestånd om det sker uppsägning sedan maximitiden utgått vid förbehållen avverkningsrätt, men å andra sidan inte medge skadestånd under motsvarande
omständigheter vid ordinär upplåtelse av avverkningsrätt. Syftena att stödja jordbruksnäringen och att stimulera beteenden som leder till god tillväxt torde i båda situationerna
egentligen förverkligas bäst genom att fastighetsägaren i båda fallen medges rätt att säga
upp avtalen utan ersättningsskyldighet gentemot nyttjanderättshavaren.
De ovan redovisade rättsfallen angående förbehållna avverkningsrätter vid fastighetsförsäljning utvisar otvetydigt att det uppkommer skyldighet för fastighetsköpare att kompensera fastighetssäljare som förbehållit sig avverkningsrätt i samband med försäljningen om fastighetsköparen säger upp upplåtelsen i förtid med stöd av femårsregeln. Finns
det då, med hänsyn till detta förhållande, överhuvudtaget möjlighet att behandla frågan
2 3 1

Undén (2: 2) s. 192, se också prop. 1970: 20 del B l s. 366 f.
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på annat sätt vid ordinär upplåtelse av avverkningsrätt, eller snarare; kan det - även om
huvudregeln innebär att man inte ådrar sig skadeståndsansvar genom att säga upp ett avtal med stöd av en regel om maximitid - finnas några särskilda omständigheter vid förbehållna avverkningsrätter som leder till att man i just dessa fall skall frångå denna huvudregel?
Ja en möjlighet är att de fall som avsett förbehållna avverkningsrätter, primärt rör frågan
huruvida den omständigheten att avverkningsrätten inte kunnat utnyttjas skall leda till att
villkoren för fastighetsköpet ändras. Effekten av uppsägningen i dessa fall är j u att fastighetsköparen kommit att förvärva fastigheten på bättre ekonomiska villkor än som förutsattes vid köpet. Man kan säga, att uppsägningen av avverkningsrätten endast är en
sekundär omständighet som inverkar på innehållet i det primära avtalet. Uppsägningen
utgör visserligen den händelse som medför att villkoren för fastighetsförsäljningen ändras, men intresset inriktas främst på frågan hur de ekonomiska villkoren för fastighetsförsäljningen påverkas. Kort sagt; även om en part inte skall behöva riskera att ådra sig
påföljder genom att göra bruk av en lagstadgad rätt att säga upp ett avtal med stöd av en
regel om maximitid, bör han ha anledning räkna med att en sådan åtgärd kan få åtminstone vissa negativa effekter, om uppsägningen medför konsekvenser för ett annat bakomliggande avtal.
Anta t.ex. att A säljer en rörelse till B. Rörelsen skall bedrivas i en lokal som A äger och
som A enligt överenskommelse skall hyra ut till B. Hyreskontraktet avseende lokalen
omfattar två år. Efter hyrestidens utgång vägrar A att acceptera en förlängning. Det förefaller högst sannolikt, att A till följd av detta får räkna med att kompensera B, men inte
endast på det sätt som gäller vid vägrad förlängning av kontrakt vid upplåtelse av affärslokal. " Härutöver torde det i just detta fall finnas anledning att beakta villkoren vid överlåtelsen av rörelsen. Man får nämligen räkna med att B inte skulle ha betalt det begärda
priset - eller kanske överhuvudtaget förvärvat rörelsen - om han vetat att A skulle motsätta sig förlängd hyra.
2

Det ovan sagda talar enligt min mening sammantaget med viss styrka för att fastighetsägaren vid ordinär upplåtelse av avverkningsrätt utan påföljd bör kunna säga upp ett avtal om upplåtelse av avverkningsrätt sedan den legala maximitiden uppnåtts. Tyvärr kan
jag dock inte utesluta att det trots allt är en annan synpunkt som bör bli utslagsgivande
vid ordinära upplåtelser av avverkningsrätt, nämligen att parter skall vara bundna av
avgivna löften, att ingångna avtal skall hållas och man därför inte utan konsekvenser
skall kunna undgå påföljder vid löftesbrott. Min uppfattning är dock att utgångspunkten
bör vara att fastighetsägaren inte bör ådra sig skadestånd genom att, med stöd av
femårsregeln, säga upp ett avverkningskontrakt som träffats på längre tid än fem år.
Frågan hur ersättningen skall beräknas vid ordinär upplåtelse av avverkningsrätt om fastighetsägaren trots allt blir skadeståndsskyldig under nu aktuella omständigheter är naturligtvis också oklar. Det är möjligt att domstolarna skulle använda samma lösning som
vid förbehållen avverkningsrätt, vilket skulle innebära ett jämkat skadestånd baserat på

Bengtsson/Victorin s. 109 ff.
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den förlust nyttjanderättshavaren skulle göra genom att inte kunna tillgodogöra sig värdet av upplåtelsen.
Dessa frågor blir också aktuella om fastighetsägaren lovat att förlänga avtalet så att den
sammanlagda upplåtelsetiden kommer att bli längre än fem år. Denna situation diskuteras i avsnitt 12.7.
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11 Nyttjanderättshavarens dröjsmål
11.1 Inledning
Här nedan behandlas situationerna då antingen någon omständighet hos nyttjanderättshavaren medför att avverkning inte kan genomföras under upplåtelsetiden eller då avverkning verkligen sker men virket inte avhämtas under upplåtelsetiden. Dessa båda frågor framstår som mycket centrala och även karakteristiska inom detta område. I detta
sammanhang kan man nog säga att frågan om avverkningsrättens rättsliga status ställs på
sin spets. Om avverkningsrätten skall betraktas som en nyttjanderätt, bör dessa frågor
lösas på det sättet att fastighetsägaren bör vara berättigad till avtalat vederlag, oberoende
av om avverkning ägt rum eller inte. Av ett sådant synsätt kan även följa att avverkat
men ej avhämtat virke skall tillfalla fastighetsägaren. Om å andra sidan upplåtelsernas
köprättsliga drag skall bli utslagsgivande, är det förenat med stora svårigheter att motivera varför man i de nu nämnda situationerna skall låta de nämnda rättsföljderna inträda.
Härutöver skall frågan om fastighetsägarens möjligheter att hindra avverkning om nyttjanderättshavaren är i dröjsmål med betalningen tas upp i detta sammanhang.

11.2 Avverkat virke avhämtas inte, mora accipiendi
I denna fråga finns ett antal rättsfall från HD och jag inleder med att kortfattat redovisa
dessa. Frågan har också diskuterats i doktrinen. Utöver vad som framgår i detta avsnitt
hänvisas också till avsnitt 5.2.
I NJA 1879 s. 291 hade i ett avtal om upplåtelse av skogsavverkningsrätt föreskrivits, att
all skog skulle vara huggen och även bortförd senast ett visst datum. Enligt HD: s uppfattning skulle denna föreskrift i avtalet anses ha den betydelsen att nyttjanderättshavaren skulle frånkännas rätt till sådana avverkade träd som inte avhämtats per angivet datum. (HD fastställde hovrättens dom). Justitierådet Olivecrona var skiljaktig och framhöll att äganderätten till träden tillkom nyttjanderättshavaren i och med avskiljandet och
för att denna rätt skulle förloras p.g.a. underlåten avhämtning måste detta uttryckligen
anges i avtalet. Med den avfattning avtalet hade kunde man inte inläsa detta. Däremot
borde nyttjanderättshavaren p.g.a. underlåtenheten att i rätt tid avhämta virket ådra sig
skadeståndsansvar.
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I sammanhanget kan nämnas att den år 1907 tillkomna regeln 2:18 NJL tillerkände fastighetsägare rätt till sådan arrendatorn tillhörig egendom, som ej skulle lösas av jordäga-
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Lejman (nyttjanderätt) anser däremot att klausulens innebörd är just att träden förverkas. Han hävdar också, att skadeständsskyldighet i detta fall inte skulle vara en tillräckligt effektiv sanktion för att förmä nyttjanderättshavaren att
avhämta virket, s. 105.
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ren, om den ej bortförts inom tre månader från arrendets upphörande. Motsvarande bestämmelse finns även idag, se 8:22 JB.
I NJA 1884 s. 264 intog HD samma ståndpunkt som i det tidigare fallet. En skogspark
skulle få kvarstå till våren 1880, då den skulle vara avhämtad. Trots en ännu otydligare
skrivning i avtalet ansågs rättsföljden av nyttjanderättshavarens dröjsmål vara att träden
skulle anses förverkade.
I NJA 1902 s. 274 kom däremot HD till ett annat slut. Upplåtelsetiden var här tre år och
avsåg rätt att avverka gran och furu av minst viss dimension. Man fann här att eftersom i
avtalet inte upptagits någon bestämmelse att virket skulle vara bortfört vid viss tid, nyttjanderättshavaren måste vara berättigad att ta det som avverkats i anspråk även efter
upplåtelsetidens slut.
Lejman finner i sistnämnda rättsfall - enligt min mening något överraskande - stöd för
åsikten att HD uppfattat upplåtelsen som nyttjanderätt och inte som köp, då man tydligen
ansåg sig behöva särskilt motivera varför nyttjanderättshavaren var berättigad att bortföra de avverkade träden. '
2 4

Häremot kan i och för sig invändas, att HD - oavsett frågan om köp eller nyttjanderätt med hänsyn till de tidigare omnämnda avgörandena hade anledning att särskilt betona
frånvaron av en dylik klausul för att påvisa sammanhanget mellan domarna. Utan denna
"förklaring" skulle j u annars den senare domen måhända kunna framstå som stridande
mot de tidigare. Anmärkas bör väl också, att den som till äventyrs vill förespråka "köpteorin" kan med större fog finna stöd för denna i detta avgörande, eftersom nyttjanderättshavaren tydligen var berättigad bortföra de avverkade träden efter upplåtelsetidens
slut om inte avtalet begränsade denna rätt.
Dessa och övriga rättsfall som här anges synes i varje fall ge betryggande stöd åt uppfattningen att äganderätten till avverkade träd tillkommer nyttjanderättshavaren och att
denne därför är berättigad att avhämta avverkade träd som ligger kvar på fastigheten efter upplåtelsetidens slut. " Denna rätt förlorar nyttjanderättshavaren först i sådana fall då
avtalet - uttryckligen eller efter tolkning - anses ha den innebörden att nyttjanderättshavaren inte skall vara berättiga att avhämta virket efter en viss tidpunkt. I dessa fall kan
man säga att underlåtenheten att i rätt tid avhämta virket medför att nyttjanderättshavarens rätt till virket förverkas. "
2

2

Om i avtalet endast anges upplåtelsens giltighetstid kan man naturligtvis inte i detta inläsa att kvarlämnat virke skall vara förverkat. Men så snart avtalet berör det avverkade
virkets avhämtande börjar det bli farligt. Om det finns en föreskrift som anger att virket
skall avhämtas inom upplåtelsetiden vågar man nog påstå, att innebörden skall anses
vara att underlätet avhämtande inom den angivna tiden medför förverkande.
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Lejman (nyttjanderätt), s. 106
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Se också NJA 1886 A nr 230, 1910 A nr 185, 1917 A nr 566.
NJA 1915 s. 47, 1877 A nr 293, 1895 A nr 253, 1906 A nr 296, 1908 A nr 21. Jfr Chydenius s. 70, Winroth s. 196
f f , Skarstedt/Ekberg; Lagen om nyttjanderätt till fast egendom av den 14 juni 1907 s. 28 f.
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Almén diskuterar också denna fråga. Utöver att framhålla vikten av att hålla i sär de fall
då frågan inte behandlats i avtalet och de fall då det finns en klausul som anger att träden
vid en viss tidpunkt skall vara bortförda hävdar han - i överensstämmelse med vad just
sagts - att i förstnämnda fall nyttjanderättshavaren även efter upplåtelsetidens utgång har
rätt att förfoga över vad han dessförinnan avverkat. När det andra fallet föreligger bekräftar Almén den uppfattning som här redovisats. Nyttjanderättshavaren har då alltså
efter upplåtelsetidens slut inte rätt att tillgodogöra sig vad han avverkat. Däremot är han
skyldig att betala vederlaget. Det finns inte möjlighet att avkräva fastighetsägaren eller
upplåtaren återbetalning av erlagd betalning.
Denna påföljd uppfattas emellertid av Almén som sträng, den liknar mer förverkande än
ett hävande av avtalet från fastighetsägarens sida (p.g.a. mora accipiendi hos nyttjanderättshavaren). Almén förklarar detta med att dessa avtal ses som upplåtelse av nyttjanderätt till fast egendom. Det är nyttjanderättshavarens sak om han inte har beräknad nytta
av upplåtelsen. Han anser detta vara i sin ordning vid längre upplåtelser, men menar att
det ger mindre tilltalande resultat när fastighetsägaren för kortare tid upplåter avverkningsrätt. "Det är svårt att inse, varför den, som betingat sig rätt att " under instundande
vinter " avverka och bortföra ett visst antal timmer från en skog skall, om väderleksförhållandena göra det för honom omöjligt att bortforsla det avverkade, vara skyldig att betala hela vederlaget, utan att få något för sina pengar, under det att helt andra grundsatser
gälla, om han köpt samma antal förut avverkade träd, liggande kringspridda i skogen, att
under loppet av vintern hämtas av honom."
Almén finner viss likhet mellan dessa situationer och 37 § AvtL, som rör giltigheten av
förverkandeklausuler. Enligt denna regel är som bekant förbehåll att pant eller annan
säkerhet skall vara förverkad om pantsättarens förpliktelse inte fullgöres utan verkan.
Detta skulle alltså implicera, att förverkandet av träden också borde vara utan verkan i
sådana situationer som nu diskuteras, men Almén påpekar också att 37 § AvtL egentligen tar sikte på en annorlunda situation. Här har någon underkastat sig påföljden förverkande om avtalet skulle hävas p.g.a. underlätet fullgörande från hans sida, t.ex. då en
pantsättare underlåter att betala sin skuld på förfallodagen. I avverkningsfallet är det fråga om en annan slags underlåtenhet, nämligen att frakta bort timret efter avverkning.
2,;

Det rör sig i båda fallen om en underlåtenhet men skillnaden är främst att underlåtenheten i pantsättningsfallet innebär att pantsättaren underlåter att fullgöra sin huvudsakliga
eller kanske enda skyldighet. Det är en underlåtenhet i avtalets kärna. Men i avverkningsfallet tycks underlåtenheten inte spela en sådan roll. Nyttjanderättshavaren har ju
vid upplåtelse av avverkningsrätt, åtminstone inte om man ser till avtalens utformning,
strängt taget inte åtagit sig att prestera något annat gentemot fastighetsägaren än att betala vederlaget.
Detta talar för att man egentligen har ännu starkare skäl att ingripa enligt 37 § AvtL mot
ett förverkande i avverkningsfallet än i pantsättningsfallet. Om det inte sker ett förverkande av träden kan det sägas råda jämvikt mellan parternas prestationer. Nyttjande237

Almén § 33 vid not 18. Se även Rodhe (obligationsrätt) i) 52 vid not 9 och 54.
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rättshavaren har betalat för virket och ges också möjlighet att tillgodogöra sig det. I pantsättningsfallet däremot är det just förverkandet som leder till att båda parter kan anses ha
fullgjort sin prestation, även om det naturligtvis kan inträffa att förverkandet leder till att
pantsättaren får överprestera.

11.2.1 Några anmärkningar angående underlätet avhämtande
Det finns här skäl att åter poängtera, att det synsätt som utvecklats i rättspraxis trots allt
är att nyttjanderättshavaren skall vara berättigad att ta hand om virket, även om det kvarligger efter upplåtelsetidens slut. Det är först när det enskilda avtalet innehåller ett uttryckssätt som, åtminstone efter tolkning, måste anses innebära att träden skall vara bortförda vid en viss tidpunkt, som förverkandepåföljden ligger på lut. Som framgått var
man i äldre doktrin inte helt nöjd med denna ordning. Förverkande ansågs även i denna
situation vara en alltför sträng påföljd.
Vad kan det då finnas för skäl varför nyttjanderättshavaren skall behandlas så strängt i
detta sammanhang? Så vitt jag kan förstå borde ett viktigt skäl vara, att avverkat virke
som kvarligger i skogen relativt snabbt förstörs. Om nyttjanderättshavaren inte skulle
vara förpliktad att betala för virke som kvarlämnas, skulle underlåtenheten att avhämta
virket med kraft drabba fastighetsägaren, som kanske saknar resurser att alls ta hand om
virket. Onekligen har nyttjanderättshavaren mycket starkt incitament att bortföra virket,
om han måste betala för det även vid underlåten avhämtning.
Det finns även andra skäl varför det kan vara lämpligast att nyttjanderättshavaren åläggs
betalningsansvar för avverkat virke som kvarlämnas. Riskövergång sker j u genom avskiljandet. Man kan tycka att det är föga bevänt med denna riskövergång om nyttjanderättshavaren efter denna tidpunkt skulle kunna återkräva vederlaget p.g.a. att han inte
avhämtat godset, (varvid virket förstörs). Detta är j u till yttermera visso en händelse som
vanligen torde bero på nyttjanderättshavaren. Om virket brinner upp efter avverkningen
skulle nyttjanderättshavaren enligt reglerna om riskens övergång tvingas betala, men om
- utan att någon sådan olycka inträffar - nyttjanderättshavaren helt enkelt underlåter att
avhämta virket, skulle han inte behöva erlägga betalning. Detta framstår närmast som en
anomali.
Om det inte är möjligt att avhämta det avverkade virket, har det j u inte heller något värde
för fastighetsägaren. Om nyttjanderättshavaren skulle vara berättigad att återfå sin prestation (betalningen) är det j u fastighetsägaren som drabbas av hela förlusten, vilket återigen kan tyckas anmärkningsvärt med hänsyn till att risken övergått på nyttjanderättshavaren.
Men nyttjanderättshavare i allmänhet är naturligtvis angelägna att tillgodogöra sig virket.
Avtalets mening är j u att nyttjanderättshavaren skall förvärva virket. Sannolikt är det
också främst i sådana fall då de praktiska möjligheterna att genomföra bortforslandet är
små eller obefintliga, eller när det endast kan ske till ett alltför högt pris, som virket lämnas kvar.
140

I praktiken torde det numera - med hänsyn till de tekniska förutsättningarna inom skogsbruket - praktiskt taget alltid vara fullt möjligt att hämta virket utan svårare omgång.
Normalt får man nog därför räkna med att det är tillfälliga praktiska omständigheter utan
särskild tyngd som leder till att nyttjanderättshavare inte avhämtar virket i rätt tid. Förverkandepåföljden framstår faktiskt som särskilt tvivelaktig i sistnämnda fall. Den konstruktiva lösningen är naturligtvis här att nyttjanderättshavaren bereds tillfälle att avhämta virket. Saken hamnar inte i bättre dager om man förklarar rättsföljden förverkande
med att det är fråga om en nyttjanderätt till fast egendom. 1 så fall borde man väl för övrigt komma till samma resultat även om det inte föreskrivits i avtalet att virket skall vara
bortforslat vid viss tidpunkt.
Det finns alltså vissa skäl för förverkande i denna situation, men man kan knappast säga
att det finns lagligt utrymme för rättsföljden, såvida inte avtalet medger denna möjlighet.
En möjlighet som däremot bättre kan sägas harmoniera med ett köprättsligt synsätt, är att
nyttjanderättshavaren i stället för förverkande åläggs skadeståndsskyldighet mot fastighetsägaren för de olägenheter den uteblivna avhämtningen av virket medfört. Detta har,
som framgått redan i avsnitt 5.2, framförts av Winroth, se numera 50 § p.2, 51 § 2 st., 55
§ och 57 § 2 st. KöpL. Här bör observeras, att en köpare inte blir skadeståndsskyldig
trots att avhämtande inte sker, om han kan visa att det funnits ett hinder av det slag som
anges i 27 § KöpL. Det bör också tilläggas, att fastighetsägaren inte har rätt att hålla fast
vid köpet och kräva betalning enligt 52 § KöpL. Om man nu skall använda sig av köplagen i sammanhanget bör slutligen erinras om att fastighetsägaren dessutom tycks ha
vårdplikt enligt 72 § KöpL i denna situation.
Om köplagen skall tillämpas kan fastighetsägaren tydligen hamna i en besvärlig situation, då skälet
varför avhämtande inte sker är av sådan beskaffenhet att nyttjanderättshavaren enligt 57 § 2 st. och
27 § KöpL inte blir skadeståndsskyldig. Han kan, som nyss påpekats, inte heller kräva betalning,
men kan däremot ha skyldighet att ta vård om virket för nyttjanderättshavarens räkning.

En annan möjlighet vore att fastighetsägaren begär handräckning för att framtvinga omhändertagande av det avverkade virket. Ett föreläggande att vid vite bortföra virket
borde väl normalt vara en ganska effektiv åtgärd, men om fastighetsägaren först anmodat
nyttjanderättshavaren att inom förslagsvis tre månader ta hand om virket är det tveksamt
om tiden medger att det därefter också genomfors ett handräckningsförfarande.
,!

Denna typ av ärende kan trots allt sluta som ett handräckningsärende. Om virket helt
enkelt blir kvar på hygget torde skogsvårdsstyrelsen i många fall med stöd av 29 och 35
§§ SVL kunna meddela ett föreläggande om utforsling som kan förenas med vite. Om
föreläggandet inte efterlevs skall åtgärden genomföras av skogsvårdsstyrelsen på den
försumliges bekostnad. Sådana åtgärder i nu aktuella fall kan - förutom mot fastighetsägaren - även riktas mot nyttjanderättshavaren, se 29 § 2 st. SVL.

Jfr Chydenius s. 40.
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Om det i det enskilda fallet visar sig att fastighetsägaren vid avtalstidpunkten varit medveten om att virket inte skulle kunna tas om hand måste man naturligtvis angripa problemet på avtalsrättslig grund, i första hand enligt 30 och 33 §§ AvtL.

11.2.2 Standardavtalens behandling av underlätet avhämtande
Inte helt oväntat saknar standardavtalen klausuler av innebörd att avverkat men ej avhämtat virke skall vara förverkat, samtidigt som nyttjanderättshavaren skall vara skyldig
att betala för upplåtelsen. I stället försöker man i allmänhet klargöra, att nyttjanderättshavaren skall ha rätt till virket även sedan upplåtelsetiden gått ut. Men avtalen beaktar
uttryckligen endast situationen när avverkning inte har skett under upplåtelsetiden.
Det torde finnas skäl att utveckla detta i standardavtalen så att man även ger tydliga regler beträffande kvarlämnat virke. Jag föreslår, att man i första hand inför en bestämmelse
som innebär att nyttjanderättshavaren ges rätt att inom viss kortare tilläggstid avhämta
virket. Om detta trots allt inte sker, framstår faktiskt förverkande med skyldighet att ändå
utge vederlag som ett realistiskt alternativ, eftersom den avverkade skogen tagits i anspråk av nyttjanderättshavaren och i kvarlämnat skick är föremål för relativt snabb förstörelse. Visserligen kan man som sagt i stället stipulera skadeståndansvar för nyttjanderättshavaren, men då är det tveksamt vilka befogenheter fastighetsägaren har när det
gäller att ta hand om det kvarlämnade virket. I detta fall får man också räkna med att
parterna kan ha delade meningar i fråga om ersättningens storlek. Man kan väl säga, att
en föreskrift i avtalet om förverkande i kombination med skyldighet att betala vederlaget, innebär att man förenklat avtalets avveckling när avverkat virke inte avhämtas.
239

Om det skulle visa sig att fastighetsägaren däremot verkligen förmår ta hand om virket
och att avyttra det bör man inte gärna kunna ålägga nyttjanderättshavaren att betala vederlaget. Här bör knappast annat kunnat komma ifråga än att låta nyttjanderättshavaren
genom skadestånd kompensera fastighetsägaren för de merkostnader som uppstått.

11.2.3 Sammanfattning
Nyttjanderättshavaren bör kunna åläggas att betala för träd som avverkats men inte fraktats bort och han bör dessutom förlora rätten till sådant virke, men förverkandet bör inte
inträda utan att nyttjanderättshavaren fått en skälig tilläggstid inom vilken bortfraktandet
239

Bil. 1 p. 4 och 5 och bil. 12 p. 4 och 5 (i princip förlängning intill fem år, klausulerna delvis svårtolkade), bil. 2 p. 6
och 14, bil. 3 p 7 och 14 och bil. 4 p. 8 och 16, (rätt att sluta nytt tvåårsavtal vid hinder mot avverkning, rätt att utan
ersättningsskyldighet uppskjuta fullgörandet av avtalet vid force majeure. Oklart om man skiljer på avverkning inbegripes i fullgörande av avtalet. Möjligen innebär regeln att nyttjanderättshavaren blir ersättningsskyldig om avverkning
inte sker under upplåtelsetiden såvida det inte föreligger force majeure). B i l . 5 p. 6 (rätt att uppskjuta drivningen vid
force majeure), bil. 6 p. 6 , bil. 7 p. 5 (rätt till förlängning vid force majeure), bil. 8 p. 13 (rätt till förlängning vid force
majeure), bil. 9 p. 12 (rätt till förlängning vid force majeure), bil. 10 p. 15, bil 11 p. 13 och bil. 13 p. 13 (rätt till förlängning utan ersättningsskyldighet vid force majeure), bil. 14 p. 11 (vid force majeure undgår part ersättningsskyldighet om avtalet inte fullgöres i rätt tid), bil 15 p. p. 6 (rätt till förlängning vid force majeure), bil. 16 p. 4 (rätt till ett års
förlängning vid force majeure), bil. 17 p. 6 och 9 (rätt till förlängning vid force majeure. Om avverkningen inte fullföljes p.g.a. händelse utom nyttjanderättshavarens kontroll skall så stor del av vederlaget som svarar mot den skog som
inte avverkas återbetalas. Dessutom skall fastighetsägaren hålla nyttjanderättshavaren skadeslös).
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skall ha skett. Skälet för denna ståndpunkt är att virket relativt snabbt kommer att förstöras om det ligger kvar på marken och det ligger onekligen närmast till hands att nyttjanderättshavaren skall drabbas i denna situation. För mitt ställningstagande har det varit
avgörande att nyttjanderättshavaren genom själva avverkningen och genom att därefter
underlåta att ta hand om virket framkallat en situation i vilken akuta insatser behövs för
att undvika relativt betydande värdeförstöring. Visserligen ägs träden av nyttjanderättshavaren efter avskiljandet, men ett förverkande i den nu beskrivna situationen är inte
märkligare än att en arrendator förlorar rätten till sådana ägodelar som han inte avhämtar
från arrendestället enligt 8:22 JB.

11.3 Avverkning har inte skett under upplåtelsetiden
Härefter skall så den besläktade frågan behandlas, när det inte skett någon avverkning
under upplåtelsetiden. Det bör observeras, att jag i ett tidigare sammanhang kommit in
på vissa speciella frågor, där avverkningsrätt upplåtits under längre tid än fem år och där
avverkning inte skett inom denna tid, se kap. 10.1 sistnämnda sammanhang diskuterades
emellertid endast huruvida uppsägning fordras för att fastighetsägaren skall bringa avtalet att upphöra och huruvida en sådan uppsägning kan anses medföra att fastighetsägaren
blir skadeståndsskyldig. Här behandlas däremot framförallt frågan huruvida nyttjanderättshavaren är skyldig att utge vederlag trots att avverkning inte ägt rum. Även andra
påföljdsfrågor berörs i viss mån. Det finns särskild anledning framhålla att framställningen här till viss del innefattar en redogörelse för vad som möjligen får antas utgöra
det gällande rättsläget och dels en diskuterande del med förslag på en alternativ lösning
av det aktuella problemet.
Så vitt jag kunnat finna föreligger endast ett rättsfall där denna fråga - i åtminstone någorlunda renodlad form - varit uppe till bedömande, nämligen NJA 1921 s. 1. Detta är
ett viktigt rättsfall som här kommer att ägnas en hel del uppmärksamhet. Omständigheterna var i stort sett följande: Avtalet träffades den 11 januari 1911. Det rörde sig om en
upplåtelse av avverkningsrätt i andra hand och det bolag som förvärvade rättigheten
tillerkändes "fri" avverkningsrätt beträffande vissa "utvisade" träd. De totalt ca 1500 träden fördelade på två skiften, 1200 träd på det ena skiftet och 200 - 300 träd på det andra.
Träden skulle också stämplas och betalning skulle erläggas med 1/3 före avverkning, 1/3
1/6 1911 och 1/3 1/9 samma år. Sedan instämpling skett av totalt 1404 träd, varav 280 på
det ena skiftet och resten å det andra, betalade bolaget enligt avtalet, men endast för de
280 träd som befann sig på det ena skiftet. Skälet varför man inte betalade för träden på
det andra skiftet var att det i kontraktet upptagits ett villkor av innebörd att avtalets giltighet förutsatte att bolaget kunde på rimliga villkor erhålla upplagsplatser. Upplagsplats
gick emellertid inte att ordna beträffande det andra skiftet och bolaget ansåg sig därför
berättigat att frånträda avtalet i denna del. HD: s majoritet (3 justitieråd) fann att bolaget,
i och med att instämpling skett och avverkning påbörjats, hade att verkställa betalning
enligt avtalets föreskrifter. Man framhöll särskilt att avtalet skulle betraktas som en helhet eftersom annat inte kunde utläsas av avtalet. Minoriteten däremot ansåg att det inte
förebragts något förhållande som för bolaget medfört förpliktelse att utge betalning för
de icke avverkade träden och utan rätt att tillgodogöra sig desamma.
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Medan de rättsfall som anförts i avsnitt 11.2 rörde situationen att avverkade träd blivit
kvar efter upplåtelsetidens slut, råder här alltså den situationen att avverkningen till
övervägande del inte kunnat genomföras p.g.a. vägande praktiska omständigheter. I de
förra fallen blev träden förverkade för nyttjanderättshavaren, men till följd av särskilda
kontraktsbestämmelser som genom tolkningsåtgärder bedömdes innefatta denna rättsverkan. 1 ett fall ansågs j u nyttjanderättshavaren ha rätt att bortföra det som avverkats
efter upplåtelsetidens slut, eftersom avtalet inte innehöll någon särskild föreskrift om
verkan av ett sådant dröjsmål på nyttjanderättshavarens sida.
1921 års fall är visserligen i en mening likartat. Även här råder det förhållandet att träd,
som omfattades av upplåtelsen, finns kvar efter upplåtelsetidens slut. Men i detta fall är
träden inte avverkade och det föreligger ingen önskan från nyttjanderättshavarens sida
att tillgodogöra sig träden, utan hans ambition är i stället att undgå betalningsskyldighet
för det som han inte kan tillgodogöra sig.
Detta torde vara en av de mest karakteristiska juridiska frågeställningarna inom området
avverkningsrätt till skog. HD: s majoritet, som egentligen bara fastställde underinstansernas dom, anlade här ett synsätt som innebär att, i frånvaro av häremot stridande avtalsbestämmelser, skall nyttjanderättshavaren betala för det överenskomna värdet av träden, även om han till följd av praktiska omständigheter inte kunnat tillgodogöra sig dem.
Som Lejman påpekar ger rättsfallet en god fingervisning om synen på dessa upplåtelser.
Fastighetsägarens prestation består huvudsakligen i att han bereder nyttjanderättshavaren
tillträde till avverkningsplatsen. I och med att han fullgjort sin förpliktelse enligt avtalet,
bör han vara berättigad till vederlag, även om nyttjanderättshavaren inte utnyttjat sina
rättigheter under upplåtelsetiden. Så resonerar den som förespråkar ett nyttjanderättsperspektiv, men om man i stället anlägger ett köprättsligt synsätt ter sig denna rättsföljd
främmande. * Rättsfallet kan vara av stor principiell betydelse och det finns all anledning
undersöka om det kan finnas några omständigheter i fallet som förringar dess värde ur
rättsbildningssynpunkt.
2

1

Till att börja med kan naturligtvis påpekas att två av fem ledamöter hade en avvikande
mening. Deras uppfattning tycks innebära, att upplåtarna haft hävningsrät^ip.g.a. bolagets dröjsmål med betalningen, men att upplåtarna inte kunde kräva att bolaget skulle
betala för de träd som inte avverkats. "
2

Lejman tar upp frågan om upplåtelsens konstruktion kan ha medfört konsekvensen att
förvärvarna fick anses ha åtagit sig att betala vederlag, även om de inte kunde avhämta
objektet. Han avvisar, troligen med rätta, denna möjlighet eftersom avtalet i detta hänseende endast sade att bolaget "tillförsäkrades fri avverkning till den 1 april 1912".
Denna fråga har diskuterats av Chydenius s. 70, som framhåller att priset för upplåtelsen skall betalas även om rätten
p.g.a. "ofall" inte kunnat utövas. Se också Godenhielm s. 250. Winroth, s. 196 säger ungefär samma sak men antyder att
virkets förverkande för nyttjanderättshavaren även i denna situation beror p å att det i avtalet uttryckligen eller underförstått intagits en klausul som ger sådan effekt. Han pekar också på att man måste beakta skälet varför avverkning inte
kommit till stånd.
24]
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Ett annat skäl kan vara att bolaget företagit instämpling och till viss del genomfort avverkningen. Bolagets partiella ianspråktagande av rättigheten kan tänkas ha fått till konsekvens att dess prestationsskyldighet enligt kontraktet uppkommit, inte minst eftersom
stämplingen i sig innebar viss åverkan på träden. Lejman har emellertid intrycket att man
i domen särskilt uppehållit sig vid dessa omständigheter huvudsakligen för att markera,
att de i avtalet angivna förutsättningarna för erläggandet av köpeskillingen var för handen."
Bolaget ansåg sig emellertid vara berättigade till partiell hävning p.g.a. problemet med
upplagsplats. 1905 års köplag hade en sträng inställning, när det gällde köparens rätt att
tala å godset. Det förutsattes vid handelsköp att köparen genast lämnade meddelande om
detta, 52 § 1905 års lag. Det förhållandet att bolaget stämplade och även påbörjade avverkning antyder, att påtalandet av "felet" gjordes ganska sent. Man kan väl rent av påstå
att det skedde för sent. Om detta är riktigt måste rättsfallet uppfattas på ett annat sätt. Det
är då inte avtalstypens karaktär som leder till konsekvensen att bolaget måste betala även
för de träd som inte avverkats, utan i stället den köprättsliga omständigheten att reklamation gjordes för sent. Även om detta inte uttryckligen framförs som ett skäl för domslutet, kan man inte utesluta att sådana synpunkter haft viss betydelse. I uttryckssättet "då
bolaget emellertid genom att låta instämpla träden samt påbörja avverkningen försatt
kontraktet i tillämpning, måste bolaget anses hava gått förlustigt rätten att häva kontraktet på grund av ovannämnda förbehåll"", ligger väl dessutom att bolaget skulle ha kunnat
häva om man bara gjort det i rätt tid.
Man kan även från avtalsrättsliga utgångspunkter komma till ett liknande resultat. De av
nyttjanderättshavaren vidtagna åtgärderna på det aktuella skiftet kunde av fastighetsägaren uppfattas som ett uttryck för en bolagets uppfattning att man inte ansåg att en sådan
situation var för handen som berättigade bolaget att delvis frånträda avtalet. Kanske borde det ha ankommit på bolaget att förvissa sig om upplagsmöjligheterna innan man - om
än på ett begränsat sätt - tog upplåtelsen i anspråk. Om bolaget lämnat meddelande om
hävning för sent eller om deras agerande för övrigt, enligt det mönster som vi känner
från 6 § 2 st. AvtL, bibringat upplåtarna föreställningen att avtalet av bolaget uppfattades
som verksamt i sin helhet, torde väl följa, att de också måste anses bundna och förpliktade att utge hela det överenskomna vederlaget.
Om de senast anförda synpunktenia är korrekta, skulle man alltså inte kunna tillmäta
rättsfallet någon generell betydelse, när det gäller frågan huruvida man vid avverkningsrätt som nyttjanderättshavare är förpliktad utge vederlaget oaktat det att avverkningen
p.g.a. praktiska omständigheter inte kan genomföras under upplåtelsetiden. Som jag redan nämnt framgår dock inte direkt av rättsfallet att sådana skäl legat bakom domslutet.
Å andra sidan tycker jag att Lejmans tolkning åtminstone idag framstår som alltför kategorisk och generaliserande. Även här finns en tendens att han faster för stor vikt vid de
juridiska begreppen.
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För övrigt kunde här också finnas utrymme att angripa problemet utifrån förutsättningsläran. Problemet med upplagsplatsen var uppenbarligen av vital betydelse. Man kan redan av avtalet utläsa,
att det var en avgörande förutsättning för bolaget, att virket kunde uppläggas i anslutning till skogsskiftet. Förutsättningen var dessutom synbar för upplåtarna. Det borde ha varit uppenbart, att bolaget inte skulle ha förvärvat rättigheten om de insett att virket inte skulle kunna uppläggas. Det är väl
däremot naturligtvis osäkert om det vore skäligt att lägga risken för förutsättningsfelet på fastighetsägaren.

11.3.1 Allmänna synpunkter
Eftersom denna fråga har stor principiell betydelse skall jag nu ta upp frågan till ytterligare diskussion. Till att börja med kommer jag att lämna vissa allmänna synpunkter.
Därefter redovisas standardavtalens behandling av frågan. Sedan övergår jag till att närmare diskutera ett annat sätt hantera frågan, varvid jag anser det motiverat att särskilja
två fall, å ena sidan när den uteblivna avverkningen beror på att det föreligger hinder för
avverkningen och å andra sidan när avverkningen uteblir utan att det förelegat sådant
skäl.
Om man anser att en upplåtelse av avverkningsrätt skall följa de regler som gäller för
nyttjanderätt till fast egendom kan man, som framhållits upprepade gånger finna, men av
närmast begreppsjuridiska skäl, att nyttjanderättshavaren har betalat för att i ett visst
hänseende utnyttja markområdet och att upplåtarens prestation är fullgjord i och med att
han ställt marken till förfogande. Om avverkning sedan inte blir av bör i så fall nyttjanderättshavaren inte kunna kräva tillbaka vederlaget för upplåtelsen. Detta synsätt stämmer emellertid bäst på de egentliga och totala nyttjanderätterna och j u mer upplåtelsens
innebörd närmar sig tillvaratagande av en viss produkt på markområdet, desto mer
främmande blir detta betraktelsesätt. I extremfallet där träden är individualiserade och
den tid under vilken avverkning skall ske är påfallande kort, anser jag att synsättet blir
direkt obilligt.
De lege lata, där nog fortfarande NJA 1921 s.l får antas spegla rättsläget när det gäller
denna fråga, tycks utgångspunkten vara - även om man i och för sig kan hysa tvekan
huruvida det beror på avtalets utformning eller är en följd av avtalstypens anknytning till
nyttjanderätt till fast egendom - att nyttjanderättshavaren genom upplåtelsen av avverkningsrätt fått ett markområde till sitt förfogande och att det är hans sak om han vill utnyttja detta fullt ut eller om han av någon anledning helt eller delvis avstår från att göra
det. Priset är i allmänhet till stor del betalt i förskott och kan i princip inte återkrävas
även om förvärvaren inte tillgodogör sig virket under upplåtelsetiden.
Jag har också fått intrycket att detta är ett synsätt som fortfarande är utbrett och kanske
förhärskande i branschen. När frågan diskuteras, brukar emellertid ståndpunkten att sådan skyldighet föreligger ofta mötas av invändningar om oskälighet och även köprättsliga synpunkter av innebörd att man som köpare av träd inte skall behöva betala för sådana träd som inte blivit avverkade och som man därför inte kan tillägna sig. Eftersom fas-
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tighetsägaren i dessa fall fortfarande innehar de träd som åsyftats med upplåtelsen, finns
det till synes också goda skäl för en sådan ståndpunkt. '
24

Å andra sidan bör man inte bortse ifrån att det naturligtvis är en missräkning för fastighetsägaren att avverkningen inte blivit av. Detta blir kanske särskilt påtagligt vid avverkningsuppdrag. 1 ett sådant avtal har nyttjanderättshavaren åtagit sig att på fastighetsägarens bekostnad utföra en avverkning. Nyttjanderättshavaren kan här sägas utföra en
tjänst åt fastighetsägaren och bristande uppfyllelse i detta avseende framstår j u allmänt
sett som en ganska misstänkt eller tvivelaktig underlåtenhet, kort sagt ett kontraktsbrott
väl ägnat att föranleda påföljder. Om man jämställer detta slags avtal med ett uppdrag
eller en tjänst i allmänhet, torde man vanligen komma till ståndpunkten att underlåtenheten att utföra tjänsten berättigar beställaren att göra påföljder gällande. Det vid avverkningsuppdrag något egenartade förhållandet att resultatet av tjänstens utförande ofta
skall förvärvas av uppdragstagaren, borde så vitt jag kan se i princip inte förändra bilden.
Om uppdraget i sistnämnda fall inte utförts, kan det naturligtvis i här verka märkligt om
vederlaget trots detta skall betalas. Men däremot förefaller det i hög grad rimligt att den
som underlåtit att utföra uppdraget åläggs att kompensera fastighetsägaren för de olägenheter och extra kostnader som uppkommit p.g.a. att avverkningen inte blivit av. Denna fråga har enligt min uppfattning lika stor betydelse även vid rotköp och leveransrotköp.
Jag tycker för min del allmänt sett att det ger ett oskäligt intryck att låta fastighetsägaren
uppbära vederlag för upplåtelsen om han dessutom får behålla träden. Oskäligheten blir
inte mindre framträdande av att man åberopar att det är fråga om upplåtelse av nyttjanderätt och att fastighetsägaren därför inte skall frånkännas rätten till vederlag p.g.a. att
nyttjanderättshavaren underlåtit att avverka.
Man bör emellertid också notera att en viktig anledning varför nyttjanderättshavaren inte
får tillgodogöra sig virket, måste vara att fastighetsägaren vägrar medge förlängd upplåtelsetid. Denna aspekt väcker då frågan om det kan vara möjligt att avtalet under dessa
omständigheter kan avvecklas på det sättet att nyttjanderättshavaren å ena sidan åläggs
att erlägga den avtalade vederlaget för rotposten respektive det bedömda värdet av ett
avverkningsuppdrag eller leveransrotköp till fastighetsägaren, samtidigt som fastighetsägaren för sin del å andra sidan ådrar sig någon form av skadeståndsansvar till följd av
att han inte medverkar till en förlängning av upplåtelsen.
Ett sådant scenario ter sig i förstone tämligen originellt, för att inte säga förvirrande. V i d
köp av lös egendom kan visserligen naturligtvis en köpare vid t.ex. betalningsdröjsmål
förpliktas att utge skadestånd trots att han avhämtar och betalar för varan, men däremot
tror jag att man vågar påstå, att den situationen inte ens teoretiskt kan uppstå, att köparen
åläggs skadeståndsskyldighet när själva problemet är att köparen inte får ut varan p.g.a.
att säljaren inte vill vidbliva köpet.
Däremot kan under vissa omständigheter säljaren med framgång rikta skadeståndsanspråk mot köparen då denne inte medverkar till köpet på ett sätt som innebär att säljaren
Jfr Winroth s. 197.
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inte kan prestera enligt 50 § 1 p KöpL. Enligt 51 § KöpL är i denna situation faktiskt
säljaren berättigad att hålla fast vid köpet och kräva betalning enligt 52 § KöpL och
dessutom kvarstår möjligheten att kräva skadestånd enligt 51 § och 57 § 2 st. KöpL, men
det är att märka att köparen vid sådan bristande medverkan vanligen inte behöver betala
för varan om han avbeställer den när det är fråga om en vara som skall tillverkas särskilt
för honom, se 52 § 2 st. KöpL.
Viktigare är emellertid att jämförelsen med köplagens bestämmelser om bristande medverkan haltar av det skälet att den situation som nu diskuteras kännetecknas av att nyttjanderättshavaren vill komma åt virket, men avverkningen har av ett eller annat skäl inte
kunnat utföras under upplåtelsetiden. Det viktigaste skälet varför avverkningen inte alls
kan komma till stånd är att fastighetsägaren inte vill medge förlängning av upplåtelsetiden. Den situation som är för handen när de nyss relaterade reglerna i köplagen blir tilllämpliga tycks kännetecknas av att köparen uppenbarligen hyser en åstundan att komma
ur ett köpeavtal och därför underlåter att företa vissa åtgärder som är nödvändiga för att
säljaren skall kunna prestera.
Men om man i stället uppfattar nyttjanderättshavarens skyldighet att betala vederlaget
som ett slags skadestånd, skulle fastighetsägarens underlåtenhet att medverka till förlängning kunna uppfattas som en omständighet att åberopa som grund för jämkning av
detta skadestånd.

11.3.2 Standardavtalen behandling av frågan om underlåten avverkning
I standardavtalen har man i allmänhet naturligtvis uppmärksammat denna viktiga fråga.
Man brukar vanligen ange ett antal olika typer av omständigheter som hindrar eller försvårar avverkning inom föreskriven tid och om en sådan omständighet eller annat fall av
force majeure föreligger skall nyttjanderättshavaren ha rätt till förlängning av upplåtelsetiden. Däremot framgår aldrig hur man skall förfara om avverkning inte heller efter förlängning kommer till stånd.
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Många av de tillgängliga klausulerna - även om de inte uttryckligen behandlar fallet när
avverkningen uteblir utan att det föreligger force majeureliknande omständigheter - antyder indirekt att fastighetsägaren kan göra påföljder gällande om det inte förelegat giltig
ursäkt för den uteblivna avverkningen. Det sägs nämligen att om vissa kvalificerade omständigheter inträffar som hindrar eller försvårar fullgörandet av avtalet, skall part vara
berättigad att "utan ersättningsskyldighet till motparten uppskjuta fullgörandet så länge
hindret därtill föranleder". Motsatsvis får man alltså i dessa fall fram att ersättningsskyldighet uppkommer för nyttjanderättshavaren om han, utan att det kan påvisas sådana
kvalificerade omständigheter, underlåter att avverka under avtalets giltighetstid.
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Jag har redovisat dessa klausuler i avsnitt 10.2.1
Se särskilt bil. 10 p. 15, bil. U p . 13. bil. 13 p. 13 och bil. 14 p. 11.
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Enligt avtalen tycks det numera vara ganska vanligt att upplåtelsetiden begränsas till tre
år. Förlängning är då lagligen möjlig i två år. Femårsregeln måste väl antagligen innebära, att fastighetsägaren inte behöver gå med på förlängning för ännu längre tid. Vad gäller då om avtalet förlängts till fem år, men utan att avverkning ändå äger rum? Enligt min
mening vore det angeläget att standardavtalen anvisade ett sätt att lösa även denna fråga.
Det är knappast möjligt att med några anspråk på vederhäftighet uttala sig om hur ett
sådant avtal skall avvecklas enligt gällande rätt om avverkning trots förlängning inte
äger rum.
Det finns också exempel på standardavtal, där man försöker lösa problemet med giltighetstiden genom att låta fastighetsägaren lova att han skall upplåta en ny avverkningsrätt,
om tiden för den ursprungliga upplåtelsen gått till ända utan att avverkning kommit till
stånd. ' Ett sådant löfte kan knappast anses bindande om det ursprungliga avtalet gäller
under fem år. I annat fall skulle j u regeln om maximitid för upplåtelse av avverkningsrätt
inte ha någon nämnvärd betydelse. Denna fråga har berörts ovan i avsnitt 10.2 och behandlas även i avsnitt 12.7.
24
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Härefter går jag över till att redovisa mina förslag avseende de i detta avsnitt behandlade
frågorna.

11.3.3 Hinder för avverkning
Om det inträffar händelser som hindrar avverkningen anser jag att nyttjanderättshavaren
bör undgå påföljder p.g.a. underlåten uppfyllelse. Det är också angeläget att man i sådana situationer, i överensstämmelse med vad som framgår av standardavtalen, verkar för
förlängning av upplåtelsetiden. Om däremot nyttjanderättshavaren inte kan visa att det
inträffat händelser utom hans kontroll, som medfört att avverkningen inte kunnat genomföras, anser jag det rimligt att han skall ådra sig skadeståndsansvar. Frågan om hur detta
ansvar bör utformas diskuteras i avsnitt 11.3.4.
När nyttjanderättshavaren inte kunnat avverka p.g.a. sådana vägande omständigheter
som just sagts, och förlängning inte längre kan påräknas p.g.a. femårsregeln, skulle avtalet avvecklas på det sättet att ingen av parterna behöver vidkännas någon påföljd. Avtalet
upphör helt enkelt att gälla.
Man kan naturligtvis tänka sig att fastighetsägaren därefter upplåter avverkningsrätten på
nytt till samma nyttjanderättshavare. Men fastighetsägaren bör inte i avtalet utfästa sig
att träffa nytt avtal efter fem år. En sådan överenskommelse är j u , som påpekas i avsnitt
12.7.4, troligen inte bindande mellan parterna.
Fastighetsägaren måste enligt detta förslag naturligtvis återbetala eventuellt förskott.
Detta kan givetvis verka hårt, men om skälet för den underlåtna avverkningen är av det
slaget att avverkning överhuvudtaget inte kan förekomma på det aktuella området, finns
Bil. 2 p.6, bil. 3 p. 7, bil. 4 p. 8, bil.10 p. 6.
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Se dock prop. 1970: 20 s. 366 f.
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det goda skäl for den föreslagna ordningen. En fastighetsägare bör inte ha möjlighet att,
genom att upplåta avverkningsrätt på sådant område, vältra över olägenheten av markområdets otjänlighet på en nyttjanderättshavare. Om skälet för den uteblivna avverkningen däremot beror på omständigheter som kan hänföras till nyttjanderättshavaren,
finns det två möjligheter, antingen skall omständigheten eller händelsen anses ligga
inom nyttjanderättshavarens kontroll eller så ligger den utom hans kontroll. I det förstnämnda fallet skall nyttjanderättshavaren som sagt ådra sig skadeståndsskyldighet, i det
andra fallet undgår han skadeståndsskyldighet. I detta senare fall rör det sig om händelser eller omständigheter som har force majeurekaraktär. I vissa av dessa fall kommer de
träd som omfattas av upplåtelsen att förstöras och då kan man väl normalt räkna med att
fastighetsägaren blir kompenserad genom sin försäkring. I vissa andra fall blir träden
inte förstörda och i sådana fall får fastighetsägaren alltså nöja sig med att han har de aktuella träden kvar. Sammantaget tror jag att jag vågar påstå, att fastighetsägarens olägenheterna av den föreslagna ordningen inte blir särskilt betungande.

11.3.4 Avverkning har uteblivit utan giltiga skäl
Om avverkningen uteblivit utan att det kan påvisas tillräckliga skäl enligt vad nyss sagts,
bör bedömningen bli en annan än då avverkningen inte kunnat genomföras p.g.a. hinder.
Den aspekt som nu i stället särskilt framträder är att nyttjanderättshavaren i strid med
avtalet underlåtit att fullgöra sin prestation.
I extremfallet, då upplåtelsetiden gått till ända utan att avverkning skett och utan att det
förelegat något egentligt skäl för underlåtenheten att avverka, borde rättsföljden att nyttjanderättshavaren skall utge vederlaget, trots att fastighetsägaren får behålla träden, vara
som mest närliggande. Men varför skall fastighetsägaren bli så rikligt belönad?
Inom kontraktsrätten brukar man, när skadestånd är på tal, utgå ifrån principen att den
förfördelade parten skall kompenseras intill det positiva kontraktsintresset. Härmed förstås att parten skall försättas i den ekonomiska situation som skulle ha rått om avtalet
blivit rätteligen fullgjort. Ersättning utöver denna nivå brukar knappast vara förekomma. "
2

I normalfallet lider naturligtvis fastighetsägaren viss skada genom att avverkningen inte
blir av. Man kan tänka sig att han lagt ned arbete på att få avtalet till stånd, han kanske
har annonserat, anlitat konsulter för att beräkna skattekonsekvenser, utfört värdering,
dryftat den planerade avverkningens tillåtlighet enligt skogsvårdslagen och kanske även
MB med skogsvårdsstyrelsen m.m. Den uteblivna avverkningen har i allmänhet medfört
en utebliven vinst. I mer spektakulära fall kan den som upplåtit avverkningsrätten själv
ådra sig skadeståndsansvar i en annan affärsrelation, t.ex. i det ganska vanliga fallet att
han själv är köpare till den fastighet där avverkningen skulle äga rum och där köpet åtminstone delvis skulle finansieras genom intäkterna från denna upplåtelse. Den uteblivna
Jag bortser från s.k. vitesklausuler som j u i vissa fall kan innebära att en part blir kompenserad utöver det positiva
kontraktsintresset. Det kan också tänkas, att ersättning för det negativa kontraktsintresset kan bli högre vid ofördelaktiga
avtal.
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avverkningen skulle då kunna medföra att den som upplåtit avverkningsrätten i sin tur
inte kunde fullgöra sina kontraktsenliga åtaganden mot fastighetssäljaren med bland annat skadeståndsansvar som följd. Slutligen kan det naturligtvis inträffa, att värdet av avverkningsrätten försämras så att fastighetsägaren, när han så småningom lyckas upplåta
den på nytt, blir sämre än vid det tidigare tillfallet.
Jag tycker att det verkar rimligt, att lägga den faktiska skada fastighetsägaren lider till
grund för bedömningen hur han skall kompenseras p.g.a. den uteblivna avverkningen.
Det förefaller antagligt att detta i allmänhet skulle leda till för nyttjanderättshavaren
mindre kännbara konsekvenser än om nyttjanderättshavaren tvingas betala det avtalade
vederlaget för upplåtelsen. Även här bör det dock betonas att om fastighetsägaren upplåtit avverkningsrätt på ett område där han vet att förutsättningarna för avverkning och
bortfraktande är små eller obefintliga, har man skäl ifrågasätta avtalets giltighet.
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En nödvändig förutsättning för att nyttjanderättshavaren skall ådra sig skadestånd är
emellertid att det i det enskilda fallet råder sådana omständigheter som enligt någon tilllämplig norm bör föranleda skadeståndsansvar. Här bör enligt min mening 57 § 2 st.
KöpL kunna vara normerande, om annat ej avtalats. Nyttjanderättshavaren skulle enligt
denna regel alltså undgå skadestånd, om han kan visa att det uppstått ett hinder av det
slag som framgår av 27 § 1 och 2 st. KöpL att genomföra avverkningen, d.v.s. omständigheter utom nyttjanderättshavarens kontroll. I detta sammanhang bör också 58 § KöpL
observeras. Om nyttjanderättshavaren råkar ut för ett hinder måste han informera fastighetsägaren. Underlåten eller för sen information kan i sin tur medföra skadeståndsansvar
avseende den skada som kunde ha undvikits om information lämnats. Normalt sett torde
det idag var endast i extrema undantagsfall en nyttjanderättshavare hamnar i den situationen att han rent praktiskt inte förmår genomföra en avverkning inom upplåtelsetiden.
Man får nog räkna med att omständigheterna i allmänhet är sådana att de faller inom
kontrollansvaret.
När det gäller skadeståndsskyldighetens omfattning bör åtminstone utgångspunkten vara
att fastighetsägaren skall kompenseras intill det positiva kontraktsintresset. Hur skall då
ett sådant skadestånd beräknas om det inte är känt vilken kvantitet som skulle ha avverkats? Enligt min mening bör detta vara en sådan fråga som skulle kunna lösas smidigt i
ett standardavtal. Det finns åtskilliga exempel på agreed documents i skilda branscher
där liknande frågor löses på det sättet att man helt enkelt anvisar ett sätt för att beräkna
ersättningen. En möjlig dellösning är att man i avtalen bestämmer ett pris för upplåtelsen
som sådan och ett pris för de träd som skall avverkas. Om avverkningen inte blir av skall
naturligtvis vederlaget för upplåtelsen ändå betalas, medan ersättning för träden inte
skall betalas.
I syfte att förenkla avvecklingen finns också möjligheten att man, därest nyttjanderättshavaren p.g.a. den underlåtna avverkningen ådragit sig skyldighet att kompensera fastighetsägaren enligt mönster från 57 och 27 §§ KöpL, bestämma att ett vite skall utges i
Jag har hört talas om ett fall där en fastighetsägare gång på gång upplät avverkningsrätt på samma område utan att
avverkning i något fall kunde komma till stånd, men där nyttjanderättshavaren vid varje upplåtelse fick utge vederlaget
för upplåtelsen.
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stället för ett skadestånd. På så sätt torde man normalt sett kunna undvika åtminstone
tvist om ersättningens storlek. Dessutom skulle avtalens konsekvenser härigenom bli
mer förutsebara. En möjlighet är att detta vite skall utgöras av erlagt förskott eller utgå i
viss procent av erlagt förskott. Jag tror för övrigt att det bland annat av pedagogiska skäl
kan vara lämpligt att inpränta, att ett erlagt förskott inte nödvändigtvis i slutändan skall
tillgodoräknas fastighetsägaren. Utan tvivel skulle en bestämmelse av nu skisserat slag i
hög grad bidra till att förebygga tvister mellan parterna.
Jag har nu föreslagit att nyttjanderättshavaren, i stället för att tvingas utge vederlaget
även om avverkningen inte genomförs, skall betala skadestånd eller motsvarande. Han
skall dock undgå skadeståndsansvar om det inträffat en händelse som hindrar avverkningen, såvida inte denna händelse ligger inom nyttjanderättshavarens kontroll. Rättsföljden skulle bli densamma om avverkningen uteblivit utan att det inträffat någon hindrande omständighet. Som framgått ovan anser jag dock att det av praktiska skäl kunde
vara lämpligare att i avtalen införa en bestämmelse om vite.
Eventuellt kan det finnas skäl att differentiera skadeståndet så att konsekvenserna blir
mer kännbara för nyttjanderättshavaren när avverkningen uteblivit utan att det inträffat
någon hindrande omständighet, än när skälet är att det i och för sig inträffat en omständighet, vilken dock ligger inom kontrollansvaret. Det är möjligt att man även i detta hänseende kan använda sig av köplagens bestämmelser så att fullt skadestånd i principförutsätter culpa hos nyttjanderättshavaren, medan han i övrigt endast behöver utge skadestånd för att kompensera fastighetsägaren för direkt skada, se 27 § 3 och 4 st. samt 67
§ 2 st. KöpL.

11.4 Fastighetsägarens rätt att innehålla sin prestation
Utgångspunkten enligt gällande rätt torde vara, att en fastighetsägare som upplåtit avverkningsrätt är berättigad att hindra nyttjanderättshavaren från att genomföra avverkningen, om nyttjanderättshavaren är i dröjsmål med betalningen av vederlaget. Om betalning enligt avtalet å andra sidan skall ske vid viss kommande tidpunkt, och avtalet inte
säger annat, är alltså nyttjanderättshavaren berättigad att avverka, även om fastighetsägaren önskar förhindra det. Detta synsätt kom till uttryck i 14 och 15 §§ 1905 års lag. Dessa regler motsvaras idag av 10 § KöpL. Säljare har inte skyldighet lämna ut varan förrän
betalning sker, om han inte gett kredit eller beviljat anstånd med betalningen.
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I NJA 1885 s. 248 kom HD visserligen fram till att fastighetsägaren inte hade rätt att
hindra avverkningen, trots nyttjanderättshavarens dröjsmål med betalningen. Fastighetsägaren ansågs här inte ha en sådan rätt såvida han inte avtalat sig till den. I NJA 1886 s.
139 blev resultatet detsamma. I sistnämnda fall verkar dock utgången ha motiverats med
att den upplåtande fastighetsägaren efter avtalet överlät fastigheten och att rätten att
hindra avverkningen inte övergått på den nye fastighetsägaren. Dessutom var omständigheterna i detta fall aningen komplicerade. Den nye fastighetsägarens talan gick ut på
Jfr Bengtsson (nyttjanderätt), s. 142, Rodhe (obligationsrätt), § 35 vid not 43.
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att virket, som avverkats redan innan fastigheten överläts, inte kunde utmätas för nyttjanderättshavarens gäld p.g.a. att nyttjanderättshavaren utfäst att ställa säkerhet för likvidens erläggande innan virket bortfraktades från fastigheten. Detta förhållande skulle
medföra att fastighetsägaren skulle anses som ägare till virket. Därefter har ungefär
samma frågeställning varit uppe i NJA 1895 s. 325, 1900 s. 70, 1903 s. 538 och 1928 s.
513 och i samtliga dessa fall har däremot bekräftats, att fastighetsägaren har detentionsrätt, eller kanske snarare rätt att hindra avverkning om nyttjanderättshavaren underlåtit
att vid avtalad tidpunkt erlägga vederlag. '
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Enligt Rodhe är NJA 1895 s. 325 också av intresse eftersom fallet berör en annan och
mer generell fråga, nämligen om förvärv av rätt enligt ömsesidigt förpliktande avtal också medför skyldighet att fullgöra överlåtarens förpliktelser. Detta hänger naturligtvis
samman med att i detta fall den part som förvärvade rätten att avverka, därefter överlät
denna till en ny rättsinnehavare. I detta hänseende framgår av detta rättsfall att den som
på detta sätt förvärvat avverkningsrätten även måste fullgöra de eventuella skyldigheter
överlåtaren haft gentemot fastighetsägaren. I den mån vederlaget för upplåtelsen inte
blivit betalt av överlåtaren hade alltså fastighetsägaren kunnat rikta dessa anspråk mot
den som förvärvat avverkningsrätten och ställt betalningen som villkor för rätten att få
utföra avverkningen. Rättsfallets prejudikatvärde var i detta hänseende mycket begränsat
eftersom det förelåg stark dissens. Det strax nedan behandlade fallet NJA 1986 s. 136
ger betydligt bättre ledning i denna fråga.
Det finns nämligen i detta sammanhang även anledning behandla frågan om fastighetsägarens stoppningsrätt. Denna rätt kan ses som en utvidgning av de befogenheter som
tillkommer säljaren enligt 10 § KöpL. Denna fråga behandlades i 39 - 41 §§ i 1905 års
lag och i 61 och 63 §§ i KöpL. Här bör numera särskilt framhållas rättsfallet NJA 1986 s.
136.
I detta fall hade Vänerskog ek. för. förvärvat en avverkningsrätt, men hade ännu inte betalat för den, när man överlät sina rättigheter enligt avtalet. Förvärvaren av avverkningsrätten betalade till Vänerskog, som därefter gick i konkurs. Fastighetsägaren försökte nu
förgäves hindra avverkningen, men kunde i överensstämmelse med 3 9 - 4 1 §§ 1905 års
lag kräva att konkursboet skulle vidbliva köpet. Enligt hovrätten skulle fastighetsägarens
fordran på köpeskilling upptas som en massafordran i Vänerskogs konkurs och man förpliktade därför Vänerskog att utge det avtalade vederlaget. HD fastställde hovrättens
dom.
Av särskilt intresse är att notera, att hovrätten ansåg att upplåtelsen av avverkningsrätt
företedde så stora likheter med ett köpeavtal att de grundsatser som lagfästs i fråga om
köp av lös egendom torde få anses tillämpliga på upplåtelsen. Hovrätten betonade särskilt att upplåtelsetiden var kort. Men avtalstidpunkten var 8/10 respektive 9/10 1981,
köpeskillingen skulle erläggas senast den 4/1 1982 och avverkning fick äga rum fr.o.m.
sistnämnda datum och till den 1/6 1983. Enligt min mening ger åberopandet av den korta
upplåtelsetiden intrycket att domstolarna ceteris paribus skulle kunna komma till ett annat resultat om upplåtelsetiden varit längre. Så är emellertid knappast fallet. Det kan inte
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Almén § 14 not 20, Rodhe (obligationsrätt), § 35 not 44 och Lejman (nyttjanderätt) s. 93 f f .
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gärna spela någon roll om upplåtelsetiden är ett och ett halvt år eller t.ex. tre år vid bedömande av denna fråga. 1 varje fall har jag inte hittat något stöd i rättspraxis för att en
kort upplåtelsetid skulle ha en sådan rättslig effekt. ' Det hade därför varit bättre om
man i motiveringen avstått från att framhålla den korta upplåtelsetiden., när man skulle
förklara varför man tillämpade 39 - 41 §§ 1905 års lag. Jag anser att man hellre borde ha
anfört, att det är fråga om ett nyttjanderättsavtal och att det närmare förhållandet mellan
parterna är att bedöma enligt allmänna kontraktsrättsliga grundsatser, vilket utgjorde adjungerade ledamoten Orstadii skiljaktiga mening.
2 2

Den som i andra hand förvärvade avverkningsrätten handlade enligt hovrätten såsom
innehavare av Vänerskogs rätt. Överlåtelsen av rätten till denne hade alltså ingen betydelse för fastighetsägarens möjligheter att hävda stoppningsrätten.
En i detta sammanhang praktiskt sett ganska viktig fråga är när virket skall anses avlämnat. Möjligheten att utöva stoppningsrätten går naturligtvis förlorad i och med att virket
har avlämnats. Frågan har berörts närmare i kapitel 6. Den allmänna uppfattningen är att
trädens avskiljande från marken är den händelse som motsvarar avlämnande enligt
köp lagen.

11.4.1 Rätten att hindra avverkning om fastigheten överlåtits
I NJA 1986 s. 136 överlät j u nyttjanderättshavaren avverkningsrätten till tredje man,
men som framgick av detta rättsfall medförde detta inte att fastighetsägaren förlorat möjligheten att hindra avverkning, när den ursprunglige nyttjanderättshavaren försummat
betalning av vederlaget. Men hur blir det då om fastighetsägaren överlåter fastigheten?
Har förvärvaren av fastigheten befogenhet att hindra en avverkning p.g.a. utebliven betalning? Denna fråga har nyss kortfattat berörts i samband med hänvisning till NJA 1886
s. 139. Enligt min mening kan detta avgörande inte anses ge något tillförlitligt svar på
frågan, men det förtjänar i varje fall att nämnas att den nye fastighetsägaren inte kunde
hindra att virke, som avverkats före fastighetsförvärvet av innehavare av avverkningsrätt, togs i anspråk för den sistnämndes skulder. Detta kan emellertid delvis förklaras
med att virket efter avskiljande skulle anses tillhöra nyttjanderättshavaren. Det är alltså
möjligt att utgången skulle bli en annan om frågan gällt trädstammar som ännu inte
avverkats.
Till att börja med bör konstateras att det vanligen inte råder någon avtalsrelation mellan
den nye fastighetsägaren (F2) och nyttjanderättshavaren. F2 har alltså vanligtvis inte har
någon på ett avtal grundad fordran mot nyttjanderättshavaren. Däremot kan det ha ingått
som ett led i fastighetsförsäljningen att Fl överlät sin fordran avseende vederlag på F2.
En sådan överlåtelse av fordran, cession, måste j u vara tillåten. 1 sådant fall måste natur-
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Däremot har det i skilda sammanhang i doktrinen antagits, att extremt korta upplåtelser skulle jämställas med köp, se
särskilt Almén, Rubriken vid not 63, men även Nordling: Lagfarts -och inteckningslagarne, s. 53 - 55, Lejman (nyttjanderätt) s. 138 och Undén (2: 2) s. 193 har framfört sådana synpunkter.
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ligtvis F2 också vara berättigad att göra gällande sådana befogenheter som före cessionen skulle ha tillkommit F l .
Om däremot F2 inte övertagit fordran kan man tänka sig att nyttjanderättshavaren underlåter att betala till Fl och att denne därför försöker förmå F2 att hindra avverkning. Det
torde i detta fall vara klart, att Fl för sin del inte kan hindra att nyttjanderättshavaren
avverkar på F2: s fastighet. Men hur förhåller det sig med F2: s möjligheter? Kan F l : s
önskemål därom vara ett godtagbart skäl för F2 att hindra avverkningen?
En liknande situation kan åtminstone teoretiskt uppkomma vid köp av lös egendom. En
säljare A har sålt viss sak till en köpare B och har därefter - utan att ha överlåtit sin fordran på B - sålt sitt varulager till C. I detta varulager ingår även den sak som sålts till B.
Den aktuella saken blir väl här att betrakta som lös egendom som förvaras hos tredje
man. Om A skulle ha deponerat saken hos B och sedan sålt den till C är det bekant att B
skall denuntieras om försäljningen och därefter kan B inte lämna ut saken till A utan att
ådra sig skadeståndsansvar gentemot C.
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Men vad händer då om B i stället lämnar ut saken till C i medvetande om att A p.g.a.
bristande betalning önskat utöva detentionsrätt? Så vitt jag kunnat finna är denna fråga
inte alls uppmärksammad. Troligen måste emellertid B anses ha skyldighet att respektera
även A: s intressen. Detta skulle innebära, att han riskerar påföljder oavsett till vem av
pretendenterna han lämnar ut saken. Det torde knappast heller vara möjligt att genom
handräckning åstadkomma tvångsutlämnande till vare sig A eller C. B bör alltså avvakta
till dess att frågan avgjorts genom dom eller motsvarande. Men i förhållande till den av
parterna som slutligen anses berättigad riskerar B ändå att drabbas av påföljder. Principen iuris ignorentia nocet torde gälla fullt ut även på detta område.
Fallet då en gäldenär är osäker på till vem han skall betala är däremot uppmärksammad. Frågan blir aktuell särskilt när borgenärens anspråk manifesteras i ett enkelt skuldebrev eller utgör en enkel fordran, eftersom utgångspunkten här är att betalning skall
ske till den som är materiellt berättigad. Vid penningprestationer finns här möjlighet att
deponera betalningen enligt depositionslagen (1927: 56) men denna möjlighet står i allmänhet inte till buds när det gäller naturaprestationer. '
54
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Tyvärr tycks dessa utvikningar inte ge några tillförlitliga hållpunkter när det gäller frågans besvarande vid upplåtelse av avverkningsrätt. Men om anspråket hade avsett ett
parti redan avverkat virke borde frågan naturligtvis kunna hanteras i överensstämmelse
med vad jag nyss sagt i fråga om lös sak. Detta skulle alltså innebära, att F2 borde vara
berättigad att hindra utlämnandet av virket om Fl var berättigad. När avverkning inte

Se NJA 1998 s. 520 där en depåförvaltare som underrättats om att en viss aktiepost i depån pantsatts ansågs skyldig
ersätta panthavaren dennes skada till följd av att de pantsatta aktierna utlämnats på sådant sätt att panthavarens panträtt
upphörde.
Rodhe (obligationsrätt) § 13 Tiberg s. 33 f , Mellqvist/Persson s. 56 f f . och Walin: Lagen om skuldebrev m.m., s.
196 ff., cit. "Walin (skuldebrev)."
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skett kan man i förstone tycka att frågan borde bedömas på motsvarande sätt, men även
här uppstår dubier till följd av att det rör sig om en upplåtelse av nyttjanderätt.
Anta att den aktuella upplåtelsen i stället avsåg hyra av lokal. Här skulle man i så fall
kunna tänka sig att den som upplät hyresrätten ( F l ) önskade hindra tillträdet eller utövandet av nyttjanderätten p.g.a. att nyttjanderättshavaren var i dröjsmål med en förskottsbetalning, men denna situation förefaller onekligen opraktisk eftersom F2 rimligtvis måste ha inträtt som part i hyresförhållandet. Vid upplåtelse av avverkningsrätt däremot tycks, som jag i olika sammanhang varit inne på, F2 inte bli part i förhållande till
nyttjanderättshavaren. Visserligen innebär avverkningsrätten en belastning på den fastigheten F2 förvärvat, men nyttjanderättshavarens primära skyldigheter enligt kontraktet
fullgörs j u gentemot F l . " I detta hänseende tar s.a.s. det köprättsliga draget över. Detta
skulle möjligen kunna implicera, att man ändå bör hantera frågan på samma sätt som vid
köp av sådan lös egendom som förvaras hos tredje man. Jag anser det emellertid inte
motiverat att i detta sammanhang utveckla denna fråga vidare. Rättsläget torde under alla
omständigheter vara oklart. Även i detta fall uppkommer tydligen vissa, av rättsordningen mer eller mindre förbisedda, komplikationer vid upplåtelse av avverkningsrätt. Dessa
torde naturligtvis även göra sig gällande när det gäller andra substansförändrande nyttjanderätter.

De komplikationer som uppstår vid avvecklingen av ett avtal om avverkningsrätt när fastigheten överlåts efter avtalets träffande, men då avverkningen sedan inte kommer till stånd skall jag inte beröra närmare. En materiellt sett godtagbar lösning tycks kräva att såväl den nye ägaren som nyttjanderättshavaren och den tidigare ägaren blir involverade
eftersom fastigheten sålts under förutsättning att avverkning skulle äga rum, vilket rimligtvis måste ha haft en negativ
inverkan på priset för fastigheten. En sådan trepartsavveckling kan inte lösas inom ramen för en och samma rättegång.
Om i tvist mellan den upplåtande fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren den förstnämnde åläggs skyldighet att
kompensera nyttjanderättshavaren, t.ex. genom att återbetala erlagt förskott till följd av att denne inte kunnat tillgodogöra sig virket, finns naturligtvis möjligheten att i en senare rättegång rikta anspråk mot fastighetsköparen eftersom denne
köpt fastigheten i vetskap om att denna belastning på fastigheten förelåg. Det är så vitt jag kan se däremot inte lätt att
förutse resultatet av en sådan rättegång.
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12 Några övriga frågor
12.1 Inledning
Jag övergår nu till att mer översiktligt behandla vissa andra frågor inom området. Som
jag redan flera gånger framhållit är det inte fråga om en inventering av alla förekommande frågor utan jag har försökt välja sådana spörsmål som kan ha viss praktisk eller
principiell betydelse inom området avverkningsrätt. Vissa av dessa frågor behandlas i
standardavtal men i viss utsträckning kommerjag också in på frågor som inte berörts i
dessa.
Uppläggningen är i stort sådan att jag börjar med frågor som främst rör
nyttjanderättshavarens skyldighet att betala vederlag för upplåtelsen. Därefter övergår
jag till frågan om nyttjanderättshavarens rätt att överlåta nyttjanderätten. Det bör
anmärkas, att detta kapitel inte bara tar upp typiskt köprättsliga frågeställningar utan
dessutom berörs vissa andra slag av allmänna obligationsrättsliga frågor.

12.2 Betalningen
När det gäller nyttjanderättshavarens skyldigheter intar naturligt nog betalningen av vederlaget för upplåtelsen en särställning. Jag kommer emellertid inte att i detta sammanhang behandla alla de frågor som hänger samman med betalningsskyldigheten utan
kommer i stället att inrikta mig på några få frågor som jag bedömer kan ha visst praktiskt
intresse.
En av de praktiskt sett angelägna frågorna inom branschen rör i vad mån nyttjanderättshavaren har rätt att innehålla betalning om av något skäl avverkning inte kunnat genomföras under upplåtelsetiden. Denna fråga har, som förmodligen framgått, behandlats
ovan främst i kap. 11, som ju rör nyttjanderättshavarens dröjsmål.
En liknande fråga gäller i vad mån ett erlagt förskott kan återkrävas av nyttjanderättshavaren. Enligt min mening torde normalt det förhållandet att denne erlägger förskott inte
alls inverka på bedömningen. I den mån han inte är skyldig att erlägga betalning för upplåtelsen, måste naturligtvis ett erlagt förskott kunna krävas tillbaka. Man kan möjligen
tänka sig att fastighetsägaren under vissa betingelser skulle kunna göra gällande att det
erlagda förskottet uppburits i god tro, att han inrättat sig efter betalningen och numera
saknar förmåga att återbetala beloppet. Jag avser inte att nämnvärt utveckla denna fråga,
som egentligen inte framstår som specifik för avverkningsrätter, utan snarare rör frågan
om principerna på området condictio indebiti också är tillämpliga på betalningar av förskott. En viktig synpunkt i detta sammanhang är emellertid att betalningen egentligen
inte är felaktig eller avser fel belopp, det är i stället ändrade förutsättningar som leder till
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att nyttjanderättshavaren vill återkräva beloppet. Under sådana förhållanden kan knappast invändningen om att betalningen uppburits i god tro ha någon nämnvärd relevans.

12.2.1 Till vem skall betalning erläggas?
Det låter sig naturligtvis utan större vånda konstateras att betalning av vederlaget skall
erläggas till fastighetsägaren. Här uppkommer dock frågan vem som är berättigad uppbära betalning vid cession, d.v.s. frivillig överlåtelse av rätten till betalning. Under vilka
förutsättningar kan alltså cession förekomma och i vilken utsträckning berörs denna fråga i standardavtalen?
Att cession enligt gällande rätt är tillåten behöver knappast påpekas. I första hand uppkommer emellertid här frågan om vart betalningen skall destineras när den fastighet som
berörs av upplåtelsen blir försåld under den period när upplåtelsen är verksam. Det finns
också anledning att i någon mån uppehålla sig vid frågan om nyttjanderättshavaren med
befriande verkan kan betala till annan än rätt borgenär. I någon mån skall också frågan
diskuteras när det finns flera lika berättigade borgenärer.
I vissa avtal framgår att fastighetsägaren inte har rätt att överlåta fordran utan köparens
medgivande. ' Detta är en något originell klausul som alltså strider mot den allmänna
rättsgrundsatsen. Det är inte alldeles lätt att hitta en förklaring till varför den används.
Sannolikt hänger det ihop med att man från nyttjanderättshavarhåll önskat motverka risken för betalning till fel borgenär. En enkel underrättelse om borgenärsbyte kan naturligtvis i praktiken förbises, medan ett ärende angående samtycke till borgenärsbyte i
högre grad påkallar aktivitet och observans hos den underrättade.
2 7

Vid fastighetsförsäljning uppkommer frågan om det är den gamle eller den nye fastighetsägaren som har rätt till betalning för en av den tidigare ägaren upplåten avverkningsrätt. Även om denna fråga kan tyckas ligga i utkanten av ämnet för denna undersökning,
har jag funnit det berättigat att beröra den, särskilt då frågan förefaller mig praktisk kanske särskilt vid upplåtelse av avverkningsrätter. Här finns åtminstone tre huvudfrågor;
dels hur rätten till vederlaget skall fördelas mellan fastighetsköparen och fastighetssäljaren, dels vem som är legitimerad att uppbära betalning från den som köpt avverkningsrätten och dels till vem nyttjanderättshavaren kan betala med befriande verkan.
Vid bedömning av den första frågan bör till en början 4:10 2 st. JB beaktas. Arrendeavgift m.m. som belöper på tiden före tillträdesdagen tillkommer säljaren. Detta innebär
naturligtvis att om en nyttjanderätt upplåts för tiden 1/1 2004 till 30/6 samma år och om
fastigheten säljs under tiden och tillträdesdagen är 1/5 skall köparen vara berättigad till
den del av vederlaget för upplåtelsen som belöper på maj och juni. Det kan i förstone
förefalla närliggande att bedöma en upplåten avverkningsrätt på samma sätt. Om en sådan upplåtelse avser samma tidsrymd som i exemplet ovan och tillträdet äger rum 1 maj

Bil. 2 p. 14, bil.3 p. 16, bil.4 p. 17, bil. 10 p. 16.
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skulle alltså fastighetsköparen vara berättigad till 1/3 av vederlaget för upplåtelsen. Men
en direkt tillämpning av 4:10 2 st. JB torde knappast vara åsyftad i detta fall.
Det verkar däremot ligga närmare till hands att i stället lägga 4:10 1 st. JB till grund för
bedömningen. Enligt denna regel ses vederlaget som en avkastning som skall tillfalla
fastighetssäljaren, eftersom avkastningen "frambringades" före tillträdesdagen. Om avverkningen å andra sidan ägde rum efter tillträdesdagen skulle enligt denna regel köparen vara berättigad till hela vederlaget. Nu är det dock inte alls säkert att tidpunkten för
avverkningen är ett relevant faktum när man skall ta ställning till vem som är berättigad
till vederlaget. Man skulle ju också kunna tänka sig, att man i stället skall låta tidpunkten
för betalning vara avgörande, så att betalningen skall erläggas till fastighetsköparen om
denne tillträtt fastigheten vid detta tillfälle.
Men kan det vara rimligt, att säljaren skall gå lottlös om avverkningen sker 1 februari
och vederlaget betalas den 15 maj, d.v.s. kort tid efter tillträdet? Problemet framträder
ännu tydligare i följande exempel: A upplåter avverkningsrätt på fem år. Avverkning
sker år 1. Fastigheten säljs år 2 och vederlaget för avverkningen betalas år 3. Den lösning som förefaller mest tilltalande är att låta avtalstidpunkten bli avgörande. D.v.s. även
om avverkningen och betalningen äger rum sedan fastigheten sålts, skall betalningen för
avverkningen uppbäras av fastighetssäljaren.
Även i detta sammanhang visar det sig således - inte helt överraskande får man säga - att
avverkningsrätter inte passar in i den rättsliga systematiken. 4:10 1 st. JB avser s.k. naturlig avkastning dit växande skog naturligtvis måste kunna hänföras lika väl som gräs
eller morötter. Å andra sidan är likheten mellan arrendeavgift och vederlag för upplåtelse
av avverkningsrätt slående. Men man kan knappast bedöma virket som sådant enligt 1
st. och betalning för upplåtelsen enligt 2 st.
Vid försäljning av växande gröda torde det avgörande kriteriet vara om det är fråga om
avkastning som vid ett ändamålsenligt bruk av fastigheten tillvaratas före tillträdesdagen. " Detta innebär att vid dylika försäljningar är varken avtalstidpunkten eller skördetidpunkten avgörande. Den relevanta frågan är i stället om den rätta skördetidpunkten
ligger före eller efter tillträdesdagen. Detta skulle således innebära att en upplåten avverkningsrätt som skett före tillträdesdagen skulle hanteras så att fastighetssäljaren har
rätt till betalningen om det var rätt tid att avverka den aktuella skogen. Detta är givetvis
ett föga klarläggande besked eftersom rätt skördetidpunkt för skog är ett synnerligen
vagt begrepp. Det förtjänar också påpekas, att det knappast alls torde förekomma att det
träffas avtal om upplåtelse av avverkningsrätt beträffande skog, som ännu inte är mogen
för avverkning, se 13 § SVL.
2

Med ledning av ovanstående skulle man i varje fall kunna säga att fastighetssäljaren är
berättigad uppbära betalningen, om upplåtelsen ägt rum före avtalet om fastighetsförsäljningen och om upplåtelsen avser sådan skog vars skördetid är inne. Viktigare är
emellertid att en upplåtelse av avverkningsrätt som skett före försäljningen är en nyttjanderätt som vanligen kommer att belasta fastigheten efter köpet och som dessutom vanliLB: s bet. 1908 s. 170 f. och SOU 1947: 38 s. 193.
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gen förbehållits av säljaren vid köpet. Det är alltså en rätt som normalt står sig mot den
nye ägaren och vars existens haft en sänkande inverkan på prissättningen av fastigheten.
Ur den synpunkten förefaller det naturligt att betalningen för upplåtelsen skall tillkomma
den tidigare ägaren, såvida inte denne i samband med köpet överlåtit sitt anspråk på fastighetsköparen.
Kan då 4:10 1 st. 2 p. JB ha någon betydelse i sammanhanget? Säljaren får enligt denna
regel inte upplåta avverkningsrätt eller på annat sätt disponera över skog efter avtalstidpunkten annat än till husbehov. Men virke skall ändå räknas till naturlig avkastning och
man kan också utläsa att skogen inbegripes i fastighets "vanliga avkastning." Regeln
tycks bara innebära en begränsning i säljarens möjligheter att förfoga över viss avkastning efter avtalet om fastighetsförsäljning.
I 7:17 JB sägs emellertid att betalning för nyttjanderätt skall erläggas till fastighetens
köpare om förfallodagen ligger efter tillträdesdagen. Denna regel tycks motsäga 4:10 2
st. JB eftersom det där framgår att man skall fördela beloppet om det belöper på tiden
fore respektive efter tillträdesdagen. 7:17 JB torde emellertid inte beröra frågan vem som
är materiellt berättigad till vederlaget eller hur det skall fördelas, utan uttalar endast att
fastighetsköparen under de angivna förutsättningarna är berättigad att mottaga betalningen.
Om förfallodagen infaller senare än sex månader sedan nyttjanderättshavaren fått kännedom om överlåtelsen, gäller dessutom att avräkning då inte får ske för fordran som nyttjanderättshavaren har på förre ägaren. Denna fråga berörs också i avsnitt 16.4.4. I det
mycket praktiska fallet, att nyttjanderättshavaren erlagt förskott vid avtalet om upplåtelse
av avverkningsrätt, kan det alltså inträffa att förskottet inte kan avräknas om fastigheten
sålts och det gått mer än sex månader från det nyttjanderättshavaren fick kännedom om
fastighetsförsäljningen till dess slutlikviden för avverkningsrätten förfaller till betalning.
Om däremot köparen av fastigheten blivit informerad om förskottet vid avtalet måste
avräkning kunna ske.
Avslutningsvis bör här nämnas, att den nu behandlade frågan är en av flera som belyser
de juridisk/tekniska komplikationer som uppkommer vid upplåtelse av substansförändrande nyttjanderätt till fast egendom. En verklig och total nyttjanderätt skulle knappast
alls innebära några problem ur nu aktuell synvinkel. Orsaken till dessa återkommande
problem är naturligtvis att reglerna utformats i första hand för att tillgodose de behov
som möter i fråga om verkliga nyttjanderätter. Substansförändrande nyttjanderätter, som
j u har större likhet med köp, ställer andra krav på regelutformningen, men dessa krav har
inte tillgodosetts i lagstiftningen.
En ganska enkel lösning för just detta fall vore annars att tillskapa en särskild regel för
substansförändrande nyttjanderätter, där man helt enkelt fastslår att vederlaget för en
sådan upplåtelse skall behandlas såsom en köpeskilling avseende försäljning av fastighetstillbehör. Detta skulle innebära, att alla dessa frågor skulle lösas på det sättet, att den
som upplåtit rättigheten skulle betraktas som en säljare och som sådan vore han berättigad uppbära köpeskillingen såvida han inte överlåtit denna rätt. Det vore naturligtvis
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angeläget att tydligt klargöra, att det härmed inte är sagt, att avtalet civilrättsligt sett
skulle anses som ett köp. Annars skulle j u en effekt av regeln bli, att köparen/nyttjanderättshavaren inte skulle kunna hävda någon rätt till sådana träd som omfattades av avtalet, som inte avverkats före fastighetsöverlåtelsen, se 2:7 JB.

12.2.2 Betalning med befriande verkan
Ovan har diskuterats om det är fastighetsköparen eller fastighetssäljaren som skall anses
berättigad uppbära betalning när den senare förfogat över skog på fastigheten genom att
upplåta avverkningsrätt. En anknytande fråga är till vem nyttjanderättshavaren kan betala med befriande verkan. 7:17 JB tycks, som sagts ovan, ge vid handen att denne kan
betala till fastighetsköparen om beloppet förfaller till betalning efter tillträdet. Men när
det gäller upplåtelse av avverkningsrätt bör man väl kunna slå fast att nyttjanderättshavaren i princip endast kan betala till den som upplåtit rätten med befriande verkan. En fastighetsförsäljning som sker efter upplåtelsen har här ingen betydelse annat än i de fall
säljaren särskilt överlåtit anspråket på köparen. Frågan bör enligt min mening hanteras
enligt reglerna för enkla skuldebrev, vilket alltså innebär, att nyttjanderättshavaren kan
betala till den som upplåtit rätten om han inte denuntierats om att fordran överlåtits till
annan, se 29 § SkbrL.

12.2.3 Flera delägare
Om den fastighet på vilken upplåtelse av avverkningsrätt skett har flera delägare, uppkommer bl.a. frågan vem eller vilka som är berättigade uppbära betalning av vederlaget
respektive vem eller vilka som är legitimerade mottagare. Denna fråga kan inte besvaras
entydigt. Det finns olika alternativ. En möjlighet är att den borgenär som kommer först
har företräde till hela prestationen och att gäldenären är fri när han presterat till en borgenär. I ett sådant fall föreligger ett aktivt solidariskt fordringsförhållande. En annan
möjlighet är att en viss andel av fordringen tillkommer varje borgenär. Då rör det sig om
ett aktivt andelsförhållande. Det tredje alternativet är att betalningen måste ske till borgenärerna samfällt. I detta fall kan relationen mellan borgenärerna betecknas som samäganderätt eller egendomsgemenskap. ' In dubio skall man anta, att det föreligger aktivt
andelsförhållande när flera borgenärer har rätt till en delbar prestation. Å andra sida råder det, när det finns flera delägare i en fastighet, ett samäganderättsförhållande mellan
delägarna. Praktiskt sett spelar det väl ingen större roll om det rör sig om aktivt andelsförhållande eller samäganderätt, eftersom prestationen hur som helst skall ske till borgenärerna samfällt. Detta innebär att man har goda praktiska skäl att ordna saken så att någon befullmäktigas att företräda delägarna.
2

I vissa standardavtal finns föreskrifter i denna fråga. Några avtal låter fastighetsägaren
garantera dels att han är behörig upplåta avverkningsrätten och dels att han är behörig

Rodhe (Obliaationsratt) § 14 vid not 1 - 1 7 .
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2

uppbära vederlaget. "' En sådan garanti innebär naturligtvis att nyttjanderättshavaren kan
rikta anspråk mot fastighetsägaren om garantin visat sig felaktig, men däremot kan den
naturligtvis inte medföra att en nyttjanderättshavare kan åberopa betalningen med framgång mot andra berättigade borgenärer. Praktiskt sett torde dessa problem uppkomma
ganska ofta när det finns flera lagfarna delägare till berörd fastighet eller när upplåtaren
utgörs av ett dödsbo. Här bör väl kunna krävas av nyttjanderättshavaren att denne förvissar sig om lagfartsförhållandena och kräver att den som representerar ägarna kan styrka
sin behörighet med fullmakter. När det gäller betalning bör nog dessutom krävas att det
av fullmakterna framgår att vederbörande är behörig uppbära betalning. I fråga om oskiftade dödsbon måste dessutom de moderna reglerna om förvaltning av jordbruksfastigheter som ägs av dödsbon beaktas.
Ett avtal låter fastighetsägaren garantera behörigheten att upplåta avverkningsrätten med
tillägget att om säljarna är två eller flera svarar de solidariskt för kontraktets fullgörande.
Däremot går man inte in på frågan hur betalningen skall ske om det finns flera ägare till
fastigheten. "
2

262

Ett annat avtal gör upp hur vederlaget skall fördelas om det finns flera ägare. Detta
måste ses som en nyttig klausul, men utformningen av avtalet skulle kunna utvecklas så
att det i ännu högre grad motverkade misstag i dessa hänseenden. Om flera skall uppbära
betalning torde det i allmänhet också vara flera delägare i fastigheten och avtalet borde
därför ge möjlighet (utrymme) för samtliga fastighetsägare att underteckna detsamma.
Man kunde också tänka sig att avtalet innehöll en erinran om att den som företräder säljarna skall styrka sin behörighet. När det gäller vem som skall uppbära betalning liksom
hur vederlaget skall fördelas mellan delägarna tycks dock detta avtal lösa problemet. Det
gäller bara att se till att det också framgår att alla säljarna godkänner eller i vart fall accepterar det som i detta avseende angivits i avtalet.

12.3 Rätten att överlåta avverkningsrätten (substitution)
Om en ny gäldenär (G2) inträder i ett obligationsrättsligt förhållande och ersätter den
tidigare gäldenären (Gl) rör det sig om substitution. Denna slags succession innebär att
Gl överlåter sin skuld gentemot borgenären till G2. Som bekant anses substitution i allmänhet kräva borgenärens samtycke. Innebörden av detta kan måhända behöva preciseras.
Till att börja med är det väl alldeles klart, att den nye gäldenären - även om samtycke
inte inhämtats - i förhållande till den tidigare gäldenären åtagit sig att prestera. Däremot
kan man knappast säga, att den nye gäldenären genom överlåtelsen i förhållande till borgenären blivit förpliktad att prestera. Om substitutionen kräver borgenärens samtycke

Bil. 2 p . l , bil. 3 p. 1, bil. 4 p. 1.
' B i l . l 1 och 13 p. 2.
Bil. 5 (föreskriften framgår inte direkt eftersom den är intagen på avtalets framsida).
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har det ansetts olämpligt att låta borgenären bli omedelbart berättigad i förhållande den
nye gäldenären. '" Den tidigare gäldenärens förpliktelse att prestera har inte upphört i
och med skuldöverlåtelsen. Det är först i och med att borgenären lämnar sitt samtycke
som den tidigare gäldenärens förpliktelse upphör. "
2

2

En viktig fråga, som också har betydelse när det gäller andrahandsupplåtelse av avverkningsrätt, är vad som skall innefattas i uttrycket samtycke i detta sammanhang. Det torde
emellertid här räcka med att notera, att om borgenären i förväg lämnat medgivande, så
anses detta innebära att den tidigare gäldenärens skyldigheter upphör, under den ytterligare förutsättningen att det sker en överlåtelse av skulden till ny gäldenär.
265

Grundsatsen innebär alltså att överlåtelse av förpliktelser kräver borgenärens samtycke.
Detta måste innebära att nyttjanderättshavaren (NI) som innehar en avverkningsrätt, inte
med verkan gentemot fastighetsägaren kan överlåta sina förpliktelser enligt kontraktet så
att en ny nyttjanderättshavare (N2) ikläder sig betalningsskyldigheten gentemot fastighetsägaren. HD har ansett att upplåtelse i andra hand kan ske utan fastighetsägarens samtycke, se också avsnitt 16.3.2, men i så fall kvarstår obligationsrättsligt ursprunglige
nyttjanderättshavarens betalningsförpliktelse till dess fastighetsägaren lämnat sitt samtycke. " I äldre doktrin har, som framgått i avsnitt 5.2, framskymtat en uppfattning som
möjligen tycks motsäga detta.
2

6

267

Egendomligt nog tycks det i viss mån vara oklart vad som skall förstås med begreppen
substitution och substitution i samband med upplåtelse av nyttjanderätt. Den enkla tumregeln är dock att det är fråga om en substitution om endast den nye nyttjanderättshavaren blir förpliktad i förhållande till fastighetsägaren. Om endast den tidigare nyttjanderättshavaren eller såväl den tidigare som den senare blir förpliktade är det däremot fråga
om sublokation. Om N I och N2 träffar ett avtal som innebär sublokation anses inte detta avtal förändra karaktär genom att fastighetsägaren samtycker till det. Ett medgivande
kan alltså inte förvandla en sublokation till en substitution.
268

269

Det förtjänar här vidare påpekas, att 12:32 JB uttryckligen förbjuder överlåtelse (d.v.s.
substitution) av hyresrätt utan fastighetsägarens samtycke. Detta gäller också om en hyresrätt övergår genom någon form av universalfång enligt 12:33 1 st. JB. Men denna
huvudregel vid hyra är försedd med några undantag i 12:33 - 35 JB. Dessa undantag avser i huvudsak dels bodelning eller arvskifte, där bostadslägenhet tillfaller den andra parten i äktenskapet eller samboförhållandet, dels överlåtelse till närstående som varaktigt
sammanbor med hyresgästen om hyresnämnden lämnar tillstånd och dels överlåtelse i
Rodhe (obligationsrätt) § 53 vid not 10.
264

Rodhe (obligationsrätt) § 56 vid not 29.
265

Rodhe (obligationsrätt) § 56 vid not 30.
266

Bengtsson (nyttjanderätt) s. 141.

267

Chydenius s. 72. Lejman (nyttjanderätt) s. 117 f. (anser dock att överlåtelse visserligen får ske utan samtycke men att
överlåtaren inte härigenom kan överföra några skyldigheter gentemot fastighetsägaren på förvärvaren), Bengtsson (nyttjanderätt) s. 141 anför synpunkter som i huvudsak tycks överensstämma med Lejmans.
268
269

Rodhe (obligationsrätt) § 56 i not 30.
Rodhe (obligationsrätt) § 56 i not 30.
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kombination med byte av lägenhet om hyresnämnden lämnar tillstånd. Såvitt nu är av
intresse kan dock konstateras att den gamla huvudregeln om krav på samtycke till substitution gäller beträffande överlåtelse av avverkningsrätt.
I vad mån ger då standardavtalen nyttjanderättshavaren befogenhet att disponera över
avverkningsrätten? Av det ovan sagda framgår alltså, att detta kan ske antingen i form
av överlåtelse (substitution) eller som upplåtelse (sublokation eller andrahandsupplåtelse). I några avtal medges nyttjanderättshavaren rätt överlåta kontraktet." Detta torde alltså innebära att såväl rättigheter som skyldigheter enligt kontraktet kan överlåtas till tredje man utan vidare medverkan från fastighetsägarens sida. Jag skulle definitivt vilja avråda mot att detta slags klausuler kommer till användning, utom möjligen i sådana fall då
fastighetsägaren får fullt betalt i förskott. Fastighetsägaren löper här naturligtvis risken
att det sker en överlåtelse till en person som inte vill eller kan göra rätt för sig.
70

I vissa avtal medger fastighetsägaren att överlåtelse av avverkningsrätten får ske, men
under förutsättning att den överlåtande nyttjanderättshavaren kvarstår som ansvarig för
att betalningen fullgörs. 1 dessa fall måste det alltså vara fråga om sublokation, se vidare avsnitt 12.4.
71

För övrigt berörs inte denna fråga i de undersökta standardkontrakten.

12.4 Rätten att upplåta avverkningsrätten i andra hand (sublokation)
Intervention från tredje man godtas vid opersonliga förpliktelser. Om gäldenärens skicklighet är av betydelse är däremot intervention inte tillåten. Om en förpliktelse går ut på
vård eller arbete är det enligt Rodhe ofta av väsentlig betydelse vem som utför prestationen. Skälet för detta är att ett oriktigt utfört arbete kan medföra olägenheter för borgenären som kanske inte helt kan kompenseras av ett skadestånd. Man brukar - när frågan
om rätten att överlämna utförandet av en prestation enligt ett avtal är på tal - också säga,
att frågan huruvida åtagandet får överlåtas utan samtycke bl.a. är beroende av om det rör
sig om ett speciesåtagande eller genusåtagande, varvid utgångspunkten är att det är genusåtagandena som kan överlåtas utan samtycke. Om kvaliteten på prestationen påverkas
av vem som utför den kan överlämnande till annan inte ske utan samtycke.
272

273

Denna fråga har enligt min mening viss betydelse när det gäller utövandet av själva avverkningsrätten. Jag har redan i föregående avsnitt sagt, att nyttjanderättshavaren enligt
doktrinens uppfattning har rätt att andrahandsupplåta avverkningsrätten och att denna
ståndpunkt även bekräftats i praxis. HD har ansett att det inte spelar någon roll för fas-

B i l . 16 p. 11, bil. 17 p. 14
1

B i l . 2 p. 14, bil. 3 p. 16, bil. 4 p. 17, bil. 10 p. 16.

'2

Rodhe (obligationsrätt) vid § 15 not 1.
3

' Hellner (2: 2) s. 41 f.
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tighetsägaren vem som utför avverkningen och således har nyttjanderättshavaren rätt att
upplåta rättigheten åt tredje man utan samtycke från fastighetsägaren.
274

Enligt min mening bör frågan ställas om rätten till avverkning endast skall ses som en
rättighet eller om det möjligen är befogat att i detta hänseende uppfatta nyttjanderättshavaren som en person som åtagit sig att utföra ett speciesåtagande. Om fastighetsägarens
rätt till betalning förutsätter att avverkningen kommer till stånd måste man rimligen anse
att nyttjanderättshavaren verkligen förbundit sig att utföra avverkningen och då bör man
också se detta som ett åtagande eller en skyldighet. Ett sådant synsätt ligger särskilt nära
till hands vid avverkningsuppdrag, där j u nyttjanderättshavaren formellt sett åtagit sig att
utföra en avverkning för fastighetsägarens räkning. I så fall bör man nog också kunna
hävda, att det inte alls är säkert att prestationen är opersonlig och oberoende av nyttjanderättshavarens skicklighet. Om detta är förhållandet kan man också ifrågasätta om upplåtelse av rättigheten till tredje man i form av sublokation bör kunna ske utan samtycke.
I själva verket torde det ofta vara av betydande vikt för fastighetsägaren att ha kontroll
över frågan vem som utför avverkningen, dels då han kan ha en bestämd uppfattning rent
allmänt om hur avverkning skall bedrivas, dels då genomförandet av avverkningen omgärdas av regler. Som jag påstått i annat sammanhang, avsnitt 4.4.2, torde fastighetsägaren inte kunna avhända sig sitt ansvar enligt skogsvårdslagen och MB beträffande ett
visst skogsområde genom att upplåta avverkningsrätt på området och detta måste rimligtvis också innebära att fastighetsägaren bör ha rätt att kräva att få ha kontroll över vem
som skall avverka. Även om själva avverkningen ses som en rättighet, bör man kunna
påstå att med avverkningen kan förknippas vissa skyldigheter av skogsvårdande slag.
Detta bör innebära att den av HD i NJA 1979 s. 451 hävdade ståndpunkten att det är
egalt ur fastighetsägarens synpunkt vem som utför avverkningen är olycklig, se också
avsnitt 16.3.2. Man bör hellre ha som utgångspunkt att det är fråga om ett gäldenärsbyte
avseende en naturaprestation som kräver samtycke från fastighetsägaren.
Som redan nämnts innehåller några av de undersökta standardavtalen en regel som innebär att fastighetsägaren medger sublokation, men inte substitution. Man kan naturligtvis
inte av detta dra slutsatsen att dessa aktörer anser att vare sig substitution eller sublokation är otillåten utan samtycke från fastighetsägaren.
Enligt min uppfattning skulle fastighetsägarnas intressen bli bäst tillgodosedda om avtalen uttryckligen föreskrev att vare sig substitution eller sublokation fick ske utan särskilt
medgivande från fastighetsägaren. En annan möjlighet vore, att redan i avtalet tillåta
sublokation men med det förbehållet att fastighetsägaren i det enskilda fallet skulle ha
möjlighet att hindra en tänkt sublokation om det finns välgrundad anledning till detta.
Här måste emellertid uppmärksammas att nyttjanderättshavaren - även om det inte sker
någon upplåtelse i andra hand - i allmänhet anförtror åt en avverkare att utföra avverkningen. För den ansvarskännande fastighetsägaren är det j u frågan vem som rent faktiskt
utför avverkningen som kanske är den viktigaste, åtminstone ur skogsvårdssynpunkt.
27

NJA 1979 s. 451 som närmare diskuteras i avsnitt 15.3.3, se också NJA 1895 s. 325. 1902 s. 274. 1922 s. 102. 1925
s. 497.
275

Med "avverkare" avses alltså den som faktiskt utför själva avverkningen, se avsnitt 1.5.
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Om rättsläget innebure att skogsavverkning jämställdes med sådana speciesförpliktelser
där det är av betydelse vem som utför arbetet, skulle nyttjanderättshavaren inte ha rätt att
lämna uppdraget att avverka åt någon utan att fastighetsägaren samtyckte till det. Idealt
borde i så fall fastighetsägaren genom avtalet ges möjlighet att bedöma såväl andrahandsupplåtelser som av nyttjanderättshavaren lämnade uppdrag att avverka. Det är svårt
att avgöra om en sådan förändring skulle innebära att avtalsförhållandet komplicerades i
alltför hög grad. Utan tvivel skulle det innebära en viss ökad belastning för de aktörer i
branschen som förvärvar avverkningsrätter.

12.5 Vederlagets bestämmande i branschpraxis
12.5.1 Rotköp
Jag anser inte att jag bör gå närmare in på tekniken för att fastställa värdet av en rotpost.
I detta sammanhang bör räcka med att åter erinra om att vederlaget alltid bestäms i avtalet och att spekulanterna på en rotpost som regel lämnar ett anbud. Till grund för beräkningen av anbudssumman ligger en stämplingslängd där trädantal och deras dimensioner
framgår. Träden är dessutom stämplade. Stämplingen kan ha utförts av fastighetsägaren
eller nyttjanderättshavaren men enligt uppgift är det fortfarande också vanligt att
stämplingar utförs av personal från skogsvårdsstyrelsen. Det är naturligtvis den avtalade
köpesumman som skall betalas, men som framgår nedan kan det inträffa, att det slutliga
vederlaget ändå avviker från det avtalade.
Någorlunda anknytande frågor är uppmärksammade i åtminstone vissa standardavtal.
I ett fall finns en allmän garantiklausul angående stämplingslängdens uppgifter om trädantal och dimensioner, men utan uppgift om vilka påföljder som kan göras gällande om
garantin inte håller streck. " Detta torde dock innebära, att fastighetsägaren får vidkännas
avdrag från vederlaget om den på grundval av stämplingslängdens uppgifter beräknade
volymen understiger den faktiska. I detta sammanhang lämnar jag öppet om andra påföljder kan komma i fråga. Det bör dock anmärkas, att uttryckliga garantier allmänt sett
innefattar att den som lämnat garantin åtagit sig fullt skadeståndsansvar för den händelse
att garantin inte håller. Ansvaret bär dessutom strikt. '
2

27

I ett avtal låter fastighetsägaren garantera stämplingslängdens riktighet och anger därvid
uttryckligen att köparen rent av kan häva köpet, erhålla gottgörelse med mot bristen svarande del av vederlaget samt slutligen skadestånd för kostnader för uppräkning och kontroll. *
27

Bil. 4 p. 2.
7

Hellner (2:2) s. 192.

8

Bil.17 p.7.
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Ett avtal har en garantiklausul om stämplingslängdens riktighet och förpliktar fastighetsägaren att ersätta köparen om brist uppkommer. Däremot framgår inte hur ersättningen
skall beräknas. '
27

Ett annat avtal har en garantiklausul avseende stämplingslängdens riktighet men med
undantag för de fall då stämplingen utförts av köparen (naturligt nog). Fastighetsägaren
förbinder sig här att ersätta eventuella brister. *"
2

Dessa klausuler bidrar till att skillnaderna mellan de olika upplåtelseformerna tenderar
att suddas ut. I och med att vederlaget kan justeras i efterhand med utgångspunkt i den
inmätta kvantiteten bortfaller en av de för rotköp mest karakteristiska egenskaperna.
Som jag flera gånger framhållit stämplar man trädstammarna och upprättar en stämplingslängd varefter spekulanterna lämnar anbud på rotposten. Detta anbudsförfarande får
j u nästan inte någon mening om priset i efterhand skall kunna justeras. Realiteten blir att
nyttjanderättshavaren endast behöver betala för det virke som blir inmätt.
Detta innebär onekligen vissa nackdelar för fastighetsägaren. I och med att nyttjanderättshavaren under vissa betingelser inte längre kan anses vara bunden av sitt anbud, är
det i princip omöjligt för fastighetsägaren att bedöma vilket av lämnade anbud som slutligen kommer att visa sig mest fördelaktigt. Det går överhuvudtaget inte att förutse konsekvenserna av avtalet. Till detta kommer att fastighetsägaren genom att garantera
stämplingslängdens riktighet, utöver risken att behöva återbära delar av vederlaget,
dessutom riskerar att drabbas av andra påföljder.
Om fastighetsägaren själv upprättat den stämplingslängd som ligger till grund för anbuden är det naturligtvis helt i sin ordning att denne måste kompensera nyttjanderättshavaren om stämplingslängden skulle innehålla felaktiga uppgifter, som medfört att nyttjanderättshavaren övervärderat rotposten. En viktig synpunkt är emellertid att det nödvändigtvis inte behöver vara stämplingslängdens fel att det uppstår en diskrepans i förhållandet mellan stämplingslängdens uppgifter och det inmätta värdet. Det kan, som framhållits i flera sammanhang, finnas helt andra orsaker till detta. Härigenom hamnar fastighetsägaren i en mycket osäker situation. Utan att det på konstaterbara objektiva grunder föreligger relevanta omständigheter riskerar han att ådra sig olika slags påföljder.
Å andra sidan inses naturligtvis med lätthet att nyttjanderättshavaren i sin tur skulle
hamna i en ganska ofördelaktig situation, om han inte har rätt att justera vederlaget när
stämplingslängden verkligen innehåller felaktiga uppgifter. Det bör emellertid beaktas,
att nyttjanderättshavaren har förhållandevis goda möjligheter att själv bedöma stämplingslängdens vederhäftighet, medan fastighetsägaren knappast alls kan påverka det förlopp som inleds med själva avverkningen och avslutas med inmätningen och under vilket risken för svinn inte bör underskattas.
Om stämplingslängden i stället gjorts av skogsvårdsstyrelsen eller någon annan opartisk
aktör är det naturligtvis i än högre grad tvivelaktigt att ålägga fastighetsägaren ett ansvar
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Bil.7 p. 1.
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B i l . l p.7.
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av nu diskuterat slag. I detta fall kan man väl helt enkelt säga, att det är direkt olämpligt
att utforma standardavtalet så att fastighetsägaren "garanterar" att stämplingslängden är
riktig. Fastighetsägaren har i dessa fall i praktiken knappast några möjligheter att bedöma stämplingslängdens korrekthet. Det skulle förutsätta en granskning av sådan omfattning att fastighetsägaren lika gärna kunde ha upprättat stämplingslängden själv.
Om i stället nyttjanderättshavaren ombesörjt upprättandet av stämplingslängd är det som
sagts ovan närmast otänkbart att låta fastighetsägaren garantera dess korrekthet. Men i
detta fall kan man vidare ifrågasätta om fastighetsägaren överhuvudtaget skall behöva
acceptera en minskning av det avtalade vederlaget om inmätningen efter avverkning ger
ett sämre resultat än det beräknade. Om orsaken till detta är att man slarvat vid upprättandet av stämplingslängden, förefaller det i varje fall ytterst tveksamt. Om det däremot
inträffat skador före avverkningen, som medför att den avverkade kvantiteten blir mindre än beräknat, bör i enlighet med vad som sagts ovan fastighetsägaren svara för detta.
De träd som omfattas av upplåtelsen är vid avtalstillfället stämplade. Den som önskar
förvärva rotposten har möjlighet att undersöka densamma före avtalets träffande. Det
hade möjligen mot denna bakgrund legat närmast till hands, att ha som utgångspunkt att
posten köpes i det skick den befinner sig vid avtalstidpunkten och att stämplingslängden
endast skulle ses som ett underlag inför parternas förhandlingar.
En högst sannolik invändning mot detta resonemang är dock, att kostnaderna för att träffa avtalen blir för höga, om det krävs en omfattande undersökning av rotposten före avtalet.
En annan aspekt är att stämplingslängden mycket väl kan vara korrekt i den meningen
att den utvisar rotpostens omfattning vid avtalstillfället, men det utgör j u ingen garanti
att rotposten fortfarande har denna omfattning vid avverkningstillfället. V i har tidigare
nämnt att risken går över vid avskiljandet och om beståndet minskat före avskiljandet
skall följaktligen fastighetsägaren vara den part som drabbas av detta. Hur skall man då
veta, om bristen uppstått före eller efter avskiljandet? Med den lösning som valts i vissa
standardavtal behöver man inte utreda detta, eftersom det praktiskt sett är fastighetsägaren som skall svara för bristen, oavsett om den uppstått före eller efter avskiljandet.
Även i detta sammanhang visar det sig, att det skulle vara fördelaktigt om man omedelbart efter slutförd avverkning kunde fastställa hur mycket som verkligen blivit avverkat.
Naturligtvis utesluter man inte härigenom att det ekonomiska utfallet kan påverkas genom illojala åtgärder, men troligen är det omöjligt att i detta sammanhang åstadkomma
ett system som inte går att missbruka.
Som jag tidigare varit inne på kan man åtminstone för framtiden hoppas att det tillskapas
betryggande tekniska förutsättningar för att med modern databaserad mätteknik beräkna
åtminstone volymen på det som avverkats. Det förefaller ur de flesta synpunkter rimligt
att nyttjanderättshavaren inte skall behöva betala för en större kvantitet än den avverkade
och om nyttjanderättshavarens vederlag justeras med utgångspunkt i det värde som erhålls vid en sådan mätning, kan man knappast påvisa några nämnvärda olägenheter för
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fastighetsägaren. De nu diskuterade klausulerna skulle under sådana omständigheter
bättre kunna motiveras, men jag kan ändå inte se att något angeläget behov skulle bli
tillgodosett genom att fastighetsägaren garanterar att stämplingslängdens uppgifter är
korrekta. Det borde väl räcka, att man klargör att det överenskomna vederlaget är preliminärt och att det slutliga vederlaget skall justeras med hänsyn till den kvantitet som
uppmäts på avverkningsplatsen.
Under nuvarande förhållanden kan man nog inte räkna med att det går att åstadkomma
en uppmätning av virket på avverkningsplatsen som kan läggas till grund för beräkning
av det slutliga vederlaget. Detta gör det i än högre grad omotiverat att låta fastighetsägaren ådra sig påföljder om stämplingslängdens uppgifter inte stämmer överens med resultatet av inmätningen.
Tills vidare har jag emellertid inget bättre förslag än att man tar bort den redan kritiserade garantin för stämplingslängdens riktighet. Antagligen får det nog däremot anses motiverat, att man behåller möjligheten att justera vederlaget med hänsyn till det inmätta
värdet. 1 annat fall skulle j u innebörden av avtalens utformning kunna säga vara, att nyttjanderättshavaren bär risken redan från avtalstidpunkten. Det bör dock poängteras, att
den nu beskrivna justeringen även kan innebära att vederlaget ökas.

12.5.2 Avverkningsuppdrag/leveransrotköp
Som jag tidigare nämnt bestäms vid dessa upplåtelseformer inte priset i avtalet. Till ledning för prisets bestämmande utgår man från de av förhandlingsparterna fastställda virkespriserna vid avverkningstillfallet, som alltså kan vara flera år efter avtalstillfället. I
den mån man inte kan utgå ifrån detta pris, tillämpas de av den virkesköpande industrin
på orten tillämpade priserna, men även i detta fall är det virkespriset vid avverkningstillfället som gäller. Ett viktigt skäl varför man inte fixerar ett vederlag är naturligtvis vidare att de träd som omfattas av upplåtelsen inte är individualiserade. Man kan helt enkelt
inte känna till avverkningens omfattning vid avtalstillfället.
Kostnaden for genomförandet av avverkningen skall däremot vid avverkningsuppdrag
avdras från den sålunda beräknade köpesumman. (Det rör sig om s.k. tillredningskostnader inklusive löner, terrängtransportkostnader inklusive löner, s.k. lönebikostnader såsom semesterersättning, ATP, sjuk-yrkesskade- och grupplivförsäkringar, kostnader för
väg, avlägg, personalbodar, arbetartransporter och vidaretransporter). I och med att det
är priset i s.a.s. nästa led som är utgångspunkten, kan det förefalla rimligt att man övervältrar kostnaderna för avverkningen på fastighetsägaren.
Tidigare har man kunnat skilja leveransrotköp från avverkningsuppdrag bland annat på
att priset vid leveransrotköp bestämdes med hjälp av de vid avtalstidpunkten aktuella
prislistorna. Även i detta avseende tenderar numera olikheterna mellan de olika avtalstyperna att utjämnas.

169

12.6 Skador i samband med avverkning
Avtalets upphörande i sådana fall där avtalet utvecklats och fullföljts enligt parternas
intentioner, kan väl knappast vålla några bekymmer. Den normala avvecklingen innebär,
att nyttjanderättshavaren fullgör avverkningen och betalar for upplåtelsen i enlighet med
avtalet. Efter detta bör parternas mellanhavande enligt upplåtelsen vara slutreglerat. Det
finns dock vissa slag av händelser utan en i varje fall omedelbar koppling till parternas
fullgörande av sina huvudsakliga åligganden enligt kontraktet, som kan medföra att fastighetsägaren i efterhand kan vilja rikta anspråk mot nyttjanderättshavaren.
En möjlighet är att avverkningen ägt rum på område av fastigheten som inte omfattades
av upplåtelsen. En sådan händelse kan medföra såväl straffansvar som skadeståndsansvar för nyttjanderättshavaren. Jag anser inte att jag här behöver kommentera detta ytterligare.
En annan möjlighet är att nyttjanderättshavaren under arbetet åstadkommit skador på
fastighetsägarens eller annans mark. Det torde framförallt röra sig om dels skador på
marken som uppstått när maskinerna tagit sig fram i terrängen och dels skador på annan
skog än den som skulle avverkas. Utgångspunkten är även här tydlig. Reglerna om åverkan och skadegörelse är tillämpliga, men i fråga om skador på upplåtarens mark har nyttjanderättshavaren uppenbarligen en bättre ställning än vid motsvarande händelser på
mark tillhörig tredje man. Man måste som upplåtande fastighetsägare räkna med och tåla
ganska markanta skador. Även denna fråga brukar uppmärksammas i standardavtalen
och vanligen på det sättet att fastighetsägaren förklarar sig acceptera s.k. normal förslitning eller motsvarande i samband med avverkningarna. I något avtal uppställs dessutom en tidsgräns inom vilken anspråk på ersättning måste framställas.
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Kan fastighetsägaren ha något ansvar for skador som nyttjanderättshavaren eller en av
denne anlitad avverkare åsamkar fastighet tillhörig tredje man? Denna besvärliga fråga
får väl anses falla utanför ämnet för denna undersökning, men jag kanske i varje fall
kortfattat kan kommentera saken. En vanlig situation när man som fastighetsägare kan
vara förpliktad att ersätta skador som av en uppdragstagare tillfogas fastighet tillhörig
tredje man är när uppdraget utgörs av någon typ av farligt arbete. Det typiska exemplet
är sprängning men även mindre dramatiska åtgärder såsom grävning kan räknas hit, se
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ä
Bil.2 p. 7 och 8, bil. 3 p. 8 och 9, bil. 4 p. 9 och 10 (nyttjanderättshavaren har ej ansvar för skador om drivningen
utförs med normal aktsamhet, träd som måste avverkas för anordnande av stickvägssystem ingår i upplåtelsen även om
de inte finns i stämplingslängd, det sistnämnda upprepas även i de fall när ingen stämplingslängd upprättats), bil. 5 p. 3
(fastighetsägaren svarar för skador i normal omfattning på mark och växande skog , medan nyttjanderättshavaren åtar
sig att svara för extraordinära skador), bil. 6 p 3 och bil.7 p. 3 (nyttjanderättshavaren skyldig tillse att avverkning och
transport bedrivs på sådant sätt att onödiga skador inte uppstår), bil. 8 p. 5 (nyttjanderättshavaren skall ersätta skador på
mark, skog eller annan egendom vid vårdslöshet), bil. 9 p, 4 (nyttjanderättshavaren är skyldig tillse, att avverkning och
transport bedrivs p å ett sådant sätt att onödiga skador inte uppstår), bil. 10 p. 7 (nyttjanderättshavaren f r i från ansvar för
skador om drivningen genomförs med normal aktsamhet),bil. 11 p. 9 och bil. 13 p, 9 (nyttjanderättshavaren f r i från
ansvar för skador om drivningen genomförs med normal aktsamhet), bil. 12 p . l (vid virkets utdrivning skall försiktighet
iakttas för att hindra skador på växande skog), bil. 16 p. 5 och bil 17 p. 5 (fastighetsägaren svarar för skador i normal
omfattning, nyttjanderättshavaren skall tillse att ostämplade träd och växande skog i största möjliga utsträckning skyddas från skador).
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Bil. 16 p. 9 och bil 17 p. 11 (sex månader efter avverkningens slutförande).
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3:3 JB. I sådana fall kan fastighetsägaren bli skadeståndsskyldig enligt 32 kap MB, varvid särskilt kan nämnas att skada som inte orsakats med uppsåt eller genom vårdslöshet
endast ersätts om den störning som orsakat skadan inte skäligen bör tålas med hänsyn
antingen till förhållandena på orten eller till dess allmänna förekomst under jämförliga
förhållanden, 32:1 3 st. MB.
Det är vidare endast skador som uppkommit p.g.a. vissa typer av störningar som ersätts.
1 32:3 MB anges förorening av vattenområden och grundvatten, ändring av grundvattennivå, luftförorening, markförorening, buller, skakning och annan liknande störning. Av
32:4 MB framgår, att skadestånd skall erläggas för skador genom sprängning m.m. och
enligt 32:5 MB skall skadestånd betalas för skador p.g.a. grävning och liknande arbete,
om den som utfört arbetet försummat att vidta sådana skyddsåtgärder som anges i 3:3 JB
eller i annat hänseende brustit i omsorg vid arbetets utförande.
Normalt sett tycks sådana skador som kan förväntas uppstå i samband med skogsavverkning knappast vara av intresse i just detta sammanhang. Man får j u räkna med att
skadan i allmänhet endast uppkommer på den fastighet där störningen inträffar. Om avverkaren tar miste och avverkar på annans fastighet, kan detta inte gärna medföra att 32
kap MB blir tillämpligt. En sådan skada kan j u knappast ses som en händelse orsakad
p.g.a. en verksamhet på en annan fastighet, 32:1 MB. Här är det j u just på den drabbade
fastigheten som händelsen utspelats. Samma resonemang bör väl kunna användas i det
fallet att avverkaren tar väg över annan fastighet och därvid orsakar skada. I själva verket kan jag endast komma på ett exempel, där man eventuellt skulle kunna räkna med
tillämpning av 32 kap M B i samband med avverkning, nämligen när avverkning utförs
så att träd faller över fastighetsgränsen och orsakar skada på annans fastighet. '
28

Däremot passar 32 kap M B ganska bra in på vissa typer av skogsvårdsinsatser, t.ex.
utdikning av hyggen. Sådana ingrepp kan medföra uttorkning av markområden och
kanske framförallt övergödning av närliggande vattendrag.
I den mån
skadeståndsskyldighet uppkommer enligt 32 kap MB framgår i varje fall av 32:6 och 7
MB att såväl fastighetsägaren, som aktuell nyttjanderättshavare eller brukare, liksom
också den som i egen näringsverksamhet utför eller låter utföra arbete på fastigheten,
kan vara skyldig att erlägga skadestånd. Detta betyder att flera parter kan vara skadeståndsskyldiga för samma skada och deras ansvar är enligt 32:8 M B 1 st. solidariskt,
men enligt 2 st. skall de skadeståndsskyldiga parterna sedan kunna fördela skadeståndet
mellan sig med hänsyn till grunden för skadeståndsansvaret, möjligheterna att förebygga
skadan och omständigheterna i övrigt.
Vid skogsavverkning kan man alltså räkna med att såväl fastighetsägaren som den som
förvärvat avverkningsrätten, liksom den som för denne utför avverkningen och den
eventuellt ytterligare part som fraktar virket från avverkningen till avläggsplats kan
komma ett beröras, men av allt att döma är situationen överhuvudtaget föga praktisk. ' I
28

Se Bengtsson: 21 uppsatser, s. 61 ff., 68 ff. j f r även s. 56 f.
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Om fastighetsägaren inte är engagerad i den verksamhet som leder till skadan är det sannolikt, att han undgår ansvar.
Se MB 32:6 1 st. andra meningen, prop. 1985/86: 83 s. 52 och Bengtsson m.fl.: Miljöbalken - en kommentar s. 32: 56.
Man skulle med ledning av detta kunna tänka sig. att fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren/avverkaren får svara
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de avtal där nyttjanderättshavaren dessutom åtagit sig att utföra viss skogsvård tycks frågan om ansvar för skada på annan fastighet däremot kunna få viss ökad aktualitet.
Avverkning kan vidare ha skett - visserligen på rätt ställe - men den kan ha omfattat träd
som inte skulle eller borde ha avverkats. Det finns olika varianter på detta tema. Vid rotköp kan ostämplade träd inom området ha avverkats. Fröträd kan ha behållits i alltför
liten utsträckning vid vissa former av slutavverkning. Avverkningen kan också ha inneburit att avverkaren inte tagit hänsyn till meddelade föreskrifter eller annars åsidosatt
djur- eller växtlivets behov.
Avverkning av icke stämplade träd vid rotköp måste kunna jämställas med sådan avverkning som sker utanför markerat område. Den är således olovlig och kan medföra
såväl straff- som skadeståndsansvar. Det är en särskild fråga om en uppställd tidsfrist i
upplåtelseavtalet inom vilken anspråk på ersättning skall framställas kan tillämpas om
det skett olovlig avverkning. Enligt min mening måste sådana avtalade tidsfrister avse
sådana skador som uppkommer inom ramen för avtalet. Om man utan stöd i avtalet avverkar skog på annat område, eller avverkar ostämplade träd vid rotköp, kan knappast
avtalets klausuler överhuvudtaget vara tillämpliga.
Det bör dock anmärkas, att en fastighetsägare måste acceptera att viss icke åsyftad avverkning kan behöva ske för att möjliggöra genomförandet av avverkningen. Vid skärmhuggning och gallring kan fastighetsägaren anse att för få träd sparats och vid slutavverkning med fröträd kan naturligtvis hävdas att för få fröträd sparats. I allmänhet behandlar inte standardavtalen dessa fall och det framstår här som tveksamt om fastighetsägaren överhuvudtaget med framgång bör kunna rikta några ekonomiska anspråk mot
nyttjanderättshavaren. Fastighetsägaren har j u också - åtminstone vid avverkningsuppdrag och leveransrotköp - ekonomisk fordel av att fler träd avverkats än han hade tänkt
sig. Om fröträd som skulle ha sparats blir avverkade, måste emellertid detta innebära att
marken sjunker i värde. Åtgärden kan även leda till särskilda kostnader för fastighetsägaren eftersom det förhållandet att fröträden gått förlorade kan innebära att han i stället
måste genomfora plantering av skogsplantor. "
2

5

En annan fråga som uppmärksammats på senare tid är att den inmätta virkeskvantiteten
kan bli onödigt liten p.g.a. att avverkaren kapar bort sådana delar av trädstammarna som
av ett eller annat skäl håller sämre standard. Virke är indelat i olika klasser beroende på
dess kvalitet eller standard. Av vikt vid klassificeringen är bland annat förekomsten av
kvistar och huruvida det sågade virket är rakt. Särskilt vid försäljning till sågverk kan
det med hänsyn till detta finnas incitament att kapa bort delar av stammarna. Enligt uppgift kan skogsägarna årligen p.g.a. dylika åtgärder totalt sett förlora avsevärda belopp.
Detta är naturligtvis svårt att angripa från fastighetsägarens sida. Frågan vilka delar av
avverkade stammar som bör kapas bort kan även olika avverkare ha olika uppfattningar
om och sannolikt ger även det nu anförda näring åt den i denna framställning i flera
om den förstnämnde lämnar ett avverkningsuppdrag medan däremot fastighetsägaren inte blir ansvarig vid rotköp. I
NJA 1994 s. 162 ansågs en nyttjanderättshavare, som andrahandsupplåtit kortvarig nyttjanderätt, ansvarig enligt JB 3:1
gentemot granne för skada som uppkommit vid andrahandsupplåtelsen.
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Tryggande av återväxten genom att spara fröträd är inte alltid en adekvat åtgärd.
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sammanhang förfäktade tesen att fastighetsägaren bör ha inflytande på frågan vem som
faktiskt skall utföra avverkningen. Sannolikt finns det alltså betydligt större skäl att kapa
när det gäller virke som skall säljas till sågverk och avverkaren har här knappast alls något skäl att ta tillvara de bortkapade delarna. Om virket i stället skall säljas till en pappersmassefabrik torde det knappast finnas något skäl att minska volymen genom kvalitetshöjande åtgärder.
I detta sammanhang bör nu också tilläggas, att det ökande intresset för biobränsle har
viss inverkan på detta område. Priserna på sådana delar av trädet som lämpar sig för
framställning av biobränsle ökar successivt och nyttjanderättshavarens intresse av att ta
tillvara sådant ökar därför också. Det kan numera inte uteslutas att det i vissa fall kan
vara mer lönande att leverera till köpare som framställer biobränsle än att leverera till
pappersmasseindustrin. Även de delar av träden som efter avskiljandet fortfarande utgör
beståndsdelar av marken, kan vara av intresse i detta sammanhang. Detta leder till frågan huruvida roten och den del av stammen som fortfarande har förbindelse med marken
efter avverkningen skall anses tillhöra nyttjanderättshavaren eller fastighetsägaren. Frågan har uppmärksammats åtminstone i ett av de undersökta standardavtalen. I detta fall
sägs, att köparen/nyttjanderättshavaren, om han så önskar, har rätt att ta tillvara stubbar,
toppar, grenar, bark och dylikt. Det förefaller åtminstone troligt att nyttjanderättshavaren, även om han inte kan stödja sig på en sådan klausul, skulle anses vara berättigad att
tillgodogöra sig hela trädet. Här bör emellertid också uppmärksammas att ett borttagande
av stubbarna på ett markområde, åtminstone under vissa betingelser, torde kunna ha
ogynnsamma miljöeffekter. En tänkbar olägenhet är att risken för jorderosion ökar. Detta
är emellertid en fråga för den skogstekniska forskningen. Samtidigt utgör emellertid detta ett exempel på en fråga där resultatet av en civilrättslig bedömning kan få viktiga miljömässiga konsekvenser.
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Efter upplåtelsetidens slut torde det däremot inte finnas någon rätt för nyttjanderättshavaren att ta tillvara sådana rester. Se också avsnitt 13.5.17.

12.7 Förlängning av avtal
12.7.1 Inledning
I detta avsnitt behandlas förlängning av upplåtelseavtal. Den följande framställningen
bygger i viss utsträckning på vad som sagts i avsnitt 10.2.3, där frågan huruvida fastighetsägaren ådrar sig skadestånd genom att säga upp ett avtal om upplåtelse av avverkningsrätt som omfattar längre tid än fem år behandlas. I viss utsträckning bör också hänvisas till avsnitt 11.3 och 11.4, där särskilt diskuterats betydelsen av att avverkning inte
skett under upplåtelsetiden. Här skall nu primärt diskuteras dels i vad mån en klausul om
förlängning av upplåtelsetiden är gällande om den får den konsekvensen att upplåtelseti-

Bil. 12 p. 1.
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den kommer att omfatta längre tid än fem år och dels om fastighetsägaren kan ådra sig
skadestånd genom att i strid med en sådan klausul säga upp avtalet med åberopande av
femårsregeln. Jag skall också kortfattat beröra några regler i 7 kap. JB som är av särskilt
intresse i detta sammanhang.

12.7.2 Allmänt om förlängning av avtal om upplåtelse av nyttjanderätt
Skälen varför avtal om förlängning träffas kan vara av olika slag, säkerligen är den vanligaste orsaken att den planerade avverkningen inte kunnat genomföras p.g.a. oförutsedda praktiska hinder, men temporära föreskrifter eller avverkningsförbud kan naturligtvis
fortfarande också tänkas.
Som bekant har tendensen i rättspraxis varit att låta nyttjanderättshavaren svara för sådana händelser. Om avverkning inte kommit till stånd, har han inte haft rätt att återkräva
någon del av vederlaget och om någon del av vederlaget vid detta tillfälle varit obetald,
har han fått finna sig i att erlägga även denna del. Mot den bakgrunden kan man - åtminstone när det gäller rotköp - få intrycket att är det måste vara av ren välvilja fastighetsägaren medger förlängning. Vid sådana upplåtelser där vederlaget görs beroende av inmätt virkeskvantitet, verkar naturligtvis skälen att medge förlängning vara betydligt större. Men här kan det j u å andra sidan mycket väl tänkas, att fastighetsägaren har möjlighet
att upplåta området för avverkning till någon annan på bättre villkor. I den mån det ursprungliga avtalet alls är ett nyttjanderättsavtal, tycks emellertid nyttjanderättshavarens
möjligheter att genomdriva en förlängning vara mycket små, eftersom man knappast kan
tänka sig att fastighetsägaren skulle kunna ådra sig skadeståndsansvar genom att vägra
att träffa ett nytt avtal. Om ett avverkningsuppdrag i detta hänseende skall uppfattas som
ett uppdrag i stället för en nyttjanderätt, är det mycket möjligt att det för fastighetsägaren
kan vara mer riskfyllt att motsätta sig en förlängning. Mot detta skall dock vägas att avverkaren i detta fall uppenbarligen misslyckats med att fullgöra uppdraget inom den avtalade tiden, vilket normalt sett borde ge fastighetsägaren goda möjligheter att göra påföljder gällande och naturligtvis även att motsätta sig förlängning.
Det är mot denna bakgrund man bör se de i standardavtalen mycket ofta förekommande
klausuler, som uttryckligen stipulerar att avtalet skall förlängas under vissa varierande
omständigheter. 1 praktiken är det naturligtvis främst fastighetsägaren som härigenom
åtagit sig att medge förlängning av avtalet om vissa omständigheter inträffar. I vissa fall
krävs att det inträffar händelser utom nyttjanderättshavarens kontroll för att förlängning
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B i l . 1 p. 4 och p.5 (om upplåtelsetiden bestämts till kortare tid än fem år, förlängs tiden automatiskt till fem år om
avverkning inte ägt rum under den avtalade tiden, men om det inträffar händelser under sista året som hindrar eller
försvårar avverkningen förlängs avtalet med ett är från det hindret upphörde), bil.2 p. 6, bil. 3 p. 7, bil. 4 p. 8 (nyttjanderättshavaren har rätt att sluta nytt avtal under två år om det förelegat hinder för avverkning under tiden för det ursprungliga avtalet), bil. 5 p. 6 (nyttjanderättshavaren har rätt att uppskjuta drivningen vid force majeure), bil. 6 p. 6, bil. 7 p. 5,
bil. 8 p. 13, bil. 9 p. 12. bil. 10 p. 15 (rätt till förlängning med den tid som behövs vid force majeure), bil. 11 p. 6, bil. 13
p. 6 (rätt till ett års förlängning oberoende av skäl, men fastighetsägaren kan genom att återbetala förskott hindra förlängning), bil. 12 p. 4 (automatisk förlängning till totalt fem år om avverkning inte skett under upplåtelsetiden), bil. 16
p. 4 och bil. 17 p. 6 (ett års förlängning vid force majeure).
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skall ske, men det finns också exempel på avtal där förlängning skall ske med automatik,
om avverkning inte ägt rum under upplåtelsetiden.
Enligt 7:7 1 st. JB skall överenskommelse om förlängning av upplåtelsetiden gälla som
ny upplåtelse. Om förlängning sker p.g.a. föreskrift i lag eller med stöd av det ursprungliga upplåtelseavtalet, föreligger däremot enligt 7:7 2 st. JB inte en ny upplåtelse. " Meningen är tydligen, att denna något dunkla regel, framförallt skall ha betydelse ur sakrättslig synpunkt. Om det föreligger en ursprunglig upplåtelse, som inte innehåller någon
bestämmelse om att avtalet skall förlängas när upplåtelsetiden är till ända, får regeln betydelse framförallt för den som köpt den fastighet som besväras av upplåtelsen. Om köparen kunnat konstatera att upplåtelsetiden gått ut och att det inte förelegat rätt till förlängning, skall han kunna utgå ifrån att upplåtelsen inte längre besvärar fastigheten. '
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Men enligt 7:12 JB blir en överenskommelse om förlängning ändå gällande mot ny ägare
av fastigheten, om den är anmärkt på fastighetsägarens exemplar av upplåtelsehandlingen. Detta innebär rent praktiskt att den som förvärvar en fastighet måste med omsorg ta
del av fastighetsägarens exemplar av eventuella nyttjanderättsupplåtelser.
7:7 JB har också vissa konsekvenser för förhållandet mellan upplåtare och nyttjanderättshavare. För sådana upplåtelser som kräver skriftlig form måste således den överenskomna förlängningen även den avfattas enligt formföreskrifterna. ' Som framgår nedan
måste man även kunna räkna med att 7:5 2 st. JB om maximitid för upplåtelse av avverkningsrätt bör få betydelse när förlängning sker. Skall förlängningen räknas som en
ny upplåtelse, bör en ny tid börja löpa i och med det nya avtalet. Men om förlängningen
inte innebär att en ny upplåtelse kommit till stånd, bör man lägga ihop upplåtelsetiderna
enligt det ursprungliga avtalet och enligt förlängningen. "
2 1

2

12.7.3 Förlängning av avtal om upplåtelse av avverkningsrätt
Vilken inverkan får då 7:7 JB på upplåtelser av avverkningsrätt? När det gäller frågan
om förlängningen innebär ny upplåtelse eller ej, bör framhållas att här i varje fall inte
kan påvisas någon lagregel som föreskriver att avtalet skall förlängas. Tvärtom är maximitiden begränsad till fem år. En fråga är då hur en klausul om att avtalet kan förlängas
förhåller sig till denna tidsgräns. Man har också anledning fråga sig hur en uttrycklig
överenskommelse att avtalet förlängts, som antecknats på fastighetsägarens exemplar av
avtalet, förhåller sig till denna tidsgräns. Det finns här uppenbarligen inte anledning att
diskutera förlängningar som tillsammans med den ursprungliga upplåtelsen ligger inom
femårsgränsen. Det är endast förlängningar som medför att upplåtelsetiden totalt sett blir
längre än fem år som tilldrar sig intresse.

Westerlind (7 kap) s. 206 f f . behandlar frågan utförligt och hänför sig huvudsakligen till dess behandling i SOU
1960: 25 (särskilt s.287 f f ) .
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Bengtsson/Victorin s. 315.
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Visst stöd för detta, se prop. 1970: 20 del B l s. 366.

175

När det gäller förlängningar som håller sig inom maximitiden, bör i varje fall betonas att
förlängningen skall räknas som ny upplåtelse, såvida inte förlängningen är en konsekvens av det ursprungliga avtalets utformning. Om överenskommelsen om förlängning
antecknats på fastighetsägarens exemplar, gäller den även om den nya upplåtelsen inte
inskrivits enligt 7:12 JB. Det finns alltså både för köpare av fastigheten och för sådana
som önskar skaffa sig avverkningsrätter på fastigheten anledning betänka, att en treårig
upplåtelsetid avseende en äldre avverkningsrätt i varje fall kan bestå åtminstone i fem år.
I fråga om förlängningar som medför att maximitiden överskrids, är det för det första
naturligtvis av stort intresse att diskutera verkan av en sådan förlängning mot bakgrund
av 7:5 2 st. JB. Innebär maximiregeln, att man med bindande verkan inte kan förlänga
avtalstiden så att avtalet totalt sett sträcker sig över en tidsrymd som är längre än fem år?
Om förlängning utöver maximitiden inte är bindande, uppkommer för det andra frågan
vilka rättsfoljder som kan inträda om fastighetsägaren säger upp avtalet under förlängningen. Det finns i detta sammanhang också för det tredje skäl att i någon mån uppmärksamma frågan under vilka omständigheter man skall anse att förlängningen kommer till stånd med stöd av bestämmelse i det ursprungliga upplåtelseavtalet.

12.7.4 Fastighetsägarens bundenhet vid löfte om förlängning innebärande att
upplåtelsetiden blir längre än fem år
22

Rubrikens fråga har i någon mån berörts i förarbetena till JB. Från olika håll uttrycktes
önskemål om att lagstiftningen skulle ges en sådan utformning att den medgav förlängning av avtal om skogsavverkningsrätt, så att den totala upplåtelsetiden kunde överskrida
fem år. Lagberedningen ansåg att detta inte kunde ske med den gällande maximiregeln.
Depch däremot utförde ett något svårförståeligt resonemang som väl måste anses innebära att han för sin del trots allt ansåg detta möjligt. Avtalet skulle, enligt Depch: s uppfattning, i sig inte anses bindande utöver maximigränsen, men genom förlängning skulle det
ändå kunna omfatta längre tid, eftersom detta inte skulle stå i strid med grunderna for
bestämmelsen om maximitid. Denna grund sades for övrigt vara att fastighetsägaren inte
skulle vara betagen dispositionsrätten under alltför lång tid.
Jag kan for min del inte se att fastighetsägaren har blivit betagen dispositionsrätten i
högre grad om han upplåter avverkningsrätt under sex år än om han upplåter avverkningsrätt under fem år, men med rätt till förlängning i ett år, åtminstone inte i de fall då
nyttjanderättshavaren utnyttjar rätten till förlängning. Jag kan vidare inte inse innebörden
av påståendet att avtalet inte skulle vara bindande under längre tid än fem år, om det
p.g.a. förlängningen trots allt skulle kunna omfatta längre tid. Om avtalet innehåller en
förlängningsklausul, som säger att avtalet kan förlängas efter fem år, skulle det alltså inte
vara bindande längre tid än fem år, men om förlängningen därefter kommer till stånd så
blir det i alla fall bindande.
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Det är i varje fall tänkbart att Depch menat, att avtalet trots förlängningsklausulen inte är
bindande längre tid än fem år, men att avtalet p.g.a. förlängningsklausulen ändå fortsätter att vara verksamt efter fem år om nyttjanderättshavaren begär förlängning och fastighetsägaren inte motsätter sig detta. Detta skulle emellertid enklast kunna klarläggas genom påståendet att avtalet trots förlängningsklausulen inte är bindande längre tid än fem
år, men om nyttjanderättshavaren påkallar förlängning med stöd av en förlängningsklausul - och om fastighetsägaren inte motsätter sig detta - skall avtalet anses verksamt även
under förlängningen. För min del tycker jag inte att man kan säga att fastighetsägaren är
bunden av denna förlängningsklausul, om han utan konsekvenser kan hindra att den tilllämpas med åberopande av femårsregeln.
Lagberedningens ovan nämnda ståndpunkt, som däremot alltså torde innebära att förlängningsklausul inte är bindande i den mån den strider mot femårsregeln, blir i varje fall
i viss mån bekräftad i standardavtalen. I detta sammanhang laborerar man vanligen inte i varje fall inte explicit - med förlängningar som sträcker sig utöver femårsgränsen.
Jag anser att en överenskommelse om förlängning som innebär att upplåtelsen gäller för
längre tid än fem år bör - sedan mer än fem år förflutit - kunna sägas upp av fastighetsägaren med stöd av femårsregeln. Om däremot båda parter accepterar det, kan naturligtvis nyttjanderätten trots detta fortsätta att gälla. För att upplåtelsen skall upphöra torde
även här krävas uppsägning, j f r avsnitt 10.2.1.

12.7.5 Fastighetsägarens eventuella ansvar vid uppsägning av upplåtelseavtal i
strid med en förlängningsklausul
Här bör erinras om den besläktade situationen i avsnitt 10.2.2, där fastighetsägaren upplät en avverkningsrätt som omfattade en längre tid än fem år och sedan, efter maximitidens utgång, sade upp avtalet. Jag kunde där, så vitt nu är av intresse, konstatera att en
uppsägning i en sådan situation innebär att rätten upphör. Men nyttjanderättshavaren
skulle däremot ha varit berättigad att fortsätta utövandet av rätten, om inte fastighetsägaren utnyttjat möjligheten att säga upp den. Dessutom kunde uppsägning eventuellt medföra att fastighetsägaren ådrar sig skadeståndsansvar gentemot nyttjanderättshavaren,
eftersom han trots allt lämnat ett löfte att rätten skulle bestå under längre tid än vad som
blev fallet.
Om förutsättningarna ändras så att fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren i stället
träffar överenskommelse om förlängning, efter att det först gjorts en upplåtelse som ligger inom femårsgränsen, men där förlängningen totalt sett innebär att upplåtelsetiden
överstiger fem år, uppstår ett liknande men ej identiskt fall. Likheterna är naturligtvis
främst att maximitiden i båda fallen överskrids och att detta skett efter ett löfte om längre
upplåtelsetid från fastighetsägarens sida. Skillnaden är att fastighetsägaren i det ena fallet i det ursprungliga avtalet lovat en längre avverkningsperiod än vad som är medgivet,
men i det andra fallet först upplåter avverkningsrätt, inom den i lagen medgivna tidsramen, och sedan medger förlängning.
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Denna skillnad har viss rättslig betydelse. I det senare fallet, d.v.s. då den ursprungliga
upplåtelsen inte omfattar längre tid än fem år, är j u förhållandet det att överenskommelsen om förlängning skall räknas som en ny upplåtelse. Förlängningen är j u inte en konsekvens av det ursprungliga avtalets reglering. Detta bör i första hand innebära, att det
börjar löpa en ny femårsperiod, räknad från förlängningsavtalets träffande. Däremot betyder det inte att nyttjanderättshavaren måste skaffa sig sakrättsligt skydd mot fastighetsägarens singularsuccessorer på nytt genom att ansöka om inskrivning av nyttjanderätten.
Som jag redan påpekat räcker det enligt 7:12 JB i detta hänseende att anmärka överenskommelsen på fastighetsägarens exemplar av det ursprungliga avtalet. Vidare betyder
det att nyttjanderättshavaren i förhållande till fastighetsägarens borgenärer fått sakrättsligt skydd redan genom att det nya avtalet träffats. Vid fastighetens försäljning på exekutiv auktion tycks det inte spela någon roll att den nya upplåtelsen tillkommit genom att
antecknas på fastighetsägarens exemplar av upplåtelseavtalet utan att inskrivas, åtminstone inte om fastighetsägarens exemplar är tillgängligt. Om ett annat exemplar än fastighetsägarens är tillgängligt räcker det inte enligt 7:12 JB, men det är möjligt, att det
inte föreligger ett sådant krav enligt 12:25 p.3 UB. Nyttjanderättshavaren torde ur företrädessynpunkt knappast vara berättigad att tillgodoräkna sig tiden från inskrivningen av
den ursprungliga upplåtelsen.
Frågan är nu emellertid om fastighetsägaren kan ådra sig skadestånd om han, i strid med
ett löfte om förlängning motsätter sig rätt till avverkning sedan upplåtelsen fortgått i fem
år. 1 och för sig kan det förefalla märkligt att ta upp denna fråga separat. Om det visar sig
att fastighetsägaren inte med bindande verkan kan utfästa förlängning så att upplåtelsetiden omfattar mer än fem år, borde j u diskussionen om fastighetsägarens eventuella skadeståndsansvar om han bryter löftet vara obehövlig. Som förmodligen framgått ovan,
tycks det emellertid inte vara alldeles säkert att det förhållandet att femårsregeln innebär
att avtalet inte är bindande efter fem års upplåtelsetid också innebär att den fastighetsägare som med stöd av regeln säger upp ett avtal, undgår skadeståndsansvar.
Det kan här finnas anledning hålla i sär några olika fall. En möjlighet är att det uppstått
ett hinder för avverkningen och att nyttjanderättshavaren av detta skäl inte kunnat
genomföra avverkningen under avtalets giltighetstid. En annan möjlighet är att avverkningen inte blivit av trots att det inte funnits några vägande skäl för det. Det kan också
finnas skäl att överväga om det kan ha någon betydelse hur förlängningsklausulen är utformad. Av särskilt intresse torde här vara om klausulen villkorslöst ger nyttjanderättshavaren rätt till förlängning eller om sådan rätt förutsätter att det inträffat en för avverkningen hindrande eller försvårande omständighet.
Om avtalet inte innehåller annat än att nyttjanderättshavaren skall vara berättigad till förlängning utöver maximitiden, anser jag till att börja med att fastighetsägaren normalt sett
bör undgå skadeståndsansvar eller andra påföljder, om han vägrar medge förlängning.
Överenskommelsens faktiska innebörd är j u här helt enkelt att 7:5 2 st. JB satts ur spel.
Av regelns ordalydelse framgår att regeln inte är dipositiv.
Men kan det då inte ha någon betydelse av vilket skäl avverkningen uteblivit? Det förhållandet att avverkningen inte genomförts under upplåtelsetiden kan sägas innebära att
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nyttjanderättshavaren kommit i dröjsmål med sin prestation. Om det inte finns några giltiga skäl för underlåtenheten att avverka, riskerar nyttjanderättshavaren för sin del att
ådra sig påföljder. Även om det finns en förlängningsklausul i upplåtelseavtalet, kan det
i vart fall inte uteslutas att nyttjanderättshavaren hamnat i dröjsmål, om han inte haft
godtagbara skäl för att inte avverka under den ordinarie upplåtelsetiden. Skulle nyttjanderättshavaren tvingas betala vederlaget eller fullgöra annan förpliktelse gentemot fastighetsägaren p.g.a. den uteblivna avverkningen, kan man inte gärna tänka sig att fastighetsägaren för sin del skall kunna bli förpliktad att utge skadestånd p.g.a. vägrad förlängning. Det bör dock betonas att redan det faktum att avtalet innehåller en ovillkorad
förlängningsklausul kan vara ägnad att bibringa nyttjanderättshavaren föreställningen att
fastighetsägaren inte anser det särskilt viktigt att avverkningen sker under den egentliga
upplåtelsetiden. Skälen att ålägga fastighetsägaren skadestånd vid vägrad förlängning
bör under alla omständigheter vara som starkast när förlängning begärs p.g.a. att det under ordinarie upplåtelsetid inträffat hindrande omständigheter som inte beror på nyttjanderättshavaren.
Har det då någon betydelse för frågan om bundenhet om fastighetsägaren enligt avtalet
lovat att medge förlängning om avverkningen hindrats eller försvårats p.g.a. vissa slags
omständigheter? Det förefaller i och för sig lika naturligt att tillåta parterna att träffa sådana överenskommelser som att tillåta att parterna i ett köpeavtal träffar en överenskommelse om att säljaren skall undgå köprättsliga påföljder om vissa omständigheter
hindrar eller försvårar avtalad leverans. Det enda skälet att inte tillmäta en sådan överenskommelse bindande verkan mellan parterna vid upplåtelse av avverkningsrätt är naturligtvis att den strider mot femårsregeln. Uppenbarligen finns det goda skäl att låta
denna regel bli utslagsgivande i sådana fall då överenskommelsen endast innebär att
nyttjanderättshavaren, om han så önskar, kan hävda rätt till förlängning. Frågan blir något mer tveksam om förlängning endast skall aktualiseras när det inträffat hindrande omständigheter.
Men anta att överenskommelsen innebär att fastighetsägaren, under vissa angivna förutsättningar, skall upplåta avverkningsrätten på nytt, om avverkning inte kunnat genomföras inom upplåtelsetiden. I detta fall förefaller det mer osäkert om det går att komma
ifrån löftet med åberopande av femårsregeln. Avtalsrättsligt sett är ett löfte om upplåtelse av avverkningsrätt naturligtvis bindande för den som lämnat löftet. Men skall då detta
innebära att rättsföljderna blir helt olika, beroende på hur saken kommer till uttryck i
avtalet? Lovar fastighetsägaren att under vissa betingelser medge förlängning, skulle han
alltså eventuellt utan konsekvenser kunna bryta löftet, men om han i stället lovar att upplåta avverkningsrätten på nytt, skulle han bli bunden av löftet och skadeståndsskyldig vid
löftesbrott. Det förefaller emellertid sannolikt att även detta fall måste bedömas med beaktande av femårsregeln. I den mån löftet om ny upplåtelse framstår som ett sätt att
kringgå femårsregeln, vilket det naturligtvis i allmänhet är, är det rimligt att fastighetsägaren inte heller skall anses bunden av ett sådant löfte. Däremot måste det naturligtvis
kunna uppstå tveksamma fall, där man kan ifrågasätta huruvida löftet om ny upplåtelse
verkligen innebär ett kringgående av femårsregeln.
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Vid förlängning med stöd av bestämmelse i avtalet skall det enligt 7: 7 JB inte anses att
en ny upplåtelse kommit till stånd och detta bör bl.a. innebära att avtalet inte är bindande
från det att den totala upplåtelsetiden överstiger fem år. Om förlängning sker utan sådant
stöd skall det däremot räknas som en ny upplåtelse. Sakligt sett kan man uppnå effekten
att nyttjanderättshavaren får fortsätta utövandet av nyttjanderätten på två sätt, antingen
genom att fastighetsägaren upplåter nyttjanderätten på nytt, eller genom att det gamla
avtalet förlängs. I det förstnämnda fallet torde det vara fråga om ny upplåtelse, som kan
gälla i fem år, och som alltså parterna blir fullt ut bundna av, och i det sistnämnda fallet
är det vanligen fråga om förlängning som medför att femårsgränsen passeras, i vilket fall
frågan om bundenheten alltså är oklar.
Som säkerligen framgått av ovanstående finner jag det förenat med utomordentliga svårigheter att fastställa hur de nu behandlade frågorna skall behandlas de lege lata. Min
uppfattning är emellertid, att femårsregeln generellt sett borde få fullt genomslag om
upplåtelseavtalet innehåller en förlängningsklausul, vars tillämpning leder till att upplåtelsetiden för upplåtelsen blir längre än fem år. Även om fastighetsägaren lämnat ett löfte om förlängning, skulle han alltså inte vara bunden av löftet i den mån löftet innebär att
upplåtelsetiden totalt kommer att omfatta längre period än fem år.
Om däremot parterna efter avtalets upphörande kommer överens om en ny upplåtelse,
t.ex. på det sättet att nyttjanderättshavaren tillerkänns rätt att under två ytterligare år nyttja samma markområde för avverkning, kan man väl inte gärna komma till uppfattningen
att detta är ett kringgående av femårsregeln. Men om det ursprungliga avtalet innehåller
en bestämmelse av innebörd att parterna skall träffa avtal om en ny upplåtelse på samma
markområde blir situationen genast tveksam.
Ytterligare en fråga, som dock inte skall utvecklas, är om fastighetsägaren vid någon
tidpunkt förlorar möjligheten att utan påföljder säga upp avtalet. Ur avtalsrättslig synpunkt verkar det mest betryggande om fastighetsägaren säger upp avtalet vid ett tidigare
tillfälle att upphöra den dag då upplåtelsen varat i fem år. Om han däremot låter upplåtelsen bestå viss tid efter fem år och därefter säger upp upplåtelsen, förefaller det som
om åtgärden skulle kunna vara mer äventyrlig. Man kan här tänka sig att fastighetsägaren genom att förhålla sig passiv bibringar nyttjanderättshavaren föreställningen att upplåtelsen skall bestå i överensstämmelse med avtalet och detta skulle kunna leda till att
fastighetsägaren förlorar möjligheten att utan påföljd frånträda avtalet, 6 § 2 st. AvtL.
Femårsregeln leder överhuvudtaget till en del avtalsrättsliga och obligationsrättsliga
komplikationer, särskilt i kombination med 7:7 JB. Det framstår som i hög grad osäkert
vilken betydelse som skall tillmätas en förlängningsklausul som innebär att upplåtelsen
kan bestå under längre tid än fem år.
Sammanfattningsvis har jag här kommit fram till uppfattningen att den fastighetsägare
som gör bruk av sin lagenliga rätt att säga upp ett fristående avtal om upplåtelse av avverkningsrätt, som löper på längre tid än fem år, under åberopande av att den längsta
tillåtna upplåtelsetiden gått till ända, som regel inte skall av detta skäl ådra sig ersättningsskyldighet gentemot nyttjanderättshavaren. Det viktigaste skälet för denna stånd180

punkt är att det uppkommer en viss brist på konsistens om man enligt en viss regel är
berättigad att säga upp ett avtal och enligt en annan regel däremot får finna sig i att betala skadestånd om man gör bruk av denna rätt. Detta bör gälla även om det inträffat omständigheter som hindrar avverkning även om hindret inte beror på nyttjanderättshavaren.
Dessa frågor framstår emellertid som i hög grad oklara. Som framgår i avsnitt 13.5.12
rekommenderar jag att man i standardavtalen utgår från att avtalen inte kan gälla under
längre tid än fem år och att upplåtelsetiden inklusive eventuell förlängning därför aldrig
skall omfatta längre tid än fem år. I "nödfall" skulle man kunna försöka sig på varianten
att fastighetsägaren under vissa specificerade omständigheter lovar att upplåta avverkningsrätten på nytt, sedan den tidigare upplåtelsen upphört, men risken finns att en sådan
klausul uppfattas som ett försök att kringgå 7:5 2 st. JB. Denna risk ökar emellertid ytterligare om man i stället använder sig av en förlängningsklausul vars tillämpning leder till
att upplåtelsetiden blir längre än fem år.

12.7.6 Förlängning
upplåtelseavtalet

med tillämpning

av bestämmelse

i det ursprungliga

En särskild fråga, som antytts ovan men som här skall beröras något närmare, är under
vilka omständigheter förlängning skall anses ha kommit till stånd med tillämpning av
bestämmelse i upplåtelseavtalet. I sådant fall skall j u den sedermera träffade överenskommelsen om förlängning inte räknas som en ny upplåtelse, se 7:7 1 och 2 st. JB. En
möjlig tolkning är förstås, att uttryckssättet "med tillämpning av bestämmelse i upplåtelseavtalet" syftar på sådana klausuler som ovillkorligen leder till förlängning, medan däremot klausuler som öppnar möjlighet till förlängning om vissa händelser inträffar inte
avses. Såsom typiska s.k. prolongationsklausuler nämner emellertid lagberedningen dels
sådana som anger att avtalet skall förlängas på viss tid om det inte blivit uppsagt och
dels sådana där man säger att avtalet skall förlängas viss tid om någon begär det, d.v.s.
en avtalad rätt för parterna att om de så önskar var för sig få avtalet förlängt. Sistnämnda
slag av klausul har påtagliga likheter med förekommande förlängningsklausuler bland
standardavtal rörande upplåtelse av avverkningsrätt. Lagberedningen framhöll att i dessa
fall skulle man anse, att det genom förlängningen inte uppstått ett nytt avtal utan det var i
själva verket den gamla upplåtelsen som alltjämt tillämpades enligt sitt innehåll. '' Det
torde här således finnas goda skäl utgå ifrån, att förlängning kommer till stånd med till—
lämpning av bestämmelse i upplåtelseavtalet och att man därför enligt 7:7 2 st. JB skall
anse att det fortfarande är den ursprungliga upplåtelsen som består. En liten reservation
är väl att uttryckssättet "klausul som medger rätt till förlängning om part begär det"
eventuellt inte innefattar sådana klausuler där parts möjligheter att utverka förlängning är
villkorad t.ex. på det sättet att det måste ha inträffat någon viss kvalificerande händelse
för att begäran om förlängning skall behöva tillmötesgås av den andra parten.
2
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Om det föreligger en sådan prolongationsklausul och om dess tillämpning medför att
upplåtelsetiden totalt sett kommer att överstiga maximitiden har vi en situation som förefaller mycket likartad med fallet då fastighetsägaren i det ursprungliga upplåtelseavtalet
medger en upplåtelsetid som överstiger maximigränsen. Man kan direkt konstatera, att
förlängningen då inte innebär en ny upplåtelse. I och med att det är den gamla upplåtelsen som förlängs måste man också kunna utgå ifrån att upplåtelsetiden skall räknas från
och med tidpunkten för den ursprungliga upplåtelsen. I detta fall bör man således kunna
påstå, att avtalet kan sägas upp med verkan att det inte längre kan tillämpas sedan maximitiden passerats, men att fastighetsägaren - även om jag är av annan uppfattning - eventuellt riskerar att ådra sig skadestånd p.g.a. löftesbrottet.

12.8 Ändrad fastighetsindelning
Lantmäteriförrättningar av olika slag kan äventyra nyttjanderättshavarens rätt att med
stöd av ett upplåtelseavtal avverka skog. I de allra flesta standardavtalen uppmärksammas sådana lantmäteriförrättningar som innebär att det område på vilket avverkningsrätten skall utövas, överförs till en annan fastighet. När detta inträffar brukar det jämställas
med av myndighet meddelat avverkningsförbud m.m. och vanligen medför händelsen att
den upplåtande fastighetsägaren får vidkännas olika typer av påföljder.
Reglerna om verkan av ändrad fastighetsindelning återfinnes i 7 kap JB, närmare bestämt 27 - 30 §§. Dessa regler tar upp ett antal olika situationer som kan uppkomma till
följd av en lantmäteriförrättning.
Till att börja med behandlas fallet då en fastighet delas, vilket sker vid avstyckning och
klyvning, se 10 och 11 kap FBL. I dessa fall skall rättigheten gälla i var och en av de nya
fastigheterna utom i sådant fall då rättigheten är begränsad till ett visst område som endast ligger inom den ena av fastigheterna. Då skall naturligtvis rättigheten efter delningen endast gälla i denna fastighet, 7:27 JB. Om rättigheten kommer att belasta flera fastigheter skall rätten till vederlag för rättigheten tillkomma ägarna i förhållande till belastningen på varje fastighet, 7:28 JB.
Så här långt tycks det som synes inte uppstå några nämnvärda komplikationer vid upplåtelse av avverkningsrätt. Frågan vem som är berättigad uppbära betalning av vederlaget
kan dock uppkomma. Det är tydligt att fastighetens delning kan medföra, att det i viss
utsträckning sker succession på borgenärssidan. Denna fråga har tidigare berörts, se avsnitt 12.2.1, men endast när det gäller överlåtelse av hel fastighet. T det sammanhanget
fann jag sammanfattningsvis, att om ägaren upplät en avverkningsrätt skulle han vara
berättigad till hela vederlaget även om han därefter - och innan avverkningen ägt rum försålde fastigheten. Detta motsäges visserligen av 7:28 JB som j u föreskriver, att vederlag skall utgå till ägaren av respektive fastighet i förhållande till belastningen på respektive fastighet, men - som vi varit inne på i liknande sammanhang - detta är åter en regel
som uppenbarligen inte är utformad för att passa in på substansförändrande nyttjanderätter.
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När en fastighet som besväras av en nyttjanderätt undergår fastighetsreglering, sägs i
7:29 JB att nyttjanderätten därefter får utövas på område som genom fastighetsregleringen överförs till fastigheten. Detta gäller naturligtvis inte för sådana upplåtelser som avser
en begränsad del av fastigheten, vilket är fallet bl.a. vid upplåtelse av avverkningsrätt.
Så långt uppkommer inte heller några svårigheter vid fastighetsreglering, men enligt
7:29 2 st. JB gäller den upplåtna rättigheten inte i det område som genom regleringen
överförs till annan fastighet. Beträffande hyresrätt till byggnad, som på detta sätt överförs till annan fastighet, finns i nämnda § en regel som liknar 7:14 2 st. JB. Enligt sistnämnda regel skall hyresrätt och arrende, som inte består mot ny ägare av fastigheten,
ändå gälla om nyttjanderätten tillträtts före köpet och om avtalet inte uppsagts inom tre
månader från överlåtelsen. Enligt den förstnämnda regeln, som endast gäller vid upplåtelse av hyra, måste den som genom fastighetsregleringen förvärvat byggnaden säga upp
avtalet inom en månad från tillträdet, annars gäller hyresavtalet mot honom.'" För övrigt
är alltså regeln betydligt strängare vid fastighetsreglering än vid överlåtelse av fastighet.
Det bör här emellertid observeras, att lantmäterimyndigheten enligt 7:29 1 st. JB har rätt
att bestämma nytt område för utövning av nyttjanderätt och enligt 3 st. kan myndigheten
förordna att en rättighet skall fortsätta att gälla i mark eller byggnad som genom fastighetsregleringen frångår den upplåtande fastigheten. Ett sådant förordnande skall ha
samma verkan gentemot den som tillträder marken som ett förbehåll för en nyttjanderätt
vid överlåtelse av fastighet, 5:33 a 2 st. FBL. Förordnande skall emellertid meddelas endast om det begärs av sakägare och åtgärden är lämplig. Om ett förordnande skulle motverka syftet med regleringen skall det naturligtvis inte meddelas.
4

Normalt sett borde ett sådant förordnande kunna meddelas, så att en upplåten avverkningsrätt ändå far utövas, trots att det berörda markområdet överförts till en annan fastighet. Det förefaller osannolikt att en så pass momentan händelse som en skogsavverkning normalt sett skulle ha någon inverkan på syftet med en fastighetsreglering.
Det finns emellertid en omständighet av speciellt intresse i detta sammanhang. Ett vanligt skäl för att genomföra fastighetsreglering beträffande skogsfastigheter är att förbättra
bärkraften i jordbruksföretag genom att överföra skogsmark mellan fastigheter. Sådana
förvärv av skogsmark betecknas rationaliseringsförvärv, se 21:10 IL. Skattelagstiftningen uppmuntrar till sådana åtgärder genom att medge ett skogsavdrag som högst kan uppgå till hela den avdragsgrundande skogsintäkten från avverkning, om intäkten infaller
inom högst fem år från förvärvet, 21:10 IL. Det bör dock framhållas, att skogsavdraget
totalt sett inte kan uppgå till mer än hälften av anskaffningsvärdet på den aktuella
skogsmarken. I vanliga fall är man emellertid inte berättigad till skogsavdrag med mer
än hälften av beskattningsårets skogsintäkt. När man förvärvar skogsskiften på detta sätt
brukar man därför, så långt SVL medger, slutavverka på området åtminstone innan dessa
fem år förflutit. Om den mark som omfattas av ett sådant rationaliseringsförvärv skulle
vara belastad med en äldre avverkningsrätt, som ännu inte lett till avverkning, torde det
knappast vara möjligt att inom ramen för fastighetsregleringen besluta att den tidigare
Frågan huruvida hyresgäst är bunden vid hyresavtal om lokalen eller lägenheten efter fastighetsreglering överförs till
annan fastighet liksom den allmänna frågan om nyttjanderätters ställning vid fastighetsreglering har nyligen behandlats
av Lehrberg, se JT 2002-03 s. 822 - 835.
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upplåtna avverkningsrätten på området skall kunna utövas efter det marken överförts till
den förvärvande fastigheten.
Det bör tilläggas, att sakägare som åsamkas skada vid bl. a. fastighetsreglering skall ersättas enligt bestämmelserna i 5:10 -12 c FBL.

12.9 Skiljeklausuler
Som redan framgått brukar i allmänhet standardavtalen innehålla klausuler som innebär, att eventu295

ella tvister skall avgöras genom skiljeförfarande. De olika skäl som brukar anföras till förmån för
skiljeförfarande jämfört med rättegång i allmän domstol gör sig naturligtvis gällande även på området avverkningsrätt till skog. Här kan i varje fall framhållas det förhållandet att ett skiljeförfarande
kan genomföras snabbt, att partema själva väljer vilka som skall avgöra tvisten och att förfarandet
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kan ske utan offentlig insyn.
Den omständighet som å andra sidan med tyngd talar emot skiljeförfarande är kostnadsaspekten.
Skiljemännen skall betalas av parterna och detta medför i allmänhet att själva förfarandet blir
mycket kostsamt. För ett skogsbolag kan denna aspekt vara av underordnad betydelse. Det kan
nämligen ändå finnas goda affärsmässiga skäl att välja skiljeförfarande. För enskilda och småföretag torde däremot kostnaderna för förfarandet vara en ofta avgörande synpunkt. Man har helt enkelt
inte råd med skiljeförfarandet och särskilt i sådana fall där tvisten kanske rör några hundratusen
kronor eller mindre, framstår det närmast som oförsvarligt att genomföra det. Det lär förekomma,
att domstolarna underkänner skiljeklausuler med stöd av 36 § AvtL bland annat inom området avverkningsrätt till skog, när parterna utgörs av å ena sidan ett skogsbolag eller motsvarande och å
andra sidan en eller flera privatpersoner och då tvisteföremålets värde endast utgör en bråkdel av
kostnaderna för skiljeförfarandet.
En sak som verkligen inte bidrar till minimering av kostnaderna är om man - sedan tvisten uppkommit - dessutom har en särskild rättegång angående skiljeklausulens giltighet. Heuman har rekommenderat att man utformar skiljeklausulerna på ett sådant sätt att man inte riskerar sådana händelser. Han anser, att det - när ett större bolag träffar avtal med ett småföretag - kan finnas goda
skäl att i skiljeklausulen föreskriva att man skall använda sig av s.k. förenklat skiljeförfarande. Eftersom man i sådant fall kan använda sig av en enda skiljeman, begränsas kostnaderra och Heuman
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tror att man i dessa fall knappast har någon möjlighet att få klausulen förklarad overkst ...
Enligt 13 § lagen om skiljeförfarande (1999:116) skall visserligen antalet skiljemän vara tre, men
denna regel är naturligt nog dispositiv och det framgår uttryckligen av 12 § 1 st. att parterna själva
kan bestämma hur många skiljemännen skall vara och hur de skall utses. Om man väljer ett förenklat skiljeförfarande med endast en skiljeman, är det naturligtvis angeläget att man också särskilt
uppmärksammar hur denne skall utses. Det fmns olika möjligheter; man kan bestämma att en viss
organisation, en viss befattningshavare eller ett visst skiljedomsinstitut skall utse skiljemannen.
Man kan också avtala att tingsrätten på ansökan av part skall utse skiljemannen, se 12 § 3 st. lagen
om skiljeförfarande.
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Olsson/Kvart: Tvistlösning genom skiljeförfarande, s. 31 f. och Heuman: Skiljemannarätt. s. 28 ff.
Heuman s. 30 och 227
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Mitt intryck är att de skiljeklausuler som förekommer i standardavtal rörande upplåtelse av avverkningsrätt till skog i allmänhet inte avpassats efter de särskilda omständigheterna i praktiken. Det är i
allra högsta grad fråga om standardklausuler som man i princip utformar på samma sätt oberoende
av avtalets ekonomiska omfattning och partsförhållandena. 1 vissa modernare avtal har jag däremot
funnit att man antingen tagit bort skiljeklausulen eller ändrat klausulens innehåll så att den blivit
298

bättre avpassad efter förhållandena i typiska kontrakt angående skogsavverkning.
Enligt min mening är det angeläget att man i branschen ägnar mer uppmärksamhet åt denna fråga så
att man inte mer eller mindre slentrianmässigt låter en standardiserad skiljeklausul inflyta i standardkontrakten.
Jag har för övrigt fatt intrycket, att man bland de företag och organisationer som är verksamma på
området gör ganska stora ansträngningar för att undvika direkta tvister med fastighetsägarna. Hellre
än att stå på sig och hävda sina rättigheter enligt kontrakten försöker man förhandla sig fram till
konstruktiva lösningar. Man vill naturligtvis gärna behålla möjligheten att även i framtiden kunna
träffa avtal med den enskilde fastighetsägaren. Om man har denna policy kunde man möjligen
överväga, att i stället för en traditionell skiljeklausul, införa en förhandlings- och medlingsklausul
eller motsvarande, eventuellt kopplad med en föreskrift om hur tvisten skall hanteras om förhand299

lingen eller medlingen misslyckas.

12.10 Upplåtelse av rättigheter till energiskog
12.10.1 Inledning
I detta avsnitt skall jag i någon mån beröra vissa civilrättsliga och även andra problem som kan
uppkomma vid utnyttjande av s.k. energiskog. Detta har endast en mycket lös anknytning till de
frågor som behandlats tidigare och har närmast karaktären av en fristående exkurs. Till en början
skall jag kortfattat beröra energiskog ur allmän synpunkt och går därefter över till att diskutera i vad
mån reglerna för avverkningsrätt dels kan vara tillämpliga och dels vilka problem som kan uppkomma om dessa regler anses tillämpliga.
Det är naturligtvis nödvändigt att man utnyttjar trädslag som är extremt snabbväxande vid odling av
energiskog. Avverkning bör kunna äga rum redan efter en växttid på fyra - fem år. Enligt vad jag
inhämtat kan al och pil vara några exempel på trädslag som kan vara av intresse i detta sammanhang. Som bekant gäller beträffande gran och fura att den mest betydande tillväxten sker först när
träden nått en ålder av ca femtio år, dock med viss fluktuation beroende på geografiska förhållanden.
Jag har inte funnit att odling av energiskog idag kan betecknas som någon ur samhällsekonomisk
synpunkt viktig verksamhet. Inom skogsbranschen är det däremot numera vanligt och angeläget att

I några fall har klausulen den innebörden att motparten, d.v.s. fastighetsägaren själv får bestämma om tvisten skall
handläggas i domstol eller genom skiljeförfarande. Dock skall fastighetsägaren inom viss tid begära att tvisten skulle
hänskjutas till domstol, i annat fall skall skiljenämnd utses, se bil. 6 p. 8. bil. 7 p. 7, bil. 9 p. 13.
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Se bl.a. Runesson: Avtals- och tvistlösningsförhandling och Jan Norman: Medling och andra typer av ADR. Alternativ konfliktlösning och Ervasti, Retfaerd. 2002. nr 2, s. 1 4 - 3 3 .
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ta tillvara de delar av träden på ett avverkningsområde som inte kan användas för vanlig virkesförädling eller pappersmasseproduktion. Så vitt jag förstår är det för närvarande osäkert vilken roll
renodlade energiskogar kommer att spela för vår energiförsörjning, men det kan ändå vara givande
att fundera över hur de civilrättsliga reglerna för upplåtelse av avverkningsrätt förhåller sig till tillvaratagande av energiskog.
Jag har inte lyckats finna några uppgifter angående hur man för närvarande i praktiken brukar gå
tillväga när energiskog tas i anspråk och jag har inte heller hittat några uppgifter huruvida det praktiskt sett förekommer att fastighetsägare upplåter rätt åt annan att tillvarata energiskog. Det förefaller däremot sannolikt, att ägare av större jordbruksfastigheter åtminstone i framtiden i viss utsträckning kommer att försöka utnyttja vissa områden för odling av energiskog. Med tanke på de mönster
som utvecklats inom det traditionella skogsbruket, jag syftar närmast på fastighetsägarnas benägenhet att upplåta avverknings åt nyttjanderättshavare, förefaller det ganska närliggande att anta, att
man på motsvarande sätt kommer att överlåta åt andra rättssubjekt att tillvarata träden och möjligen
kan man även ana att fastighetsägare kan tänkas vilja upplåta nyttjanderätter på lång tid, avseende
såväl rätt att odla som att tillgodogöra sig energiskog. Man kan i varje fall inte utgå ifrån att odlingen av biobränsle kommer att uteslutande utföras av fastighetsägarna.
Man far räkna med att kostnadseffektiva och rationella lösningar kommer att utvecklas snabbt inte
minst eftersom denna näringsgren för sin framgång är beroende av att kunna hålla priset på biobränsle på en sådan nivå att konkurrenskraft gentemot annan energiproduktion kan uppnås. Det förefaller mot denna bakgrund rimligt att anta, att råvarans förädling till betydande del måste koncentreras till större anläggningar, som i sin tur kommer att behöva försäkra sig om regelbundna råvaruleveranser med stabila och låga priser. Man kan möjligen också ana en utveckling innebärande att
dessa företag försöker skaffa sig kontroll över de markområden där råvaran kan produceras. Detta
kan antingen uppnås genom markförvärv eller genom långvariga kontrakt med markägarna som
garanterar fortlöpande leveranser.
Det finns alltså vissa skäl räkna med att förädlingsledet har anledning att eftersträva antingen förvärv av mark för att anordna odling av energiskog själva eller långsiktiga nyttjanderättsavtal i samma syfte eller slutligen att man träffar långsiktiga avtal om leveranser.

12.10.2 Försäljning av energiskog
Om fastighetsägaren själv bedriver odling av energiskog som han i egen regi avverkar och säljer till
köpare är det naturligtvis fråga om köp där köplagens bestämmelser blir direkt tillämpliga. Sådana
avtal behöver inte diskuteras närmare i detta sammanhang och de synes överhuvudtaget inte vålla
några särskilda frågor. Jag skall här endast kort beröra några aspekter på sådana köpeavtal avseende
energiskog där fastighetsägaren åtagit sig att leverera virke till en köpare under längre tid.
Långsiktiga leveransavtal är fördelaktiga såväl ur köparens som ur säljarens synvinkel, eftersom
köparens önskemål om låga transaktionskostnader tillgodoses liksom säljarens behov av fortlöpande
avsättning för produkten. Den huvudsakliga nackdelen utgörs av att man kan vara obenägen att fixera priset i det långsiktiga avtalet. Denna nackdel brukar man emellertid i allmänhet komma till
rätta med även vid dagens upplåtelser av avverkningsrätt genom att låta det vid varje leverans gällande marknadspriset gälla. Det far antas att ett sådant pris kommer att kunna fastställas även beträffande de olika slagen av energiskog.
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Detta kan i sin tur framstå som ofördelaktigt eftersom såväl köpare som säljare med hänsyn till prisläget s.a.s. kan ångra det långsiktiga avtalet. Man kan också möjligen ana en sorts legoforhållande
vid denna konstruktion som i det långa loppet kan uppfattas som betungande för fastighetsägaren,
åtminstone i det fall att han själv skall utföra avverkningen, men sannolikt även om han endast skall
svara för nyplantering och skogsvård.

12.10.3 Upplåtelse av avverkningsrätt till energiskog
Om det i stället är köparen som skall utföra avverkningen, vilket sannolikt kommer att bli vanligt
förekommande, ligger det nära till hands att ett sådant avtal jämställs med upplåtelse av avverkningsrätt. Jag kommer här endast att diskutera frågan om upplåtelsetidens längd.
Redan denna fråga blir här en aning problematisk. I detta fall måste 7:5 2 st. JB vara tillämplig och i
så fall kan således denna typ av avtal endast träffas för maximalt en femårsperiod. En begränsning
till just fem år kan dock - när det gäller energiskog - förefalla svårmotiverad. Om det å ena sidan är
riktigt att ekonomiska omständigheter motiverar långsiktiga avtal, skulle man ha anledning överväga att för dessa fall tillåta betydligt längre upplåtelsetider. Men under sådana omständigheter är det
möjligt att avtalen helt förlorar karaktären av upplåtelse av avverkningsrätt. Så är väl åtminstone
fallet om det är nyttjanderättshavaren som skall sörja för återväxten. I sådant fall blir det närmast
fråga om en arrendeliknande upplåtelse, se avsnitt 12.10.4.
Å andra sidan bör också beaktas, att ett effektivt utnyttjande torde kräva att skogen skall avverkas
så snabbt som möjligt för att nyodling skall kunna ske utan tidsmässigt avbräck. Om biobränslet
skall kunna få den betydelse som man i allmänhet hoppas på, kan långvariga upplåtelsetider uppenbarligen motverka det effektiva och rationella nyttiggörandet. Detta talar för att upplåtelsetiden
helst bör vara avsevärt kortare än fem år. Ur denna synpunkt är det dock möjligt, att man till nöds
kan hålla fast vid en maximitid på fem år, även om en sådan upplåtelsetid ekonomiskt sett är alldeles för lång och normalt sett inte fyller någon vettig funktion.
Ett system med långsiktiga kontrakt där ett och samma rättssubjekt tillförsäkras rätt till avverkning i
flera omgångar har visserligen den fördelen att det försäkrar förvärvaren säkra leveranser, men synes förknippad med den allmänna olägenheten att det tenderar att motverka fri konkurrens och kan
också innebära betydande ekonomiska olägenheter för fastighetsägaren, som j u inte har förutsättningar att bedöma skogens värde på längre sikt. Det finns även av detta skäl anledning ifrågasätta
om man inte i stället bör uppställa maximitider för upplåtelserna som är väsentligt kortare än de
som idag gäller för annan skog. Det förefaller mig i så fall realistiskt att tänka sig endast några månaders upplåtelsetid.
Man kan naturligtvis också fråga sig om inte liknande synpunkter har betydelse även beträffande
avverkningsrätt till vanlig skog. En viktig skillnad är naturligtvis barrskogens långsamma tillväxt.
En annan är att upplåtna avverkningsrätter i stor utsträckning numera normalt innebär slutavverkning och det finns efter en sådan knappast någon anledning för nyttjanderättshavaren att behålla
någon rätt på det område upplåtelsen avser. Slutligen kan framhållas, att det skäl som föranledde att
man successivt begränsade upplåtelsetidens längd vid sekelskiftet var att man ville motverka att
fastighetsägaren för lång tid förlorade rådigheten över de aktuella skogsområdena. Man fann nämligen att långvariga upplåtelser hade ungefär samma effekt som överlåtelse av egendomen vilket var
något man ville motverka. Dessutom innebar långvariga upplåtelser att avverkningar som var nödvändiga för föryngring och olika slag av skogsvårdande insatser uppsköts, Även arbetsmarknadspolitiska omständigheter har i olika sammanhang spelat in. Det kan tilläggas, att frågan om upplåtelse187

tidens längd var aktuell även i samband med nya JB: s tillkomst och att frågan då väcktes om ytterligare begränsningar av maximitiden med hänsyn till den moderna avverkningsteknikens utveckling
och de faktiska sedvänjor som utvecklats samt med tanke på sysselsättningspolitiska omständigheter, se avsnitt 3.4 och 10.2.
Det är i sig svårt att se några sysselsättningspolitiska skäl som skulle motivera förbud mot långa
upplåtelsetider i fråga om energiskog. Man kan däremot säga att fastighetsägaren i någon mån förlorar rådigheten över marken, om han förbinder sig att upplåta den för odling och avverkning av
energiskog under lång tid. Men å andra sidan ger det långvariga avtalet en rätt till fortlöpande vederlag på ett markområde som han annars sannolikt inte skulle ha haft någon direkt nytta av. Det
finns snarare fog för att tala om en stabilitet och långsiktighet i markutnyttjandet som fastighetsägaren tar anses ha fördel av. Det finns alltså vissa skäl som talar för att upplåtelser av nu aktuellt slag
bör kunna få omfatta betydligt mer än fem år.
Bör då inte full avtalsfrihet fa råda? Allmänt kan väl sägas att j u längre tid avtalet avser desto
betänkligare kan detta te sig ur båda parters synvinkel om ändrade förhållanden skulle inträda. Det
går sannolikt dessutom att åberopa miljömässiga aspekter. Det är nämligen långtifrån säkert att ett
långvarigt utnyttjande av ett markområde för ändamålet odling och avverkning av energiskog är
acceptabelt ur miljösynpunkt. Skogsteknisk och ekologisk forskning kan mycket väl komma att
utvisa, att dessa markområden måste behandlas på ett mer skonsamt sätt och man kan tänka sig att
det t.ex. kommer att rekommenderas att marken bör vila en viss period mellan avverkningarna. Man
torde ha skäl att ådagalägga en viss försiktighet. Ett allmänt förespråkande av avtalsfrihet i detta
sammanhang kan visa sig medföra ogynnsamma miljömässiga konsekvenser. Man kan också befara att det kan uppstå en del tvister om avtalsfriheten får genomslag i detta hänseende, eftersom man
far räkna med att j u längre tid avtalet gäller desto större blir risken att någon av partema önskar dra
sig ur.
Naturligtvis finns det i detta sammanhang anledning överväga i vad mån rättsläget för övrigt beträffande upplåtelse av avverkningsrätt passar in på motsvarande upplåtelse av energiskog. Det skulle
emellertid föra för långt att i detta sammanhang utveckla detta. En gissning är dock att det, när det
gäller upplåtelse av rätt att tillgodogöra sig energiskog, skulle ligga ännu närmare till hands än vid
upplåtelse av avverkningsrätt att låta köprätten influera på tänkandet. Detta gäller särskilt vid kortvariga upplåtelser. Jag återkommer i någon mån till detta i avsnitt 12.10.5.

12.10.4 Arrendeupplåtelse till energiskog
Hur skall man då betrakta de mer arrendeliknande varianterna av upplåtelse beträffande energiskog,
som alltså främst utmärks av att fastighetsägaren åt annan upplåter rätt att odla och tillvarata sådan
skog?
Till att börja med finns anledning överväga vad för slags arrende det i så fall kan röra sig om. Om
man uppfattar upplåtelsen som en rätt att odla och skörda viss gröda är det naturligtvis fråga om
jordbruksarrende. Men i så fall måste åtminstone 9:34 JB skrivas om. Denna regel förbjuder nämligen arrendatorn att avverka skog eller att ta torv från torvmosse. Anläggningsarrende är direkt
otänkbart med hänsyn till definitionen i 11:1 JB. Med hänsyn till att reglerna om jordbruksarrende
har en social karaktär och innehåller regler till skydd för den typiskt sett svagare arrendatorn, framstår det också av detta skäl som betänkligt att uppfatta upplåtelsen som jordbruksarrende. Om upplåtelsen inte skall anses som jordbruksarrende skulle lägenhetsarrende kunna vara ett tänkbart alternativ, även om man normalt brukar förknippa denna arrendeform med mer harmlösa nyttjanden av
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mindre markområden. De lege lata bör man nog uppfatta en sådan upplåtelse av rätt till nyttjande av
energiskog som antingen lägenhetsarrende eller övrig nyttjanderätt. 1 båda fallen gäller de allmänna
reglerna i 7 kap JB, men om det är lägenhetsarrende är dessutom reglerna i 8 kap JB tillämpliga,
något som dock inte har så stor betydelse när det gäller parternas inbördes rättigheter och skyldighe300

ter.
Skillnaden mellan sådana arrendeliknande upplåtelser och upplåtelse av avverkningsrätt till energiskog tycks i huvudsak endast bestå i att det i det förra fallet är nyttjanderättshavaren som bedriver
odlingen och skogsvården medan det i det senare fallet är fastighetsägaren som svarar för dessa
åtgärder. Upplåtelse av avverkningsrätt till skog i allmänhet tycks hänföras till 7:3 JB oberoende av
om nyttjanderättshavaren i avtalet åtagit sig skogsvårdande uppgifter, om det bland nyttjanderättshavarens befogenheter ingår en rätt att tillgodogöra sig virket.
Teoretiskt sett skulle man beträffande energiskog kunna tänka sig en upplåtelseform på mycket lång
sikt, innebärande att nyttjanderättshavaren åtar sig att plantera, underhålla och avverka skog samt
bedriva skogsvård i övrigt. En sådan rätt skulle naturligtvis inte gå att förena med maximiregeln i
7:5 JB och dessutom skulle en dylik upplåtelse bli problematisk p.g.a. den 50-års begränsning som
gäller för nyttjanderätter i allmänhet. Även bortsett härifrån torde sådana avtal emellertid sakna
praktiskt intresse. I den mån någon behöver skaffa sig en så omfattande kontroll över ett markområde ligger det onekligen närmast till hands att försöka förvärva äganderätten till området.
Man kan ana vissa negativa konsekvenser om sådana arrendeliknande upplåtelser blir frekventa. För
det första kan, eftersom det kan vara ekonomiskt intressant att skaffa sig långvariga nyttjanderätter
för att bedriva odling av energiskog, företag - genom att arrendera stora markområden åtminstone
lokalt - skaffa sig kontroll över de områden som är lämpade för odling av energiskog. Härigenom
blockeras i så fall enskilda fastighetsägares och andra exploatörers möjligheter att etablera sig inom
området. Detta leder i sin tur till begränsad konkurrens vilket bl.a. kan förväntas leda till en ogynnsam prisutveckling.
För det andra finns en risk att de trakter där det föreligger goda förutsättningar att bedriva produktion av energiskog kommer att förlora de ekonomiska fördelama av produktionen om ortsfrämmande bolag förvärvar nyttjanderätten till de lämpliga markområdena. I förlängningen kan en sådan
utveckling dessutom verka hindrande för en småskalig förädlingsverksamhet i nära anslutning till
markområdet och i vart fall glesbygdens fördelar av näringsverksamheten skulle i så fall bli mer
begränsade än vad som annars skulle kunna bli fallet.
Det kan alltså av olika skäl finnas anledning överväga i vad mån möjligheterna till förvärv av nyttjanderätt för detta ändamål bör begränsas. Ett drastiskt och föga tidsenligt ingrepp vore naturligtvis
att kräva prövning enligt samma modell som gäller beträffande äganderättsförvärv av jordbruksmark enligt jordförvärvslagen. De syften som bär upp denna lag torde gott och väl gå att applicera
även i dessa sammanhang.
Frågan om prissättningen på denna typ av arrendeliknande nyttjanderätter måste också observeras.
De enskilda fastighetsägarna torde initialt ha utomordentligt svårt att bedöma värdet av långvariga
upplåtelser och i synnerhet så länge man ännu inte vet vilken ekonomisk betydelse energiskogar
kommer att ha. Det finns vissa paralleller med den period när trä- och pappersmasseindustrin fick
sitt stora uppsving under andra hälften av 1800-talet och de beteenden som utvecklades bland
skogsköparna i deras strävan att på så fördelaktiga villkor som möjligt komma åt den awerknings-
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bara skogen. Man kan också erinra om de betydande utförsäljningar av kronojord och kronoallmänningar som under inflytande av då förhärskande liberala tankegångar förekom i anslutning till industrialismens genombrott i Sverige och som - åtminstone ur ett fiskalt perspektiv - var utomordentligt ofördelaktiga, då egendom ofta försåldes till blygsamma köpeskillingar p.g.a. ofullständig kunskap bland fastighetsägarna om skogsbrukets framtida ekonomiska potential.
Det torde kort sagt finnas anledning överväga översyn av arrendereglerna om arrendeliknande upplåtelser beträffande områden lämpade för odling av energiskog börjar framträda i nämnvärd skala.

12.10.5 Avslutande synpunkter
Bör då avtal om upplåtelse av rätt till markområden, där det bland nyttjanderättshavarens befogenheter ingår rätt att tillgodogöra sig energiskog, genomgående behandlas som avverkningsrätt till
skog? Man skulle kunna tänka sig denna lösning men det bör i så fall krävas, att förhållandet klarläggs genom att man ändrar i 7:3 1 st. JB så att där utsägs att regeln också skall gälla beträffande
rätt att avverka energiskog. Maximitiden enligt 7:5 2 st. JB bör i detta fall inte vara fem år. Det
tycks finnas skäl såväl för extremt korta som för längre giltighetstider för sådana upplåtelser, medan
just fem år knappast går att motivera.
En annan tänkbar variant skulle vara, att helt enkelt frånkänna upplåtelse av rätt att tillgodogöra sig
energiskog karaktären av nyttjanderätt och i stället se rätten som köp av lös egendom. Detta kan nog
passera i de fall då avtalet endast ger rättighetshavaren rätt att tillgodogöra sig energiskogen på ett
markområde, men är däremot en märklig modell i sådana fall där odlingen ankommer på rättighetshavaren. I själva verket framträder nyttjanderättsdraget här betydligt starkare än vid traditionell avverkningsrätt. Man kan väl rent av säga att denna rätt, till skillnad från avverkningsrätt till skog,
uppenbarligen faller in under den vedertagna definitionen för verklig nyttjanderätt. Det ligger därför
närmare till hands att tänka sig den gränsdragningen att en rätt som endast innefattar rätten att avverka faller utanför nyttj anderättsbegreppet, medan de fall som inkluderar uppodlingen av marken
hänförs till nyttjanderätt. Men i så fall framstår denna rätt närmast som en arrenderätt med påtagliga
beröringspunkter främst med jordbruksarrende men även med lägenhetsarrende.
Om man uppfattar upplåtelsen som en försäljning av växande gröda förtjänar emellertid påpekas, att
köplagen innehåller olika slag av bestämmelser som endast med svårighet går att applicera på detta
och liknande områden och i en rad frågor uppkommer samma slags bekymmer som jag diskuterat
när det gäller upplåtelse av traditionell avverkningsrätt, se särskilt kap 5 - 1 1 . Det kan väl tilläggas,
att de obligationsrättsliga problemställningarna väsentligen blir likartade oavsett om upplåtelsen
anses utgöra nyttjanderätt eller köp av lös egendom.
Olikheterna blir däremot markanta ur sakrättslig synvinkel. En möjlighet i denna del är att - oavsett
kategorisering och oberoende av avverkningstidens längd - låta de för nyttjanderätt till fast egendom gällande reglerna tillämpas fullt ut. En viktig fråga blir då om rätt att avverka energiskog skall
kunna inskrivas. För att symmetri med de sakrättsliga regler som gäller för nyttjanderätt till fast
egendom skall kunna uppnås fordras att detta kan ske. Man kan i varje fall anmärka, att det blir en
smula opraktiskt att tillåta inskrivning särskilt som skogen sannolikt i de flesta fall hinner bli föremål för avverkning innan inskrivningen blivit utförd.
Oavsett om man betraktar upplåtelsen på det ena eller andra sättet, måste primärt beaktas vilka konsekvenser det kan fa om man frångår de regler som gäller för nyttjanderätt till fast egendom och
öppnar för fullständig avtalsfrihet. Det bör alltså inte vara tillräckligt att säga att upplåtelsen företer
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så starka likheter med köp av växande gröda att ett köprättsligt förhållande skall anses föreligga.
Just köp av växande gröda torde ha så pass begränsad ekonomisk betydelse och ha så liten inverkan
på berörda parters sociala omständigheter att det inte är realistiskt att tänka sig några nämnvärda
konsekvenser av fullständig avtalsfrihet. Det kan däremot förhålla sig på ett annat sätt i fråga om
upplåtelser avseende energiskog. Som jag redan antytt kan det inte uteslutas att stora ekonomiska
intressen involveras i denna hantering. Nyttiggörandet av produkten kan ha stor ekonomisk och
strukturell betydelse för den svenska landsbygden. Om det anses önskvärt att upprätthålla ett livskraftigt jordbruk, och därmed en levande landsbygd, borde man genom reglering av denna verksamhet kunna åstadkomma betydande resultat. Om man å andra sidan låter avtalsfriheten råda, är
det möjligt att de enskilda fastighetsägarna kan komma till korta bl. a. på det sättet att de på ekonomiskt ofördelaktiga villkor avhänder sig sina resurser och i så fall försämras möjligheterna till positiv utveckling av jordbruksnäringen. Det kan alltså finnas skäl att i god tid överväga om det kan
uppkomma behov av lagstiftningsåtgärder för att stävja spekulativa inslag i denna näring och för att
styra in utvecklingen på en väg som bättre främjar landsbygdens såväl ekonomiska som sociala och
miljömässiga utveckling.
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13 Sammanfattande obligationsrättsliga synpunkter
och förslag
13.1 Inledning
Jag skall nu göra ett försök att summera den del av undersökningen som berör de obligationsrättsliga frågorna. Det rör sig till viss del om en sammanfattning, men jag kommer
dessutom att avge vissa utsagor av diskussionskaraktär rörande de frågor som behandlats
och slutligen kommer jag att lämna vissa rekommendationer och synpunkter när det
gäller utformningen av standardavtal vid upplåtelse av avverkningsrätt. Som jag redan
nämnt anser jag det däremot tämligen meningslöst att lämna ett direkt förslag till standardavtal. Detta hade endast varit berättigat om jag kunnat föra en fortlöpande dialog
med representanter för parterna i branschen och med utgångspunkt från deras uppfattningar och bevekelsegrunder kunnat utforma förslag, som sedan kunnat analyseras och
kommenteras av dessa.
Den obligationsrättsliga analysen de lege lata innehåller många osäkerhetsmoment. Det
är fråga om en oreglerad avtalstyp, där det råder oklarhet i vad mån allmänna rättsgrundsatser - och i så fall vilka rättsgrundsatser - ger vägledning när avtalen inte innehåller
explicita lösningar och där det framförallt sker en successiv utveckling av avtalens utformande som s.a.s. rycker undan förutsättningarna för intressanta iakttagelser rörande
rättsbildningsprocessen. Utrymmet för någorlunda tillförlitligt grundade utsagor blir under sådana förhållanden begränsat. Det finns av anförda skäl anledning ifrågasätta om
det överhuvudtaget är tjänligt att diskutera rättstillämpningsfrågor angående upplåtelse
av skogsavverkningsrätt utifrån ett rättsdogmatiskt perspektiv. Det svenska förmögenhetsrättsliga systemet, såsom det nu är utformat, medger enligt min uppfattning i många
fall inte tillförlitliga slutsatser på detta område. Den mest närliggande förklaringen till
detta måste hänga samman med att upplåtelse av avverkningsrätt intar en mellanställning
mellan nyttjanderätt till fast egendom och köp av lös egendom. Detta medför att vare sig
köplagen i nuvarande eller äldre lydelse eller allmänna regler och principer för nyttjanderätt till fast egendom går att applicera fullt ut. Mellanställningen visar sig naturligtvis
på det sättet att det å ena sidan äger rum en upplåtelse av nyttjanderätt, men å andra sidan syftar upplåtelsen även till att nyttjanderättshavaren skall med äganderätt förvärva
det avverkade virket.
I doktrinen är den allmänna utgångspunkten att det sistnämnda förhållandet torde medföra att i första hand köprättsliga regler avseende lös egendom bör bli analogt tillämpliga.
Denna uppfattning synes i princip välgrundad. Köprätten avseende lös egendom spelar
en stor roll. De obligationsrättsliga frågorna måste i allmänhet bedömas utifrån ett köprättsligt synsätt och jag har endast i begränsad utsträckning, när det gäller sådana frågor
som behandlats, hittat skäl avråda från analog tillämpning av köplagen.
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I det följande skall jag först sammanfattningsvis försöka visa hur avverkningsrätten förhåller sig till köprättens regler avseende lös egendom och sedan göra en kortfattad återblick i syfte att ge en bild av rättspraxis betydelse på området. Det måste här särskilt betonas, att jag inte i något avseende kan göra en helhetsbedömning. Jag inskränker mig
till att behandla köprättens och rättspraxis betydelse beträffande de obligationsrättsliga
frågor som varit uppe till behandling i den föregående framställningen. Jag kommer
därmed inte att kunna lämna ett fullständigt svar när det gäller i vilka avseenden köplagen är analogt tillämplig och kan inte heller lämna ett fullständigt svar när det gäller i
vad mån det i rättspraxis utvecklats synsätt som är normerande för rättstillämpningen
idag.

13.2 Avverkningsrätten och köprätten
Det torde knappast behöva upprepas, att köplagen inte är direkt tillämplig på upplåtelse
av avverkningsrätt. Det torde också stå klart att de principer som köplagen ger uttryck
för, i många fall måste komma till användning vid bedömningen av obligationsrättsliga
frågor inom denna avtalstyp. Jag har inte utrett frågan om köplagens roll i stort vid upplåtelse av avverkningsrätt utan har begränsat mig till några områden av praktisk betydelse, främst reglerna om risk och avlämnande, påföljder vid kontraktsbrott, detentionsrätt
och stoppningsrätt. Det nedanstående är ett försök att kort sammanfatta vad som sagts i
dessa hänseenden.
Det förhållande som enligt min mening främst motiverar varför man måste hysa tvekan
inför en generell analog tillämpning av köplagens regler är att fastighetsägarens prestation i jämförelse med säljarens vid köp av lös egendom är av helt obetydligt slag. Hans
insats innebär j u helt enkelt att han medger rätt för nyttjanderättshavaren att i visst hänseende utnyttja markområdet och därvid tillgodogöra sig vissa träd. Detta torde innebära,
att upplåtarens ansvar för fel eller brist i väsentliga hänseenden måste begränsas i förhållande till vad som är fallet vid köp. Ur fastighetsägarens perspektiv ligger det här nära
till hands att framhålla nyttjanderättsaspekten, som implicerar synsätt som - när det gäller upplåtarens skyldigheter med avseende på de träd som omfattas av upplåtelsen - vanligen leder till att nyttjanderättshavarens möjligheter att göra påföljder gällande vid fel
eller brist begränsas eller rent av utesluts.
Om man å andra sidan bedömer frågan ur nyttjanderättshavarens perspektiv, förefaller
ett köprättsligt betraktelsesätt mer närliggande. 1 slutändan intar han j u en position som
uppvisar påfallande likheter med köparens och därmed kan det förefalla rimligt att det
skall gå att påtala olika slag av fel och brister i det som avverkats. Oavsett detta tycks
dock de påföljder som köplagen anvisar, d.v.s. hävning, nedsättning av köpeskillingen,
omleverans och avhjälpande samt skadestånd åtminstone delvis blir olämpliga.
Hävning är en påföljd som man naturligtvis under vissa betingelser måste kunna tillgripas, åtminstone när avverkning ännu inte ägt rum, se avsnitt 7.2.4. Om det visar sig att
skogen på det till avverkning upplåtna området är otjänlig för det avsedda ändamålet,
t.ex. p.g.a. omfattande angrepp av skadeinsekter eller p.g.a. svåra terrängförhållanden,
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kan hävning utgöra en adekvat reaktion. För det fall att ett fel uppdagas först efter avverkning, förefaller däremot hävning vara en mindre lämplig påföljd. Utgångspunkten
bör nog vara att nyttjanderättshavaren skall ta hand om virke som blivit avverkat. Efter
avverkning bör därför normalpåföljderna vara prisavdrag och eventuellt skadestånd.
Men en säljare förväntas i princip, oavsett orsaken till ett fel, tillhandahålla den avtalade
varan. Om en säljares lager skadats p.g.a. en casushändelse så att samtliga aktuella varor
blivit defekta eller förstörda, är han inte nödvändigtvis befriad från skyldigheten att leverera, utan meningen är nu, liksom enligt 1905 års lag, att han skall anskaffa varan från
annat håll och det är först när dessa möjligheter är uttömda som han kan räkna med att
undgå ansvar. I detta hänseende är det i hög grad tveksamt om analogier från köplagen
är möjliga. Om skadeinsekter härjar på det upplåtna området, skulle man enligt 27 §
KöpL ha anledning undersöka om fastighetsägaren kan anvisa annat ställe där avverkningsrätten kan utövas, eller t.o.m. om han kan utverka avverkningsrätt på annans fastighet som han kunde andrahandsupplåta åt sin kontrahent. Ytterst skulle faktiskt kunna
följa att fastighetsägaren avkrävs en virkeskvantitet motsvarande det som skulle ha kunnat avverkas på den ursprungliga arealen. Det sistnämnda förefaller dock även vid ett
köprättsligt betraktelsesätt mycket strängt. Man måste väl under alla omständigheter ha
anledning utgå ifrån att en säljare inte skall behöva prestera något annat och mer än det
som avtalats. Avtalet innebär - vilket framhållits upprepade gånger - att fastighetsägaren
skall lämna tillträde till ett markområde som ingår i hans fastighet och han skall knappast behöva räkna med att han för att fullgöra sin prestation skall behöva vidta åtgärder
som går utöver att ställa egen skogsmark till förfogande. Jag har dessutom ifrågasatt om
man ens kan kräva att han anvisar ny avverkningsplats inom den egna fastigheten, se
avsnitt 7.2.3. Innebörden av det ovanstående är att jag anser att påföljderna avhjälpande
och omleverans knappast alls bör kunna komma till användning som påföljder om upplåten skog är behäftad med fel.
När det gäller riskövergång aktualiseras i viss mån liknande synpunkter. Här skall j u dels
bestämmas den tidpunkt vid vilken felbedömningen skall göras och dels - i anslutning
härtill - avgöras huruvida det är fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren som skall
vidkännas förlusten av att egendomen skadats eller förstörts av vådahändelser. Här har
doktrinen tydligt förenat sig om att det är relevant att tala om riskövergång även vid upplåtelse av avverkningsrätt och att riskövergångens rättsverkningar i allmänhet är desamma som vid köp av lös egendom. Numera torde enighet råda om att den tidpunkt vid vilken risken övergår är trädens avskiljande från marken. Almén är dock av annan uppfattning. Jag har bl.a. påpekat att den som förvärvat avverkningsrätten kan välja att avvakta
med avverkningen eller att avverka endast en del av träden och härigenom, efter eget
gottfinnande, förskjuta riskövergången eventuellt under avsevärd tid beroende på den
avtalade upplåtelsetiden. En motsvarande möjlighet kan inte påvisas vid köp av lös
egendom. Här finns j u antingen en avtalad leveranstidpunkt eller en legal frist, inom vilken godset skall levereras och säljaren kan alltid företa vissa åtgärder, avskiljande respektive individualisering, som medför att köparen vid dröjsmål kommer att bära risken
för varan. Det förhållandet att nu i stället nyttjanderättshavaren ensam kan styra tidpunkten för riskens övergång utgör en ur fastighetsägarens synvinkel i förhållande till det
köprättsliga systemet markant skillnad. Som framgått är läget i praktiken ännu sämre för
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fastighetsägaren eftersom denne, särskilt vid avverkningsuppdrag och leveransrotköp,
får betalt endast för det virke som nyttjanderättshavaren levererar till inmätningsplatsen.
Denna är vanligtvis det sågverk eller motsvarande där nyttjanderättshavaren försäljer det
avverkade virket och ur risksynpunkt har detta konsekvensen att fastighetsägarens ansvar åtminstone rent faktiskt blir ännu mer utsträckt. En oärlig nyttjanderättshavare kan
j u helt enkelt låta en efter eget bedömande "lämplig" virkeskvantitet bli föremål för inmätning. Fastighetsägaren löper dessutom risken att han nödgas vidkännas de ekonomiska konsekvenserna av att virke efter avverkning blir stulet eller av andra orsaker aldrig
når fram till inmätningsplatsen.
Medan de olägenheter för fastighetsägaren som är förknippade med att riskövergången
sker genom avskiljande ekonomiskt sett inte är så alarmerande, eftersom de aktuella
trädbestånden i allmänhet torde omfattas av försäkringsskydd, framstår de inom branschen utvecklade avtalsmodellernas lösning i detta hänseende som närmast tvivelaktiga.
Som framkommit förefaller emellertid synen på dessa modernare avtalsformer vara
ganska nyanserad inom branschen. Bland annat tycks man vara av den uppfattningen, att
avtalens bestämmelse att nyttjanderättshavaren endast skall betala för det som blir inmätt, inte skall ses som en regel om tidpunkten för riskens övergång och att regelns
praktiska betydelse närmast är att den anger vilka kvantitetsuppgifter som skall ligga till
grund för beräkningen av köpesumman. Dessutom anses emellertid att i sådana fall då
fastighetsägaren anser att för liten kvantitet blivit inmätt, måste han visa att den avverkade kvantiteten var större. I sådana praktexempel som när allt virke stulits efter avverkningen tycks man dock vara överens om att det inte det går att utnyttja klausulen. Frågor
rörande risk och riskövergång har behandlats i kap. 6.
Även om vissa köprättsliga påföljder enligt vad nu sagts inte skulle vara användbara, är
därmed inte sagt att köplagen inte i andra hänseenden skulle gå att använda. Avtalet
måste, som redan påpekats, kunna hävas av nyttjanderättshavaren om upplåtelsen är behäftad med fel eller brist, naturligtvis under förutsättning att felet förelåg vid tidpunkten
för riskens övergång. Det bör också föreligga rätt till prisavdrag liksom rätt att innehålla
betalningen, se här avsnitt 7.2.4.
I fråga om skadestånd vid fel eller dröjsmål anser jag att det finns välgrundade skäl att
avböja tillämpning av reglerna om kontrollansvar och att fastighetsägarens ansvar i dessa
situationer bör utformas som ett culpaansvar. Detta innebär praktiskt sett att skadestånd
bör vara uteslutet, om det efter upplåtelsetidpunkten, men före avskiljandet, inträffar
omständigheter som medför att avverkningen inte kan genomföras, såvida inte fastighetsägaren varit medveten om dessa kommande omständigheter vid avtalstidpunkten.
Skadestånd kan inte heller komma ifråga om olika slag av myndighetsingripanden medför att avverkningen inte kan äga rum. Om fastighetsägaren lämnat oriktiga uppgifter
eller på annat sätt varit vårdslös i avtalssituationen blir han naturligtvis skadeståndsskyldig, liksom om det inträffar händelser som helt eller delvis förstör virket, i sistnämnda
fall dock endast i den mån fastighetsägaren eller sådana som fastighetsägaren svarar för
varit vårdslösa. Jag har inte tagit ställning till om fastighetsägarens ansvar skall vara ett
rent culpaansvar eller om det skall vara ett presumtionsansvar. I denna del hänvisas också till avsnitt 7.2.5.
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När det gäller frågan huruvida nyttjanderättshavaren är skyldig att betala vederlaget för
upplåtelsen, även om han inte kommit i åtnjutande av de trädstammar som omfattades av
upplåtelsen, bör anmärkas att det vid ett köprättsligt synsätt ter sig främmande att en köpare skall behöva utge köpesumman om varan inte kommer honom till godo. Om nyttjanderättshavaren underlåter att avverka eller avhämta redan avverkat virke anser jag att
frågan bör hanteras olika om det finns giltiga skäl för underlåtenheten respektive om det
saknas sådana skäl. Föreligger sådana skäl är det i hög grad tvivelaktigt att tvinga nyttjanderättshavaren betala vederlaget och detta i synnerhet om fastighetsägaren har virket i
behåll och har möjlighet att sälja det på nytt till ungefär samma pris. Saknas sådana skäl
är det fortfarande en smula tveksamt att avkräva nyttjanderättshavaren vederlaget, åtminstone om fastighetsägaren kan sälja virket på nytt. Däremot finns, återigen enligt min
uppfattning, skäl ålägga nyttjanderättshavaren skadeståndsansvar om han utan giltiga
skäl underlåter att avverka eller avhämta avverkat virke. När det gäller frågan huruvida
giltiga skäl föreligger eller ej, har jag förespråkat en bedömning som i huvudsak är i
överensstämmelse med köplagens bestämmelser om köparens kontrollansvar, se 57 § 2
st. och 27 § 1 st. KöpL och avsnitt 11.2 och 11.4. Jag ser ur principiell synpunkt inget
anmärkningsvärt i att å ena sidan förespråka en regel om kontrollansvar i detta sammanhang och å andra sidan avböja en sådan regel i fråga om fastighetsägarens ansvar vid fel
och brist. Om man i stället skulle kunna tillämpa motsvarande regler om köparens ansvar
enligt 30 § i 1905 års lag skulle säljaren vara berättigad till skadestånd oberoende av
culpa såvida det inte förelåg force majeure, se 24 § i 1905 års lag.""
Som framhålles i bl.a. avsnitt 11.5 är köprättens regler om stoppningsrätt, se KöpL 61 63 §§, analogt tillämpliga på upplåtelse av avverkningsrätt. Man torde också kunna säga,
att reglerna om detentionsrätt, d.v.s. rätten att innehålla prestation enligt 10 § KöpL, på
motsvarande sätt kan anses tillämpliga i fråga om upplåtelse av avverkningsrätt, även om
det kan förefalla missvisande att tala om utlämnande av varan eller frånhändande av förfoganderätten till varan. Här är det snarast fråga om att fastighetsägaren förbjuder avverkning om inte nyttjanderättshavaren fullgör betalning på avtalad tidpunkt.

13.3 Avverkningsrätten och rättspraxis
Det finns tämligen omfattande rättspraxis, men som nämnts finns ofta skäl hy sa tvekan i
vilken utsträckning tillförlitliga slutsatser kan dras av detta material. Dels är rättsfallen
nästan genomgående gamla och ofta tillkomna redan före 1905 års köplag respektive
1907 års NJL, dels kan man ibland ha skäl ifrågasätta om rättsfallen kan ha haft något
nämnvärt prejudikatvärde och dels torde man ha anledning räkna med att den faktiska
utvecklingen inom branschen gjort en del av de äldre rättsfallen inaktuella. Det kan ha
etablerats avtalsmodeller som medfört att de äldre rättsfallen numera saknar relevans. I
dessa avtal har man ofta ganska noggrant reglerat de frågor som uppkommer när det av
olika orsaker uppstår hinder i avverkningsrätten. I praktiken har detta inneburit att vissa
Den modell som utvecklats i standardavtalen som innebär att nyttjanderättshavaren skall ha rätt till förlängning om
avverkning inte kunnat ske berörs ur nu aktuell synpunkt i avsnitt 11.2. 11.3 och 11.4. Se också avsnitt 13.3.1 och
13.3.2.
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frågeställningar som behandlats i äldre rättspraxis, vanligen inte längre har någon större
betydelse.
Ett ganska allmänt intryck av detta material är vidare att rättsfallen endast i mindre utsträckning har en för rättsläget normerande verkan, eftersom HD: s ställningstaganden
tämligen ofta grundar sig på de enskilda kontraktens innehåll och tolkning.
Däremot vill jag gärna framhålla att jag fått intrycket att domstolarna ofta lyckats hantera obligationsrättsliga frågeställningar vid upplåtelse av avverkningsrätt med god förståelse för de särskilda omständigheterna. Inte ens under den epok som kan förknippas med
begreppsjurisprudensen, verkar domstolarnas rättstillämpning, i varje fall på detta område, ha influerats nämnvärt av dess kritiserade metoder.
Åtminstone i nedanstående avseenden torde rättspraxis fortfarande styra förhållandet
mellan nyttjanderättshavare och fastighetsägare. De rättsfall som påverkat rättsutvecklingen i sakrättsligt hänseende behandlas naturligtvis inte i detta sammanhang, se i stället
avdelning 3.

13.3.1 Virket har inte avhämtats
Till att börja med bör här nämnas sådana fall där avverkning inte utförts inom den legala
upplåtelsetiden eller inom en mer begränsad avtalad tidrymd. Huvudfrågan är om nyttjanderättshavaren, som betalt för upplåtelsen, har rätt att bortföra sådant virke som avverkats i tid, men som efter upplåtelsetidens utgång ligger kvar på fastigheten. Dessa
frågor diskuteras i avsnitt 11.2.
Rättspraxis ger i detta hänseende vid handen, att nyttjanderättshavaren är berättigad att
bortföra virke som ligger kvar efter upplåtelsetidens utgång, men man har samtidigt ådagalagt en viss benägenhet att i avtalen intolka en föreskrift av innebörd att kvarlämnat
virke skulle anses förverkat. Ett avtal som i denna fråga endast anger upplåtelsetiden har
emellertid inte ansetts ha denna innebörd, men om det däremot står att virket vid en viss
tidpunkt skall vara bortfraktat, skall det anses innebära att kvarlämnat virke blir förverkat. Nyttjanderättshavaren får i detta fall alltså finna sig i att betala för virket trots att det
tillfaller fastighetsägaren.
Detta synsätt har enligt min mening med rätta kritiserats och det kan finnas skäl ifrågasätta om inte klausuler med denna innebörd numera skulle kunna angripas såväl enligt
36 som 37 §§ AvtL Såvitt jag kunnat finna brukar det emellertid numera inte förekomma
klausuler som direkt eller efter tolkning kan ges en sådan innebörd och det skulle alltså
enligt rättspraxis betyda, att avverkat virke vanligtvis verkligen får avhämtas även efter
upplåtelsetidens slut.
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13.3.2 Avverkning har inte skett under upplåtelsetiden
Beträffande denna fråga tycks rättspraxis innebära, att nyttjanderättshavaren skall betala
för upplåtelsen, även om avverkningen inte blivit av inom upplåtelsetiden. Winroth hävdar, att man måste ha stöd i avtalet för denna rättsföljd, men Lejman förefaller luta åt att
detta är en konsekvens av att det är fråga om ett nyttjanderättsavtal. Enligt min mening
bör man beakta att det rättsfall som verkar vara normerande i denna fråga, NJA 1921 s.
1, mycket väl kan uppfattas så att nyttjanderättshavaren i och för sig var berättigad att
häva avtalet p.g.a. att det inte gick att ta hand om virket efter avverkning, men att detta
inte skedde i rätt tid och till följd härav hade nyttjanderättshavaren förlorat möjligheten
att göra påföljder gällande. Utgången skulle alltså inte vara en rättsföljd av det förhållandet att avtalet är en upplåtelse av avverkningsrätt utan snarare en konsekvens av nyttjanderättshavarens förhållningssätt i det aktuella fallet. Se särskilt avsnitt 11.3.
Som framgår nedan anser jag att avtalen bör utformas så att det blir entydigt klarlagt, att
nyttjanderättshavaren inte skall behöva betala vederlaget om avverkningen inte genomförs. Däremot bör nyttjanderättshavaren ådra sig skadestånd om han utan godtagbart skäl
underlåter att avverka under upplåtelsetiden.

13.3.3 Avverkningsförbud
Nästa huvudområde rör sådana situationer där den upplåtna avverkningsrätten inte kunnat utövas p.g.a. meddelade avverkningsförbud. Dessa frågor har huvudsakligen behandlats i kapitel 8.
Här måste man hålla i sär två fall; dels när avverkningsrätten förbehållits vid fastighetsförsäljning och dels när det är fråga om en fristående upplåtelse I det förstnämnda fallet
kan man av rättspraxis dra slutsatsen att fastighetssäljaren, d.v.s. den som är berättigad
att avverka den förbehållna skogen, har rätt till ersättning av fastighetsköparen, men endast om avverkningsförbudet meddelas med stöd av en lag som tillkommit efter upplåtelsen. Ersättningen skall här beräknas utifrån den obehöriga vinst fastighetsköparen
gjort genom att han får behålla de träd som undantogs vid köpet. Dessa har haft en värdehöjande inverkan på fastigheten och ersättningen skall beräknas med utgångspunkt i
denna vinst. Effekten blir alltså, enkelt uttryckt, att man inte fullt ut lägger de ekonomiska konsekvenserna av avverkningsförbudet på någondera parten.
Vid fristående upplåtelser torde man möjligen vara mer benägen att låta nyttjanderättshavaren bära risken för ett avverkningsförbud. I varje fall anser Hellner, att det inte finns
lika starka skäl att fördela de ekonomiska effekterna av avverkningsförbudet i detta fall.
För min del har jag i viss utsträckning ifrågasatt detta. Man kan också framhålla, att det i
varje fall inte är säkert, att HD avsett att de något senare avgörandena beträffande förbehållna upplåtelser inte skulle verka normerande för bedömningen av fristående upplåtelser.
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Här förtjänar också att framhållas, att det är i hög grad tveksamt om dessa rättsfall numera har någon praktisk betydelse. Dels torde det numera knappast alls förekomma särskild
lagstiftning med utvidgade möjligheter att meddela avverkningsförbud, dels har möjligheterna att erhålla ersättning staten väsentligt utvidgats vid sådant myndighetsutövande.

13.3.4 Upplåtelser på längre tid än fem år
Härefter övergår jag till det fallet då det skett en upplåtelse som gäller längre tid än fem
år. Även här bör man skilja på upplåtelser som sker i samband med fastighetsförsäljning
och fristående upplåtelser. Dessa frågeställningar har diskuterats i kap 10.
I rättspraxis har endast prövats upplåtelser som skett i samband med fastighetsförsäljning. Här torde rättsläget vara klart. Om fastighetsägaren säger upp avtalet sedan maximitiden passerats utan att nyttjanderättshavaren hunnit avverka de träd som omfattades
av upplåtelsen, tillfaller givetvis dessa träd den nuvarande fastighetsägaren, men nyttjanderättshavaren skall kompenseras. Han har nämligen sålt fastigheten under förutsättningen att han skulle kunna avverka träden. Frågan är så hur denne skall kompenseras.
Enligt rättspraxis skall man utgå från den förlust säljaren gjort. Man beräknar ersättningen utifrån den höjning av köpeskillingen som skulle ha ägt rum om den i köpet förbehållna skogen minskats med de vid upplåtelsens upphörande ännu inte avverkade träden.
När det gäller fristående upplåtelser är däremot rättsläget oklart. Jag har förespråkat att
man drar konsekvenserna av att upplåtelserna inte är gällande längre tid än fem år. Det
förefaller mig märkligt, om en fastighetsägare skulle ådra sig ersättningsskyldighet om
han inte medger fortsatt avverkning sedan avtalet lagligen sett upphört att gälla. En sådan skyldighet borde endast föreligga om omständigheterna vid avtalets tillkomst var
sådana att detsamma kan angripas på avtalsrättslig grund, jag avser i första hand 30 och
33 §§ AvtL eller liknande ogiltighet.

13.3.5 Fastighetsägarens rätt att innehålla sin prestation
Det är klarlagt i rättspraxis att fastighetsägaren har befogenhet att hindra nyttjanderättshavaren från att avverka, om denne inte fullgjort den avtalade betalningsskyldigheten i
rätt tid, se särskilt avsnitt 11.5. Man kan också med säkerhet säga, att fastighetsägaren
har stoppningsrätt enligt 61 § KöpL. I detta avseende är det alltså entydigt bekräftat att
köplagens bestämmelser går att tillämpa på upplåtelse av avverkningsrätt. Även om det
utfasta vederlaget inte förfallit till betalning kan m.a.o. fastighetsägaren ingripa mot avverkning, om det finns skäl for antagande att nyttjanderättshavaren inte kommer att kunna betala. Om nyttjanderättshavaren ställer säkerhet för fullgörandet av sin prestation
fmns det däremot därefter inte grund for att utöva stoppningsrätt. Just sistnämnda fråga
torde inte behöva regleras i standardavtalen.
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13.4 Avverkningsrätten och lagen
Denna undersökning skulle - som jag redan inledningsvis framhöll - inte lyfta fram den
klassiska frågan om upplåtelse av avverkningsrätt i rättstillämpningen bör betraktas som
köp av lös egendom eller som nyttjanderätt till fast egendom. Däremot kan man väl ifrågasätta om inte en slutsats av undersökningen är att denna fråga egentligen är fel ställd
och att upplåtelse av avverkningsrätt bör ses som en avtalstyp sui generis, som fullt ut
varken kan uppfattas som vare sig det ena eller andra."
2

En fråga man i detta sammanhang har anledning ställa sig är om 7:3 1 st. JB längre fyller
någon funktion. Ett upphävande av regeln, något som ibland förespråkas i branschen,
skulle kunna antas innebära att avtal om skogsavverkningsrätt skulle jämställas med köp.
Enligt min mening skulle man egentligen inte uppnå några betydande vinster med en
sådan åtgärd just av det skälet att dessa avtal har vissa särdrag som innebär att de inte
kan förbehållslöst inordnas i någon känd juridisk kategori. Det torde av det ovanstående
ha framgått att en direkt och fullständig tillämpning av köplagen ur vissa synpunkter
knappast är rekommendabel. Det kan väl för övrigt ifrågasättas om den rättspraxis som
utvecklats beträffande dessa frågor heller skulle anses överspelad av en sådan lagstiftningsåtgärd. Ett allmänt intryck av rättspraxis när det gäller obligationsrättsliga frågor är,
som nämnts, att domstolarna på det hela taget verkat på ett avvägt sätt och med ett påtagligt beaktande av avtalstypens särskilda förutsättningar. Praxis tycks också ha satt vissa
avtryck i branschen. Därmed är dock inte sagt att branschen i alla avseenden önskar bibehålla dessa mönster.
En annan effekt av ett upphävande av 7:3 1 st. JB är emellertid att parterna ges ett större
utrymme att utforma avtalen fritt. Maximiregeln innebär inte bara att man hindras av
träffa avtal med längre upplåtelsetid. Som bl.a. berörs nedan i detta avsnitt och framförallt i avsnitt 12.7, uppkommer vissa indirekta obligationsrättsliga komplikationer, när
avtal om upplåtelse av skogsavverkningsrätt enligt villkor i avtalet kan göras gällande
under längre tid än de fem år som stipuleras i 7:5 2 st. JB. För övrigt torde man knappast
kunna säga, att bestämmelserna i JB i nämnvärd utsträckning hindrar avtalsfriheten. Det
förhållandet att avtalet skall uppfattas som en upplåtelse av nyttjanderätt kan t.ex. knappast hindra att man i ett standardavtal föreskriver att köplagens bestämmelser i olika
hänseenden skall tillämpas på förhållandet mellan avtalsparterna. Om så skulle ske - jag
har dock inte påträffat något exempel på denna lösning - bör man dock specificera de
hänseenden i vilka köplagen skall gälla. I annat fall riskerar man framför allt att avtalen
kan leda till materiellt otillfredsställande resultat och även betydande tillämpningssvårigheter. Det kan inte heller uteslutas att en sådan överenskommelse skulle anses ogiltig,
eftersom parterna knappast kan ha satt sig in i verkningarna av en sådan överenskommelse.""
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Jfr avsnitt 5.3.1.
' Se NJA 1985 s. 172 där motsvarande fråga uppkom i ett samboförhållande där parterna kommit överens om att giftermålsbalkens bestämmelser om giftorättsgods skulle gälla. HD. som återförvisade ärendet, antydde att ett samboavtal
inte generellt kan föranleda tillämpning av samma regler som gäller för gifta, men kunde ändå inte utesluta att ett sådant
avtal genom tolkning skulle kunna innefatta avtalade villkor som skulle kunna vara giltiga. Se vidare Agell: Äktenskap,

J
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Det förefaller vara en naturlig utgångspunkt att den fortsatta utvecklingen i branschen
bör bygga vidare på de mönster som successivt utvecklats. Jag antar därför, att en direkt
tillämpning av köplagen inte skulle bli aktuell annat än om lagstiftningen uttryckligen
påbjöd detta. Men inte ens under sådana omständigheter tror jag att branschen skulle
vara beredd att låta köplagen styra fullt ut.

13.4.1 Några lagtekniska komplikationer
I detta avsnitt skall jag sammanfattningsvis beröra några områden där det i det föregående påvisats att gällande lagstiftning medför vissa praktiska problem i fråga om upplåtelse
av avverkningsrätt.
7:5 2 st. JB, som säger att upplåtelsetiden inte är bindande längre tid än fem år, har inte
behandlats närmare. Jag har därför inte kunnat bilda mig någon uppfattning om tidsbegränsningens värde. Däremot torde det stå klart att långa upplåtelsetider till följd av den
moderna tekniska utvecklingen knappast fyller någon egentlig funktion. Ur ekonomisk
synpunkt kan det knappast vara en angelägen strategi för ett skogsbolag att förvärva avverkningsrätter om det inte bidrar till ändamålet att tillgodose det omedelbara virkesbehovet. Mot denna bakgrund kan man ifrågasätta om maximitiden behöver vara ens fem
år.
Det möjligt att det numera inte råder något nämnvärt behov av att upprätthålla tidsbegränsningen av
dessa avtal. Skälet för införande av en tidsbegränsning var dels att långa upplåtelsetider gjorde det
svårt för fastighetsägarna att bedöma värdet på upplåtelsen, dels innebar dessa långa upplåtelser
vissa nackdelar ur skogsvårdssynpunkt och slutligen kunde upplåtelserna vara till förfång för fastighetsägarna även av det skälet att bärkraften i deras jordbruksrörelse försämrades p.g.a. att skogen
under mycket långa perioder inte gav några intäkter. Det är nog möjligt att sådana skäl i viss mån
fortfarande kan vara relevanta, men deras betydelse torde ha minskat. Den viktigaste aspekten när
man idag skall bedöma denna fråga är dock att SVL: s regler om avverkning tillkommit sedan maximiregeln infördes. Härigenom regleras frågan när skog kan avverkas. Jag tvivlar på att det idag med eller utan maximitid - för någon aktör finns något nämnvärt behov av att förvärva avverkningsrätter på områden där skogen ännu inte är avverkningsbar.

Tidsbegränsningen medför i varje fall vissa obligationsrättsliga komplikationer. Om ett
avtal om upplåtelse av avverkningsrätt innehåller en förlängningsklausul som innebär att
avtalet under vissa betingelser skall gälla under längre tid än fem år, får det exempelvis
anses oklart på vilket sätt denna klausul förhåller sig till femårsregeln. Om avverkning
enligt avtalet skulle kunna ske även efter fem års upplåtelsetid, tycks fastighetsägaren, i
strid med sitt löfte om förlängning, kunna säga upp avtalet och därigenom tvinga nyttjanderättshavaren att betala vederlag, trots att fastighetsägaren får behålla skogen. I detta
sammanhang kan också nämnas att de obligationsrättsliga konsekvenserna blir anmärkningsvärt disparata om överenskommelsen innebär att ny upplåtelse kommit till stånd
respektive om den skall ses som en förlängning av det gamla avtalet.
samboende, partnerskap s. 232 f. Det är naturligtvis i hög grad tveksamt om liknande synpunkter skulle kunna anläggas
i affärsjuridiska sammanhang.
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Under denna rubrik bör också nämnas att det finns exempel på rättstillämpningsproblem
som uppstår p.g.a. att regler som i och för sig är tillämpliga vid upplåtelse av skogsavverkningsrätt tycks vara utformade utan hänsyn till de särskilda förhållandena vid upplåtelse av substansförändrande nyttjanderätt. 4:10 och 7:17 JB, som bl.a. tillhandahåller
bestämmelser om rätten till vederlag för upplåten nyttjanderätt, kan endast med svårighet
appliceras på upplåtelse av avverkningsrätt, se vidare avsnitt 12.2.1 och 16.4.4.
Vidare kan här nämnas 7:28 JB, som föreskriver hur rätten till vederlag skall fördelas när
en rättighet efter fastighetsbildningsåtgärd kommer att belasta flera fastigheter, något
som i någon mån berörs i avsnitt 12.8.
Som kommer att närmare framgå i avsnitt 16.4.3 uppstår också vissa tillämpningsproblem i samband med utmätning och konkurs som, så vitt jag förstår, också måste bero på
att reglerna utformats utan att ta tillräcklig hänsyn till de substansförändrande nyttjanderätterna. I detta sammanhang kan även nämnas frågan hur man skall bedöma den konflikt som uppstår rörande avverkat virke när det visat sig att annan än avverkaren haft
bättre rätt till den upplåtna nyttjanderätten, se avsnitt 16.2.4.

13.5 Praktiska råd vid utformning av standardavtal rörande upplåtelse av skogsavverkningsrätt
13.5.1 Inledning
I detta avsnitt kommer jag att i sammanfattande form ange ett antal synpunkter och förslag som antingen redan berörts i den obligationsrättsliga avdelningen eller - i vissa fall
- bygger på vad som sagts i dessa avsnitt. Avsnittet är också avsett att fylla funktionen
av ett slags underlag vid utformandet av standardavtal i branschen.
Inledningsvis vill jag rekommendera branschens aktörer att eftersträva utvecklandet av
standardavtalen så att dessa verkligen behandlar de viktigaste frågorna angående parternas rättigheter och skyldigheter. Detta arbete bör genomföras på det sättet att såväl fastighetsägarnas som nyttj anderättshavarnas intressen blir tillgodosedda. Som nämnts har
man i Finland efter förhandlingar, där både skogsindustrin och skogsägarna varit representerade, lyckats åstadkomma s.k. agreed documents på detta område. Det borde finnas
goda förutsättningar att åstadkomma en motsvarande utvecklingsinsats i Sverige. De privata skogsägarna har j u en uppbyggd organisation som skall företräda deras intressen.
Även om jag annars inte alls kommer in på denna fråga vill jag här framhålla att det även
bör övervägas om inte avverkarna borde ha möjlighet att påverka utformningen av standardavtalen eftersom dessa ofta är självständiga parter såväl i förhållande till fastighetsägaren som i förhållande till nyttjanderättshavaren.
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När frågan om standardavtalens utformning varit uppe till diskussion har ibland från
skogsbolagens sidan den synpunkten anförts, att man inte i onödan vill komplicera avtalsträffandet genom att tillhandahålla alltför omfattande avtal. Det kanske också ligger i
detta att man inte vill oroa fastighetsägarna eller göra dem uppmärksammade på vissa
obehagliga frågeställningar. För min del anser jag att man - även om sådana olägenheter
skulle uppkomma - måste ifrågasätta en sådan tankegång. Utgångspunkten bör alltid
vara att parterna i ett avtalsförhållande skall ha tillgång till all information av betydelse
för avtalet. Man brukar inom nationalekonomin framhålla vikten av att informationen är
fullständig och därmed också likvärdig för båda parter. Saknas denna information, eller
om den i och för sig kan erhållas, men först efter betydande insatser, blir transaktionskostnaderna for avtalsträffandet höga. Höga transaktionskostnader motverkar och kan
ytterst förhindra att avtal träffas."" En av de huvudsakliga poängerna med standardavtal
är för övrigt att man, genom att utarbeta utförliga sådana avtal, skall underlätta och förbilliga träffandet av individuella avtal. Om frågorna i förväg är lösta i avtalet, behöver
parterna inte diskutera dem så ingående. Men om ett standardavtal är bristfälligt, eller
om det rent av ensidigt tillgodoser ett partsintresse, finns det j u en uppenbar risk att just
standardavtalet medför att avtalsträffandet försvåras. Om det finns frågor rörande upplåtelse av avverkningsrätt som man från skogsbolagens sida anser att fastighetsägarna inte
bör känna till, torde det för övrigt finnas särskild anledning att inleda arbetet med att revidera avtalen.
Jag kommer nu alltså här nedan att ta upp ett antal områden som jag anser att man bör
ägna uppmärksamhet åt vid utformandet av standardavtal.

13.5.2 Avverkning har inte ägt rum under upplåtelsetiden
Om avverkning inte ägt rum under upplåtelsetiden använder man i standardavtalen vanligen lösningar som i hög grad avviker från det dispositiva rättsläget. Fastighetsägaren
förbinder sig sålunda att förlänga upplåtelsetiden så att avverkningen kan slutföras. I vissa fall specificeras den tid med vilken avtalet skall förlängas, i vissa andra inte. Nyttjanderättshavaren ådrar sig - så vitt framgår av standardavtalen - inte någon form av påföljd
p.g.a. en utebliven avverkning. I allmänhet föreligger emellertid enligt avtalen inte någon skyldighet för fastighetsägaren att medge förlängning, om skälet för den underlåtna
avverkningen beror på omständigheter hänförliga till nyttjanderättshavaren.
Däremot framgår det inte av något av de tillgängliga avtalen hur man skall förfara när
maximitiden uppnåtts utan att avverkning ändå kommit till stånd eller om avverkningen
inte blivit av p.g.a. omständigheter för vilka nyttjanderättshavaren skall svara. Jag har
dock fått intrycket att man inom branschen vanligen anser att det lagligen inte går att
förlänga upplåtelsen utöver maximitiden. Denna fråga behöver klarläggas i avtalen.
I vissa standardavtal förbinder sig fastighetsägaren att upplåta ny nyttjanderätt om avverkning inte kunnat ske under den tidigare upplåtelsens giltighetstid, men denna lösning

Skog/Lane: Äganderätten i Sverige s. 5 7 ff.
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är inte invändningsfri. Det finns en uppenbar risk att ett sådant löfte uppfattas som ett
försök att kringgå femårsregeln. Man bör i stället enligt min åsikt helt enkelt acceptera,
att fastighetsägaren inte har skyldighet att teckna ett nytt avtal om upplåtelse av avverkningsrätt och detta bör i så fall också på ett entydigt sätt komma till uttryck i avtalstexten.
Jag anser det i och för sig vara en tilltalande metod att låta fastighetsägaren medverka till
förlängning av upplåtelsetiden, men fastighetsägaren bör ha skyldighet att medverka till
förlängning endast i sådana fall då det inträffat omständigheter som ligger utanför nyttjanderättshavarens kontroll som medfört att avverkning inte kunnat komma till stånd.
Jag föreslår vidare, att man i avtalen uttryckligen fastslår, att nyttjanderättshavaren, oavsett skälet för den utebliva avverkningen, inte skall behöva betala för träd som ej avverkats. Jag kommer in på ett undantag från denna utgångspunkt i avsnitt 13.5.8. Vidare
förordar jag, att man bestämmer ett pris för själva rätten att utnyttja markområdet. Detta
vederlag bör däremot erläggas oavsett om avverkningen kommer till stånd eller inte. Den
egentliga poängen med detta sistnämnda förslag är väl att det inrymmer en metod att
komma tillrätta med den komplicerade frågan om och på vilket sätt fastighetsägaren
skall kompenseras om avverkningen inte blir av. Detta syfte uppnås emellertid också om
man i stället i avtalet, i enlighet med vad som sägs i följande stycke, fastställer en fixerad
ersättning som skall utgå till fastighetsägaren vid utebliven avverkning.
Om avverkning inte ägt rum under upplåtelsetiden bör som sagt förlängning ske, om det
förelegat giltiga skäl att underlåta att avverka. Om avverkning i sådant fall inte heller
kommer till stånd under den period med vilken upplåtelsetiden förlängts, bör fastighetsägaren vara berättigad till ersättning såvida inte nyttjanderättshavaren, med tillämpning
av motsvarande regler i köplagen, inte skall anses skadeståndsskyldig. Ersättningen kan
baseras på fastighetsägarens positiva kontraktsintresse, men av praktiska skäl och ur
transaktionskostnadssynpunkt kan det vara bättre att fixera ersättningen redan i avtalet.
En möjlighet är att man bestämmer att det eventuella förskottet skall behållas av fastighetsägaren. Det är då naturligtvis lämpligt att förskottets storlek fastställs med beaktande
av detta.
En annan möjlighet, som åtminstone vid rotköp kan vara tänkbar, är att man låter ersättningen utgöra en viss procentsats av det avtalade priset för upplåtelsen. Det torde också,
i de fall förskottet inte skall utgöras av fastighetsägarens ersättning p.g.a. utebliven avverkning, finnas skäl att i avtalet uttryckligen föreskriva, att erlagt förskott skall återbäras om avverkningen inte blir av, såvida inte nyttjanderättshavaren, enligt vad just sagts,
befinnes vara skyldig att utge ersättning p.g.a. att han utan giltigt skäl underlåtit att
genomföra avverkningen.

13.5.3 Riskövergången
Det torde inte finnas tillräckligt vägande skäl att frångå den uppfattning som vanligen
förfäktats i doktrinen och som innebär att risken skall gå över på nyttjanderättshavaren i
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och med avskiljandet. Jag tycker att standardavtalen tydligt bör ange när riskövergång
äger rum och man bör också eftersträva att utforma standardavtalen på ett sådant sätt att
dessa befäster vad jag skulle vilja beteckna som normala konsekvenser av att riskövergång sker. Den i detta arbete återkommande frågan huruvida en klausul som säger att
vederlaget skall beräknas utifrån vad som blir inmätt är ur denna synpunkt i hög grad
diskutabel.
En möjlighet vore att anse att riskövergången sker vid inmätning vid avverkningsuppdrag och leveransrotköp, medan detta däremot inträffar vid avskiljandet vid upplåtelse
av rotköp. För min del vill jag dock bestämt avvisa en sådan möjlighet. I och för sig är
det naturligtvis möjligt att i avtalet bestämma när riskövergång skall anses äga rum. För
att det av standardavtal som avser avverkningsuppdrag och leveransrotköp skall anses
framgå att man förlagt riskövergången till inmätningstillfället får man nog för det första
kräva att detta blir explicit uttryckt i avtalstexten. Man torde emellertid ha skäl ifrågasätta om en sådan uttrycklig klausul skulle klara en prövning enligt 36 § AvtL. Att en sådan
föreskrift skulle markant strida mot den dispositivrättsliga ståndpunkten är uppenbart.
Inom doktrinen har man som framgått främst tvekat huruvida riskövergång skulle ske
vid avtalstillfället eller vid avskiljandet. Vidare skulle en sådan klausul framstå som diskutabel med tanke på att det vanligen är nyttjanderättshavaren som ensam har rådigheten
och den uteslutande praktiska befattningen med virket sedan avskiljande skett.
Om man bortser från sådana avverkningsuppdrag som jag betecknat som äkta avverkningsuppdrag, föreligger det heller inga principiella skillnader mellan de olika upplåtelseformerna som motiverar att man laborerar med olika tidpunkter för riskövergången.
Som nämnts har jag endast hittat ett avtal som uttryckligen stipulerar att risken övergår
vid avskiljandet. I övrigt saknas uppgifter om riskövergång.
Jag hyser naturligtvis viss förståelse för att man från nyttjanderättshavarnas sida även
vid rotköp önskar att vederlaget skall bestämmas med utgångspunkt i den inmätta kvantiteten. Det vore närmast orimligt om vederlaget inte skulle kunna justeras, om det visat
sig att stämplingslängden angett för många träd. Men det bör anmärkas att justering
också borde förekomma om den inmätta volymen blir större än man utgått ifrån vid bestämmandet av priset.
I detta sammanhang bör också nämnas att det måste anses olämpligt att i standardavtalet
föreskriva att fastighetsägaren garanterar att en stämplingslängd som legat till grund för
prissättningen vid rotköp är korrekt, möjligen med undantag för de inte alltför talrika fall
när det är fastighetsägaren själv som upprättat stämplingslängden.
Att den inmätta volymen bör bli utslagsgivande vid leveransrotköp och avverkningsuppdrag är naturligtvis ofrånkomligt med hänsyn till dessa avtals konstruktion. Tyvärr innebär emellertid detta, att fastighetsägaren hamnar i en ganska prekär situation. Blir volymen enligt inmätningen lägre än beräknat, torde fastighetsägaren inte kunna påverka vederlaget annat än om han kan påvisa, att den avverkade volymen var större och att det
efter avskiljandet inträffat något slags händelse för vilken nyttjanderättshavaren skall
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svara som kommit att medföra att virke förstörts, förkommit eller minskat. Denna obehagliga situation kan på sikt förbättras om skogsmaskinerna utrustas med kapacitet att
utföra korrekta beräkningar av volymen. En enkel uppräkning av antalet träd är också av
stor betydelse i detta sammanhang. På ett eller annat sätt bör man eftersträva, att det direkt på avverkningsplatsen blir klarlagt vilken omfattning avverkningen haft.
Tillsvidare kan jag emellertid inte åstadkomma något bättre råd än att fastighetsägaren i
samband med avverkningen bör försöka åstadkomma en tillförlitlig dokumentation som
utvisar avverkningens verkliga omfattning.

13.5.4 Riskövergångens betydelse
I och med att man accepterat att det sker en riskövergång vid upplåtelse av avverkningsrätt, får man väl också anses ha godtagit att nyttjanderättshavaren skall betala för virket
om det efter riskövergång förstörs, kommer bort, försämras eller minskas genom olyckshändelser som inte beror på fastighetsägaren. Om man anser att nyttjanderättshavaren
inte har en sådan skyldighet bortfaller det viktigaste skälet att laborera med begreppet
risk överhuvudtaget inom denna avtalstyp.
Riskövergången har också betydelse för frågan om det skall anses föreligga dröjsmål och
för bestämmande av relevant tidpunkt för felbedömning. Så vitt jag kunnat finna tycks
dröjsmål från fastighetsägarens sida spela en blygsam roll vid upplåtelse av avverkningsrätt. Detta beror naturligtvis främst på att fastighetsägarens enda prestation är att tillåta
att nyttjanderättshavaren får utnyttja det aktuella markområdet för avverkning. Man kan
naturligtvis säga, att fastighetsägaren råkar i dröjsmål om det inträffar händelser som
medför att avverkning inte kan äga rum. Dessa slags händelser kan indelas i två slag,
dels sådana då myndighetsingripanden innebär att avverkningen inte får äga rum, dels
sådana då skogen förstörs p.g.a. olyckshändelse. Beträffande sistnämnda kategori förefaller det en aning långsökt att hävda att fastighetsägaren är i dröjsmål, då problemet j u
är att den aktuella skogen blivit förstörd. Det är emellertid en vanlig situation inom köprätten att man i samma situation kan åberopa både reglerna om säljarens dröjsmål och
reglerna om fel i varan. I fråga om tidpunkten för felbedömningen är det väl tydligt, att
frågan om ett fel uppstått före eller efter avskiljandet har samma betydelse på detta område som frågan huruvida ett fel i en vara uppstått före eller efter avlämnandet.
Jag har diskuterat vilka påföljder som kan göras gällande mot fastighetsägaren om det
inträffar en olyckshändelse innan risken övergått på nyttjanderättshavaren i kap.7.
Frågan i vilka slags situationer riskregler skall tillämpas har också berörts. Innebörden
av ordet olyckshändelse tycks vara föremål för olika meningar, men så långt är i varje
fall klart, att fysiska olyckshändelser såsom åsknedslag och eldsvådor skall räknas hit.
Orättshandlingar av tredje man såsom stöld och skadegörelse skall också inbegripas. Jag
har i detta sammanhang diskuterat angrepp av skadeinsekter. Det kan möjligen finnas
skäl att hysa tvekan i sådana situationer eftersom ett skadeangrepp som konstateras innan avverkning kan få ganska liten effekt om nyttjanderättshavaren vidtar lämpliga åt207

gärder, varvid en närliggande möjlighet torde vara att snabbt genomföra avverkningen
och dessutom bekämpa skadeinsekterna. Om nyttjanderättshavaren däremot förhåller sig
passiv kan angreppet försvåras. Här har vi ett exempel på en situation där nyttjanderättshavaren har en påtagligt bättre situation än en köpare av lösöre. Nyttjanderättshavaren
har möjlighet att själv bestämma när riskövergången skall ske och han kan i liknande
situationer uppnå betydande fördelar genom att underlåta att avverka. Å andra sidan ankommer det på fastighetsägaren att hålla egendomen försäkrad och ur hans synpunkt är
väl därför inte olägenheterna alltför betydande. Se vidare avsnitt 6.7 och även 13.5.15.

13.5.5 Rotköp eller awerkningsuppdrag
Jag har i åtskilliga sammanhang varit inne på frågan om avverkningsuppdragens status.
Den slutliga ståndpunkten för väl anses vara att sådana avverkningsuppdrag som jag betecknat som äkta, d.v.s. sådana uppdrag som inte syftar till att den som åtagit sig uppdraget skall bli ägare till virket, inte kan anses innebära upplåtelse av avverkningsrätt. Skälet för detta är just att den som åtagit sig uppdraget att avverka i dessa fall inte kommer
att förvärva äganderätten till virket. Dennes uppdrag går i stället ut på att genomföra avverkningen och för fastighetsägarens räkning genomföra virkets försäljning till tredje
man. Om uppdraget utförs i fastighetsägarens namn får väl uppdragstagaren närmast karaktären av fullmäktig för fastighetsägaren, men om försäljningen utförs i uppdragstagarens namn ligger det nära till hands att uppfatta relationen mellan fastighetsägaren och
uppdragstagaren som ett kommissionsförhållande. I båda dessa fall får man vanligen
räkna med att fastighetsägaren förblir ägare till virket till dess det förvärvats av tredje
man. Jag har inte ansett mig ha anledning att härutöver beröra denna variant av avverkningsuppdrag eftersom den inte faller in under kategorin avverkningsrätt till skog. Det
bör dock nämnas, att gränsdragningen mellan äkta och oäkta avverkningsuppdrag i vissa
fall kan misstänkas vara besvärlig att åstadkomma. Hur skall man t.ex. bedöma fallet då
en uppdragstagare som är försäljningskommissionär beslutar om självinträde enligt 40 §
kommissionslagen?
Övriga avverkningsuppdrag, som alltså kännetecknas av att uppdragstagaren - utöver att
avverka - dessutom förvärvar äganderätten till virket och antingen därefter säljer det vidare eller förädlar det i egen industri, bör enligt min mening med fördel ges en annan
och mer klargörande beteckning än avverkningsuppdrag. Egentligen ser jag inga hinder
mot att dessa avtal betecknas leveransrotköp, då betydelseskillnaden mellan begreppen
leveransrotköp och avverkningsuppdrag tenderar att bli allt svårare att uppfatta.
I terminologiskt hänseende anser jag att det är otillfredsställande att man - vilket mer
eller mindre regelmässigt sker - såväl i standardavtal avseende avverkningsuppdrag som
beträffande övriga upplåtelseformer, betecknar parterna som köpare och säljare. Det
finns skäl att ifrågasätta dessa beteckningar överhuvudtaget, eftersom det j u i allmänhet
enligt gällande rätt rör sig om upplåtelser av nyttjanderätt, men i de fall där syftet med
avtalet inte ens är att den som betecknas köpare (d.v.s. den som åtagit sig avverkningsuppdraget) skall bli ägare till virket, blir terminologin direkt misslyckad.
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13.5.6 Påföljder vid fel eller brist
Jag är kommit fram till uppfattningen att fastighetsägarens ansvar när skogen förstörs
efter avtalstidpunkten men innan avverkning ägt rum är relativt begränsat. I första hand
bör en sådan händelse medföra skyldighet att återbära eventuellt förskott. Givetvis bör
nyttjanderättshavaren kunna häva avtalet om en sådan händelse inträffar och lika tydligt
är att vederlaget bör kunna nedsättas om skogen förstörs partiellt. För att skadeståndsskyldighet skall uppkomma bör krävas culpa hos fastighetsägaren. Jag anser således att
kontrollansvar för fastighetsägaren inte bör komma ifråga. Förlängning av upplåtelsetiden fyller ingen praktisk funktion om det med avverkningsrätt upplåtna området totalförstörts, men är naturligtvis i vissa situationer en lämplig lösning.
Om fel eller brist uppstår efter avverkningen skall naturligtvis nyttjanderättshavaren betala för virket. Det finns emellertid anledning att i standardavtalen ange hur man skall
beräkna priset vid leveransrotköp och avverkningsuppdrag när inmätning inte kan ske.
Jag rekommenderar att 45 § KöpL läggs till grund för beräkningen. Som framhållits i
andra sammanhang anser jag att en inmätningsklausul inte skall uppfattas som en klausul
som senarelägger tidpunkten för riskövergång.
Standardavtalens hantering av denna fråga ger ofta ett provisoriskt intryck

13.5.7 Rätten att överlåta avverkningsrätten
Utgångspunkten är att nyttjanderättshavaren har rätt att överlåta rättigheten utan fastighetsägarens samtycke. Även om man kunde ha önskat att de flesta av de författare som
uttryckt sig i denna fråga kunde ha varit tydligare på den punkten, får man väl anta att
uppfattningen i allmänhet är att nyttjanderättshavaren endast kan överlåta rätten i andra
hand. Nyttjanderättshavaren kvarstår alltså som förpliktad gentemot fastighetsägaren
även efter successionen. Trots att sådan sublokation som huvudregel inte godtas i fråga
om nyttjanderätt till fast egendom, anser man beträffande avverkningsrätter (och förmodligen även andra substansförändrande nyttjanderätter) att det för fastighetsägaren har
så liten betydelse vem som faktiskt utför avverkningen att något samtycke inte borde
vara erforderligt. Bengtsson ifrågasätter dock denna uppfattning, åtminstone ifråga om
sådana avtal där nyttjanderättshavaren skall redovisa för omfattningen av avverkningen.
Detta skulle väl innebära, att avverkningsuppdrag och leveransrotköp inte borde få överlåtas utan samtycke medan det däremot skulle gå bra beträffande traditionella rotköp.
För min del vill jag ansluta mig till sistnämnda uppfattning, men dessutom ifrågasätta
om det inte även av andra skäl kan vara tveksamt att tillåta överlåtelse av avverkningsrätt utan samtycke. Ett sådant skäl är att den enskilde fastighetsägaren kan vara angelägen om att avverkningen sker på ett ansvarsfullt sätt med beaktande av de krav som uppställs i SVL och miljölagstiftningen. Fastighetsägaren kan också med rätt eller orätt hysa
misstänksamhet mot vissa aktörer och det förefaller mig rimligt att han skall kunna själv
bestämma vilka som skall tillåtas operera i hans skog. Här bör också nämnas, att den
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person som genom avtalet förvärvat avverkningsrätten i allmänhet anförtror åt en entreprenör att utföra avverkningen och vem denne är kan fastighetsägaren normalt inte känna till.
Ett ytterligare skäl för ståndpunkten är att den som förvärvat rättigheten i andra hand,
N2, i allmänhet torde ha betalt i förskott till N I . Om N I går i konkurs utan att ännu ha
betalt till fastighetsägaren är det numera känt att fastighetsägaren har s.k. stoppningsrätt.
Fastighetsägaren är alltså berättigad att hindra avverkning, men frågan är hur pass goda
möjligheterna är att stoppa N2: s avverkning om han inte ens känner till dennes existens.
Det kan för övrigt vara mycket svårt att stoppa N2 även om han är känd. Man får nämligen räkna med att denne inte frivilligt är beredd att avstå från avverkningen särskilt inte
då han betalat till N1 i förskott.
På ett eller annat sätt måste dock fastighetsägaren kunna ingripa med assistans av polis
eller kronofogdemyndighet mot N2 eftersom denne skall anses utöva den rätt som tillkommer N I . Det förefaller dock inte helt klart hur detta skall gå till. Möjligen kan man
ansöka om särskild handräckning enligt 4 § lag om betalningsföreläggande och handräckning, men ordalydelsen stämmer inte särskilt väl in på denna något märkliga situation. 14 § BrP och därunder införda 16 § 6 p KF 1864: 11 kan inte gärna åberopas. Här
behandlas frågan om rätt att återta det som stulits eller tappats och i p.3 övergångsbestämmelserna till lag 1942: 378 sägs att varje besittningsförhållande som någon utan rätt
rubbat må å färsk gärning återställas av den vars besittning rubbats eller som är i hans
ställe. Man måste här också beakta den numera avsevärt vässade legalitetsprincipen som
bl.a. innebär, att en myndighet inte utan uttryckligt stöd i lag har rätt att fatta ett för den
enskilde betungande beslut. Det är rent av möjligt, att det saknas lagliga förutsättningar
att ingripa mot N2.
Jag tycker, att det i standardavtalen bör intas en föreskrift, att överlåtelse eller andrahandsupplåtelse av avverkningsrätten inte får ske utan fastighetsägarens samtycke. Vidare bör nyttjanderättshavaren i avtalet åläggas att hålla fastighetsägaren underrättad om
när avverkningen skall genomföras samt vem som skall utföra avverkningen. På så sätt
bereds fastighetsägaren praktisk möjlighet att följa avverkningen och även att bevaka det
avverkade virket. Däremot bör inte fastighetsägaren ha rätt att hindra att den av nyttjanderättshavaren utsedda avverkaren får tillträde till markområdet. Detta förslag ger också
fastighetsägaren i varje fall chansen att övervaka avverkningen och därmed möjlighet att
beräkna den avverkade kvantiteten och att dokumentera avverkningens omfattning, jämför ovan under 6.4.2. Det sistnämnda framstår som i hög grad rimligt med hänsyn till
den prekära situation som uppstår för fastighetsägaren i de fall när den inmätta volymen
understiger den avverkade.

13.5.8 Virket avhämtas inte under upplåtelsetiden
Nyttjanderättshavaren bör naturligtvis ha rätt att avhämta virke som fortfarande efter
upplåtelsetidens slut ligger kvar på fastigheten. Även om upplåtelsetiden satts till fem år
borde denna möjlighet kvarstå. 1 avtalen bör man införa en bestämmelse som tydligt an210

ger detta. Tekniken kan med fördel bygga på 8:21 2 st. och 8:22 JB. Om nyttjanderättshavaren kvarlämnat virke på fastigheten skall han i så fall inom tre månader efter anmodan föra bort egendomen. Underlåter han detta skall virket utan lösen tillfalla fastighetsägaren. Detta innebär m.a.o. att nyttjanderättshavaren får finna sig i att utge det överenskomna vederlaget trots att han aldrig får del av virket, se vidare avsnitt 11.3.

13.5.9 Nyttjanderättshavarens rätt att innehålla betalningen
Nyttjanderättshavaren utfäster sig vanligtvis att i viss ordning betala vederlag för upplåtelsen. I allmänhet erläggs huvuddelen av betalningen som förskott antingen direkt vid
avtalet eller viss senare tidpunkt. Olika typer av periodisering kan också förekomma.
Denna fråga erbjuder i sig föga av intresse ur juridisk synpunkt.
Däremot kan det i detta sammanhang finnas skäl fråga sig i vad mån nyttjanderättshavaren kan ha rätt att hålla inne sin prestation. 61 § KöpL bör naturligtvis kunna åberopas
även från nyttjanderättshavarens sida, men man kan fråga sig om fastighetsägarens obestånd egentligen utgör ett skäl för nyttjanderättshavaren att hålla inne betalningen. Visserligen fmns det en risk att nyttjanderätten faller vid en eventuell exekutiv auktion, men
däremot får det, som framgår nedan, betecknas som oklart huruvida konkursboet har befogenhet att hindra att nyttjanderätten utövas. Jag föreställer mig att den normala reaktionen hos nyttjanderättshavaren, om han fått kännedom om obestånd eller konkursutbrott hos fastighetsägaren, är att skyndsamt genomföra avverkningen, se avsnitt 16.6.3.
Men om man håller inne betalningen har man däremot verkligen möjliggjort för konkursboet att hindra avverkningen.
Denna fråga kanske inte framstår som särskilt angelägen att reglera i ett standardavtal,
inte minst med hänsyn till att man i allmänhet inte genom avtalet kan påverka kontrahenternas ställning gentemot olika kategorier av tredje män. Däremot kan det nog finnas
skäl att behandla den situationen att det efter avtalet visar sig att det föreligger sådana
omständigheter som inte ligger inom nyttjanderättshavarens kontroll eller motsvarande
som kan komma att försvåra eller hindra avverkningen. Om det är riktigt att nyttjanderättshavaren inte skall behöva betala vederlaget för upplåtelsen under sådana omständigheter kan det också finnas skäl att i avtalet tydliggöra, att nyttjanderättshavaren är berättigad att hålla inne betalningen om sådana omständigheter inträffat.

13.5.10 Vederlagets bestämmande
I detta sammanhang har främst diskuterats vederlagets fastställande vid avverkningsuppdrag och leveransrotköp. Jag har i flera olika sammanhang kritiserat inmätningsklausulerna p.g.a. att dessa ur flera olika synpunkter försätter fastighetsägaren i en tveksam situation. Jag anser inte att jag här skall återge alla dessa synpunkter utan nöjer mig med
att sammanfattningsvis rekapitulera mina förslag i detta hänseende.
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För det första har jag pekat på möjligheten att man i avtalen bestämmer ett vederlag som
avser själva rätten att nyttja det aktuella skogsområdet. Detta vederlag skulle i princip
inte skilja sig från den arrendeavgift som betalas vid jordbruksarrende eller den hyra som
betalas för en affärslokal. Ett sådant vederlag avseende nyttjandet bör utbetalas oberoende av huruvida avverkningen kommer till stånd.
När det däremot gäller köpesumman för det avverkade virket, bör utbetalning endast
komma ifråga om avverkning verkligen ägt rum. Justering av det avtalade priset vid rotköp genom att i slutändan låta värdet av det virke som blivit inmätt avgöra vederlagets
storlek anser jag i viss mån tvivelaktigt och jag har ovan påpekat vissa olägenheter med
en sådan ordning. Det har emellertid visat sig förenat med svårigheter att hitta nöjaktiga
lösningar på detta problem. Det måste naturligtvis vara nyttjanderättshavaren obetaget
att ernå justering av vederlaget, om det visat sig att stämplingslängden redovisat för stor
virkeskvantitet. Jag skulle kunna tänka mig att en vid inmätning i och för sig konstaterad
brist inte skulle vara tillräckligt skäl för justering av priset på rotposten. För att uppnå
denna rättsföljd skulle det krävas att nyttjanderättshavaren kunde påvisa att orsaken till
den lägre inmätta volymen är att stämplingslängden är felaktig. Detta kan man emellertid
knappast visa om man inte kan förebringa bevisning om att ett mindre antal träd än som
upptagits i stämplingslängden blivit föremål för avverkning. En sådan regel skulle i varje
fall ge nyttjanderättshavarna incitament att påskynda utvecklandet av tekniska lösningar
som möjliggör sådan uppmätning under pågående avverkning.
Däremot tvekar jag inte att rekommendera, att man i standardavtalen undviker att låta
fastighetsägaren garantera stämplingslängdens riktighet annat än i sådana fall när fastighetsägaren själv upprättat stämplingslängden. Ur allmän synpunkt kan det inte gärna anses motiverat att fastighetsägaren skall ådra sig skadestånd om det avverkade virket avviker från vad som framgår av stämplingslängden. Det är visserligen vanligt förekommande att säljare lämnar utfästelser beträffande försåld egendom, men bör det egentligen
alls komma ifråga, när säljaren de facto inte kan känna till huruvida den försålda egendomen svarar mot utfästelsen? I varje fall anser jag det i hög grad olämpligt att låta fastighetsägaren göra dylika utfästelser mer eller mindre i blindo.

13.5.11 Förlängningsklausuler
I detta avseende anser jag att de flesta av standardavtalen ger uttryck åt ett synsätt som i
princip förefaller konstruktivt och välbalanserat. Modellen innebär att man i görligaste
mån försöker hitta lösningar som leder till att avtalet fullföljs enligt de ursprungliga intentionerna. Om avverkning inte skett skall avtalet förlängas så att nyttjanderättshavaren
får möjlighet att utföra avverkningen. De olägenheter som ur fastighetsägarens synpunkt
kan vara förknippade med detta skall i och för sig inte underskattas. Det förhållandet att
denne som regel erhållit förskott är emellertid en viktig omständighet som också innebär
att de ekonomiska olägenheterna knappast framstår som särskilt alarmerande. Frågan hur
länge avtalet skall förlängas är knappast av nämnvärt intresse. Det torde däremot vara
rekommendabelt att man i avtalen tydligt klargör, att förlängning inte kan ske så att den
totala upplåtelsetiden överstiger fem år. Som framgått i avsnitt 7.2.4 anser jag det tvek212

samt om det alls är möjligt att förlänga en upplåtelse så att den totala upplåtelsetiden
överstiger fem år.
Det kan med fog ifrågasättas om förlängning skall kunna påkallas av nyttjanderättshavaren om skälet varför avverkningen inte kommer till stånd beror på nyttjanderättshavaren.
Sannolikt bör förlängning kunna ske endast om det uppstått ett hinder för avverkningen
som nyttjanderättshavaren inte kunnat råda över. Å andra sidan vore det en fördel om
man i detta avseende kunde slippa tvister huruvida en viss omständighet som medfört att
avverkningen inte skett verkligen varit av tillräckligt kvalificerad beskaffenhet. Men enligt min uppfattning kan detta skäl knappast vara av sådan vikt att förlängning ändå borde medges även om nyttjanderättshavaren själv orsakat dröjsmålet.
Överhuvudtaget tycks förlängningsklausuler kunna medföra säregna och svårhanterliga
komplikationer när det gäller olika obligationsrärtsliga frågor. Ett sätt att undvika komplikationerna är att i avtalet dels klarlägga, att förlängning endast får ske när det inträffat
vissa kvalificerade omständigheter av force majeurekaraktär som hindrat eller försvårat
avverkning under avtalets giltighetstid och dels tydliggöra, att förlängning inte skall
kunna ske så att den totala upplåtelsetiden överstiger fem år. Det torde vidare vara rekommendabelt att man i detta hänseende någorlunda detaljerat anvisar hur nyttjanderättshavaren praktiskt sett skall förfara för att förlängning skall komma till stånd.
Jag har i ett annat sammanhang - avsnitt 9.2.4 - berört den typ av klausuler, som innebär
att fastighetsägaren lovar att på nytt upplåta avverkningsrätt om avverkning inte kunnat
komma till stånd under den ursprungliga upplåtelsens giltighetstid. Där nämnde jag att
det finns en uppenbar risk att denna typ av klausuler bedöms som ett försök att kringgå
7:5 2 st. JB, vilket kan leda till att klausulerna inte anses giltiga.

13.5.12 Skiljeklausuler
På vissa håll har man börjat överge de traditionella skiljeklausulerna. I vissa undersökta
avtal saknas överhuvudtaget sådan klausul och i några fall har man nyanserat dessa så att
fastighetsägaren ges möjlighet att välja mellan rättegång vid allmän domstol och skiljeförfarande. Ett viktigt skäl för denna uppmjukade branschpraxis torde vara, att man börjat ifrågasätta klausulernas berättigande i sådana fall då kostnaderna för förfarandet betydligt överskrider tvisteföremålets värde. En sådan omständighet kan j u också medföra
att klausulen jämkas enligt 36 § AvtL.
I den mån man önskar bibehålla möjligheten av ett skiljeförfarande torde det i fråga om
mindre upplåtelser mellan å ena sidan skogsbolag eller motsvarande och å andra sidan
privata fastighetsägare vara rekommendabelt att föreskriva att förfarandet skall genomföras med endast en skiljeman.
De avtal som i detta hänseende framstår som mest generösa gentemot fastighetsägaren
överlåter åt denne att bestämma valet mellan skiljeförfarande eller rättegång.
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Man får räkna med att en betydande del av de upplåtelser som görs av privata fastighetsägare har ett relativt begränsat värde. Jag föreställer mig att man av detta skäl skulle
kunna överväga om det inte, så snart avtalen träffas med upplåtande privatpersoner, borde finnas skäl att antingen avstå från skiljeklausul, använda sig av förenklat skiljeförfarande eller överlåta åt fastighetsägaren att bestämma om förfarandet.

13.5.13 Partsbeteckningar
Enligt min mening är det olyckligt, att använda sig av partsbeteckningarna köpare och
säljare i standardavtalen. Detta gäller i synnerhet vid sådana avverkningsuppdrag där
avverkaren verkligen genomfor avverkningen på fastighetsägarens uppdrag och utan att
avsikten är att han skall bli ägare till virket. Men denna terminologi måste väl betecknas
som olämplig även vid övriga upplåtelseformer, som j u enligt gällande rätt skall anses
utgöra nyttjanderätt till fast egendom. Så länge denna regel finns kvar torde det vara
mest korrekt att använda partsbeteckningarna fastighetsägare och nyttjanderättshavare
eller beträffande sistnämnda part alternativt upplåtare. I sådana fall där en avverkningsrätt upplåts i andra hand är det givetvis olämpligt att beteckna upplåtaren som fastighetsägare. I och för sig skulle nyttjanderättshavaren kunna betecknas avverkare, men som
jag nämnt i avsnitt 1.5, kan denna benämning vara olämplig eftersom det finns risk för
sammanblandning med den som faktiskt utför avverkningen. Skulle avverkningsrätt till
skog utmönstras från nyttj anderätterna möter däremot givetvis varken praktiska eller
sakliga hinder att beteckna parterna som köpare och säljare. Tills vidare måste det anses
mest korrekt att använda sig av partsbeteckningarna köpare och säljare endast när det är
fråga om entydiga köpeavtal.

13.5.14 Parternas skyldigheter vid skadeangrepp
Jag har förespråkat att man i avtalen intar en bestämmelse där det preciseras på vilket
sätt parterna skall agera om det efter upplåtelsen, men före avverkningen, uppdagas att
det aktuella skogspartiet är utsatt för skadeangrepp. Mina bristande praktiska insikter i
skogsvård förhindrar mig från att lämna några närmare rekommendationer i detta avseende. Jag får nöja mig med att poängtera, att det allmänt sett nog vore värdefullt om man
kunde precisera vad som skall åligga parterna när sådana problem uppkommer. Jag föreställer mig dock att det åtminstone bör gälla en skyldighet för part att underrätta medkontrahenten och att samråd bör ske. Vidare torde det vara lämpligt att nyttjanderättshavaren ges rätt att genomföra bekämpningsinsatser. Så vitt jag kan förstå bör det också
helst framgå att avverkning skall genomföras snarast efter att det kommit till nyttjanderättshavarens kännedom att skogspartiet är utsatt for sådant angrepp.
Nyttjanderättshavaren bör emellertid ha möjlighet att häva avtalet om angreppet är av
sådan omfattning, att nyttjanderättshavarens syfte med förvärvet av avverkningsrätten
väsentligen förfelas. Däremot skall han naturligtvis inte vara berättigad till skadestånd
annat än om fastighetsägaren varit försumlig, t.ex. genom att inte varsko om ett påbörjat
angrepp som han blivit medveten om.
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13.5.15 Information angående skogsvårdsföreskrifter
Som framgått i avsnitt 4.4.2 rekommenderar jag, att standardavtal rörande upplåtelse av
avverkningsrätt skall innehålla ett avsnitt där det uttryckligen framgår vad fastighetsägaren har lämnat för upplysningar beträffande av myndigheter meddelade föreskrifter av
betydelse för skogsbruket på fastigheten. En fördel med detta är naturligtvis, att fastighetsägaren, genom att han kan visa att sådan information lämnats, borde kunna undgå
ansvar om avverkningarna sedan sker i strid med meddelade föreskrifter. En annan fördel är att nyttjanderättshavaren härigenom verkligen får del av relevant information i
dessa avseenden vilket naturligtvis ur alla synpunkter måste anses lämpligt och önskvärt.
13.5.16 Rätt att tillvarata trädrester
Det kan idag finnas goda skäl att reglera frågan huruvida nyttjanderättshavaren har rätt
att ta tillvara trädrester i standardavtalen. Frågan har kortfattat berörts i avsnitt 12.6. En
naturlig utgångspunkt bör vara att nyttjanderättshavaren har rätt sådan rätt beträffande
trädet i dess helhet. Det kan knappast finnas anledning undanta stubbar såvida inte miljömässiga faktorer talar för att stubbarna bör vara kvar. Det förefaller normalt lämpligt
att använda samma lösning som föreslås i avsnitt 13.5.9 beträffande rester som inte avhämtats vid upplåtelsetidens slut.

13.5.17 Rätt till uppläggsplats för virket
1 de nedanstående avsnitten 16.3.1 och 16.5, där frågan om nyttjanderättshavarens skydd
mot fastighetsägarens borgenärer är på tal, påstår jag att nyttjanderättshavaren vid fastighetsägarens konkurs eller motsvarande torde uppnå förbättrade möjligheter att tillgodogöra sig avverkat virke som finns kvar på fastigheten, om det av kontraktet framgår att
fastighetsägaren upplåtit rätt på viss plats att anordna upplägg för virket. I annat fall ökar
risken att virket anses vara i fastighetsägarens besittning. 1 sådant fall bör virket med
tillämpning av 4:18 UB kunna tas i anspråk av fastighetsägarens borgenärer.
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AVDELNING 3 Sakrättsliga frågor
14 Några allmänna frågor
14.1 Inledning
Denna avdelning innefattar en allmän genomgång av de sakrättsliga frågor som kan ha
betydelse vid upplåtelse av avverkningsrätt. Innan jag kommer in på de sakrättsliga frågorna enligt gällande rätt skall jag emellertid översiktligt redogöra för den rättshistoriska
utvecklingen rörande sakrättsliga frågor av betydelse för nyttjanderätt till fast egendom.
Allra först skall jag dock ta upp några allmänna frågor av principiell natur, som enligt
mitt bedömande förtjänar att belysas i detta sammanhang. Dessa frågor är dels vilken
rättslig betydelse det har att träd på rot räknas som allmänt fastighetstillbehör, dels huruvida godtrosförvärv av tillbehör kan ske vid obehörig upplåtelse och dels vad för slags
fång nyttjanderättshavaren gör när han förvärvar äganderätten till avverkat virke. Slutligen lämnas några synpunkter på behandlingen av avverkningsuppdrag i sakrättsligt hänseende.
Framställningen kommer därefter att läggas upp så att jag någorlunda översiktligt redogör för de sakrättsliga reglerna för nyttjanderätt till fastighet i stort. Först behandlas reglerna rörande omsättningsskyddet och därefter reglerna om borgenärsskyddet. I anslutning till redovisningen skall jag diskutera några särskilda problem som kan tänkas uppkomma till följd av att det rör sig om upplåtelse av avverkningsrätt. Gemensamt för
ganska många sådana problem är att de har anknytning till det fastighetstillbehör - på rot
stående träd - som blivit föremål för avskiljande inom ramen för den upplåtna nyttjanderätten. Olika rättssubjekt kan i vissa fall tänkas konkurrera om det som avskiljts. Den
huvudfråga som i detta avseende uppkommer är om det förhållandet att en kontrahent
avverkat kan ha betydelse för den sakrättsliga bedömningen, eller om konflikter rörande
avverkat virke skall avgöras med ledning av de sakrättsliga regler som gäller beträffande
nyttjanderätten som sådan.
I denna avdelning skall jag även ta upp en del frågor som rör nyttjanderättshavarens
ställning etter det att fastighetsägaren drabbats av utmätning eller konkurs. En sådan fråga är i vad mån fastighetsägaren med verkan mot borgenärerna kan upplåta avverkningsrätt i fastigheten efter utmätning eller konkurs. En annan rör nyttjanderättshavarens befogenheter när det gäller utövandet av avverkningsrätt som upplåtits före konkurs eller
utmätning och slutligen diskuteras frågan om nyttjanderättshavarens rätt att avräkna förskott vid fastighetsägarens konkurs.
Innan avdelningen sammanfattas tar jag också kortfattat upp dels frågan om man i stället
skulle kunna använda sakrättsliga regler för lös egendom beträffande upplåtelse av av-
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verkningsrätt och dels frågan om vilka effekter som skulle kunna uppkomma om traditionsprincipen upphörde att gälla.

14.2 Konsekvenser av att träd utgör fastighetstillbehör
Tillbehör till fastighet omfattas som bekant av särskilda regler. Dessa är samlade i 2 kap
JB. 2 kap 1-3 §§ JB preciserar vad som skall hänföras till fastighet. 2:4 JB behandlar
främst konsekvenserna av att annan än fastighetsägaren tillför fastigheten föremål som
har sådan karaktär att de enligt 2 kap 1-3 §§ JB kan hänföras till någon av tillbehörskategorierna. 2:5 JB berör situationen då fastighetsägaren tillför fastigheten föremål som
omfattas av särskilda anspråk från en tidigare successor.'" I nu aktuellt sammanhang är
det dock närmast 2:7 JB som tilldrar sig intresse. Denna bestämmelse lyder: "Överlåtelse
av föremål som hör till fastighet gäller ej mot tredje man, förrän föremålet skiljes från
fastigheten på sådant sätt att det ej längre kan anses tillhöra denna."
1

Förvärv av ett sådant föremål medför inte sakrättsligt skydd mot tredje man, såvida inte
föremålet skiljes från fastigheten på ett sådant sätt att föremålet inte längre kan anses
höra till denna. Lagtexten säger att förvärv av sådant föremål inte medför sakrättslig
effekt, såvida inte föremålet avskiljs från fastigheten. Föremålet kan alltså finnas kvar på
fastigheten. Det viktiga är att det funktionella sambandet med fastigheten bryts.
Men hur förhåller det sig då med upplåtelse av avverkningsrätt i detta hänseende? Konsekvensen av 2:7 JB tycksju i förstone vara att det sakrättsliga skyddet gentemot fastighetsägarens borgenärer och singularsuccessorer vid förvärv av avverkningsrätt inte uppkommer förrän träden avverkats. Som kommer att framgå nedan i avsnitt 16.3.1 blir
emellertid nyttjanderätten som sådan skyddas redan genom upplåtelseavtalet. I själva
verket tycks 2:7 JB därför ur nu aktuell synpunkt knappast ha någon relevans vid upplåtelse av avverkningsrätt.** Därmed är dock inte sagt att avskiljande i sig inte skulle ha
någon betydelse ur sakrättslig synpunkt. Som kommer att framgå nedan, bl.a. i avsnitt
16.3.3, är denna åtgärd i vissa situationer ändå en viktig omständighet. Även i detta
sammanhang märker man, att upplåtelse av skogsavverkningsrätt i förhållande till lagtexten på något sätt hamnar mellan stolarna.
Även om det i och för sig inte har någon betydelse i nu aktuellt sammanhang, skulle jag i någon
mån vilja uppmärksamma utformningen av 2:7 JB. Till synes förbehållslöst förmedlar regeln budskapet att överlåtelse av tillbehör ger sakrättsligt skydd mot tredje man om föremålet avskiljes från
fastigheten. Det är naturligtvis inte alldeles rätt att säga att en överlåtelse av föremålet i kombination med avskiljande ger förvärvaren generellt sakrättsligt skydd mot överlåtarens borgenärer eller
singularsuccessorer. Visserligen är avskiljandet en nödvändig förutsättning när föremålet är ett fastighetstillbehör, men det är i många fall inte en tillräcklig förutsättning. Föremålet måste naturligtvis dessutom traderas för att man på det sätt lagtexten antyder skall ha fog för att tala om ett geneAnmärkningsvärt nog tycks denna regel endast beröra säljare, som sålt föremål med ägarförbehåll eller motsvarande,
och uthyrare av föremål. Tidigare ägare som på ett rättsvidrigt sätt avhänts föremål som sedermera tillförts fastighet av
fastighetens ägare har inte uppmärksammats i detta sammanhang.
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relit skydd. Det tycks närmare bestämt vara endast i konflikter mellan a ena sidan förvärvaren av
föremålet och å andra sidan den som har panträtt i fastigheten respektive den kategori av tredje män
som förvärvat fastigheten av överlåtaren, som avskiljandet i sig har någon påtaglig och självständig
sakrättslig betydelse. Men inte ens i dessa båda fall torde avskiljandet vara en sakrättsligt sett
betryggande åtgärd. Om den borgenär som har panträtt i fastigheten begär utmätning av det överlåtna och avskilda föremålet sedan det visat sig att säkerheten i fastigheten inte kommer att täcka fordran, lär man vanligen finna att den som förvärvat föremålet inte har sakrättsligt skydd gentemot
överlåtarens borgenärer, såvida inte det aktuella föremålet traderats. Så länge föremålet överhuvudtaget finns kvar på fastigheten torde traditionskravet normalt sett inte vara uppfy llt. Jag tvivlar för
övrigt på att avskiljandet som sådant ens hjälper gentemot den person som i god tro köpt fastigheten
i förlitan på att det aktuella föremålet omfattas av köpet. Det är nämligen svårt att förklara varför
den som förvärvat ett tillbehör skall ha lättare att hävda förvärvet mot andra pretendenter än den
som för övrigt förvärvar lös sak. 1 praktiken verkar det framförallt vara de ondtroende fastighetskö308

parna som får träda tillbaka till följd av avskiljandet.
Jag har för övrigt ytterligare en invändning mot regelns utformning. Anta, att en fastighetsägare
säljer ett tillbehör som inte avskilts till A och därefter säljer fastigheten till B. Här anses att B har
förvärvat även det försålda tillbehöret även om B var medveten om den tidigare tillbehörsförsäljningen till A. Man menar att fastighetsbegreppet skall vara enhetligt och inte beroende av en köpares goda eller onda tro. Om det t.ex. finns två spekulanter på en fastighet varav den ene känner till
försäljningen av tillbehöret, medan den andre inte gör det skulle i annat fall köpets omfattning bli
309

olika beroende på vem av spekulanterna som köpte.
Enligt min mening är detta resonemang ur
rättspolitisk synpunkt föga tillfredsställande. Även ur systematisk synpunkt kan ståndpunkten kritiseras, då det vore värdefullt med ett gemensamt synsätt för alla sådana fall där tillbehör, oavsett om
det är fråga om tillbehör till fastighet eller lös sak, blir föremål för separat överlåtelse. I fråga om
tillbehör till lös sak har så vitt jag vet aldrig gjorts gällande att en ondtroende förvärvare av saken
skulle ha företräde framför en köpare av tillbehöret, när det är fråga om tillbehör som inte avskilts,
och därmed inte traderats till köparen. Man är däremot obenägen att låta tillbehör avskiljas från det
310

huvudsakliga föremålet i samband med utmätning.
Det förefaller rekommendabelt att överge denna formalistiska inställning i denna fråga och i stället
låta fastighetsköparens goda eller onda tro bli utslagsgivande, om tillbehör sålts separat men inte
avskilts före ett fastighetsköp. Däremot bör nog bevisbördan inte åvila fastighetsköparen. Det förhållandet att föremålet finns på fastigheten och har karaktären av tillbehör bör kunna föranleda presumtion för att föremålet omfattas av fastighetsköpet. För att denna presumtion skall brytas bör av
köparen av föremålet krävas dels att denne visar att föremålet sålts före fastighetsförsäljningen och
dels att fastighetsköparen insett eller haft skäl att inse, att föremålet inte omfattades av fastighetsförsäljningen. Detta torde medföra, att den praktiska skillnaden inte blir särskilt stor jämfört med
nuvarande rättsläge - i varje fall ur resultatsynpunkt - men man slipper den systematiska oredan och
undgår dessutom ett ur rättspolitisk synpunkt föga tilltalande synsätt.

Se SOU 1947: 3 8 s . l 0 9
Westerlind ( 1 - 5 kap) s. 186. Se också SOU 1965:14 s. 58.
SOU 1947: 38 s. 110 och prop. 1966: 24 s. 98.
UB 4: 6 1 och 2 st., se också Gregovv: Utsökningsrätt enligt den nya utsökningslagstiftningen. s. 75, cit. "'Gregow "
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14.2.1 Rätt ägares rätt till föremål som har blivit tillbehör
Av 2:4 JB framgår att föremål av de slag som avses i 2:1 - 3 JB inte skall räknas som
tillbehör om de tillförs fastigheten av annan än fastighetsägaren, såvida inte föremålet
och fastigheten sedermera får samma ägare. Härutöver stadgas i denna §, så vitt nu är av
intresse, att föremål av kategorin industritillbehör inte blir tillbehör även om de tillförs
fastigheten av dess ägare i sådana fall då denne inte äger föremålen. 2:4 JB synes därför
e contrario ge vid handen, att föremål av de slag som avses i 2:1 och 2:2 JB skall utgöra
tillbehör om fastighetsägaren tillfört dem, oavsett om fastighetsägaren äger dem eller
inte. Det är svårt att uttala sig om de praktiska effekterna av detta. Man kan möjligen
finna viss ledning i utformningen av 2:7 JB. Detta stadgande behandlar j u en annan fråga, men man kan möjligen dra vissa slutsatser av att det krävs ett fysiskt avskiljande för
att överlåtelse av tillbehör skall gälla mot tredje man. Implicit torde nämligen följa av
detta att om tredje man i ond tro förvärvar fastigheten, får han behålla sådana tillbehör
på fastigheten som ägs av någon annan än fastighetsägaren. Tredje mans onda tro skulle
alltså inte tillmätas rättslig relevans i en sakrättslig konflikt med ägare av tillbehör. Av
2:4 andra meningen JB torde dock följa att industritillbehör enligt 2:3 JB inte kan hanteras på detta sätt. Sådana föremål blir ju aldrig tillbehör."
Av intresse är å andra sidan också 2:5 JB. Om fastighetsägaren köper egendom på avbetalning med ägarförbehåll eller motsvarande, förlorar detta förbehåll sin giltighet både
obligationsrättsligt och sakrättsligt, om fastighetsägaren tillför denna egendom till fastigheten så att den får karaktär av tillbehör enligt 2:1 eller 2:2 JB. Om däremot fastighetsägaren hyr sådan egendom och därefter inmonterar den, blir den inte tillbehör, utom
i det speciella fallet då hyresavtalet de facto är ett köpeavtal. Borde då inte detta innebära, att det just är i specialfallet köp med ägarförbehåll som egendom blir tillbehör när
den infogas av fastighetens ägare, medan i alla övriga fall där fastighetens ägare tillför
föremål som han inte är ägare till, föremålen inte blir tillbehör? Med utgångspunkt i lagtexten kan man alltså hitta visst stöd för båda uppfattningarna.
I 1966 års lag om vad som är fast egendom motsvarades 2:4 JB av § 5.1 nu aktuellt hänseende tycks de båda reglerna överensstämma. Lagrådet gjorde ett kategoriskt uttalande i
lagrådsremissen till 1966 års lag som kan tyckas klarläggande för denna fråga. Man
sade, att frågan huruvida vid ett föremåls förenande med fastigheten det tillhörde fastighetsägaren eller annan eller huruvida det var belastat med någon sakrätt saknar betydelse
för huruvida det blivit tillbehör till fastigheten. Sådana omständigheter skulle tillerkännas vikt endast i två fall, dels när annan än fastighetsägaren själv tillfört föremålet och
dels när industritillbehör tillförts av fastighetsägaren utan att han var ägare. Man tillade,
att de särskilda sakrätter som kunde finnas till föremål så länge de var lös egendom upphörde att gälla sedan föremålet tillförts fastigheten." Lagrådets markering synes därefter
inte ha väckt någon gensaga inom ramen för genomförandet av 1966 års lag. Vid införandet av JB 1972 berördes överhuvudtaget inte denna fråga. Det förefaller emellertid mot bakgrund av hur man tidigare sett på denna fråga - som om lagtexten av lagrådet
2
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tolkats på ett sådant sätt att den fått mer kategoriska konsekvenser än som egentligen
varit åsyftat.
Å andra sidan bör noteras att i såväl 1947 års förslag till jordabalk"' som i propositionen
till 1966 års lag om vad som är fast egendom" framgår i frågan om det skall spela någon roll för bedömningen om en fastighetsköpare är i god eller ond tro i det fallet att det
på fastigheten finns föremål som sålts till tredje man men inte avskilts, att vad som vid
ett visst tillfälle skall anses tillhöra en fastighet bör inte få vara beroende av subjektiva
omständigheter. Ett visst föremål skall inte samtidigt kunna utgöra tillbehör, när det
gäller en konkurrerande rättsförvärvare i god tro, och bedömas som självständigt föremål, i förhållande till en konkurrent som är i ond tro.
4

Det tycks därför ganska markant luta åt att lagens innebörd är att rätt ägare till egendom
som av en fastighetsägare tillförs hans fastighet så att den framstår som allmänt fastighetstillbehör eller byggnadstillbehör, obönhörligen förlorar sin rätt till föremålet. Att så
är fallet om fastigheten försäljes och köparen är i god tro är j u uppenbart, men tydligen
skall detta förhållande råda även om köparen är i ond tro beträffande äganderätten till
föremålet. Man torde därför också med visst fog kunna påstå, att det inte spelar någon
roll i detta avseende på vilket sätt tredje man förvärvar fastigheten, såväl singular- som
universalsuccession borde duga. Eventuellt skulle emellertid synsättet då dessutom slutligen kunna innebära, att rätt ägare förlorar sin äganderätt även om det inte äger rum någon succession beträffande fastigheten.
I 4 § 1895 års lag angående vad till fast egendom är att hänföra, behandlades denna fråga
på ett annat sätt. Här gällde, att om någon efter särskilt stadgande eller på annan mot envar gällande grund hade äganderätt till byggnad eller tillbehör som enligt 2 eller 3 §
skulle hänföras till annans fasta egendom, fick detta ej räknas till den fasta egendomen.
I olika förslag till lagstiftning under 1900-talets lopp har frågan varit aktuell. Lagberedningen (1947)" framhöll att 4 § i 1895 års lag var svår att överblicka. "Under vilka omständigheter tillbehörsgemenskapen kan anses upphävd genom att föremålet på annan
emot envar var gällande grund tillhör annan än fastighetsägaren är synnerligen tvivelaktigt." Äldre lagberedningen och nya lagberedningen hänvisade till prövning av omständigheterna i varje enskilt fall, men nya lagberedningen ifrågasatte också om det överhuvudtaget skulle tillåtas att föremål som utåt framträdde som tillbehör trots detta inte skulle ha karaktär av tillbehör. Man anförde flera skäl emot en sådan ordning. Om dessa s.k.
särrättigheter föranledde avskiljande, kunde lätt värdeförstöring uppstå. Vidare kunde
man räkna med att antalet tvister angående huruvida föremål var tillbehör eller inte lätt
kunde bli betydande och framförallt innebar en sådan ordning faror för fastighetskrediten. 1909 års förslag innehöll däremot en regel enligt vilken ägare av föremål som
framstod som tillbehör ägde rätt bortföra detta, om han hade lagstöd för det eller om en
sådan rätt kunde härledas genom analog rättstillämpning. Enligt min mening är det sist5

lls

' SOU 1947: 38 s. 110.
" Prop. 1966:24 s. 98.
13

SOU 1947: 38 omtryckt SOU 1960: 26, se NJA 2 1966 s. 65.

16

NJA 2 1966 s. 66.

221

nämnda en visserligen listig, men ur lagteknisk synpunkt tämligen bristfällig lösning,
som egentligen endast innebär att problemet sopas under mattan. I 1963 års förslag till
JB föreslogs att föremål fastighetsägaren tillfört fastigheten utan att han ägde det, skulle
betraktas som tillbehör, om det inte kunde avskiljas från fastigheten utan väsentlig skadegörelse eller utan väsentligt men för byggnads utnyttjandeförsitt ändamål. "
1895 års lag gällde som bekant ända till dess 1966 års lag trädde i kraft och först då kom
det synsätt som ovan redovisats att få genomslag. Det anses av ovanstående att döma
svårt att förstå innebörden av uttryckssättet att inneha äganderätt till något på mot envar
gällande grund. Men med nutida synsätt verkar det närliggande att ge uttrycket innebörden att rätt ägare skall vara berättigad att återta föremålet, såvida inte någon annan skall
anses ha gjort ett godtrosförvärv till saken. Sannolikt måste detta även tidigare ha varit
en del av regelns budskap. Detta skulle för det första innebära att rätt ägare naturligtvis
har rätt att återta föremålet så länge den aktuella fastigheten fortfarande ägs av den som
utan att äga föremålet infogat det. För det andra skulle han också ha denna rätt om fastigheten efter infogandet överlåts till ondtroende tredje man. För det tredje skulle föremålet oberoende av god eller ond tro kunna återtas om fastigheten byter ägare efter inmonterandet genom universalsuccession.
Med ledning av ovanstående i och för sig summariska och ofullständiga översikt torde
man i varje fall kunna påstå, att det skett en successiv skärpning av synsättet under 1900talets lopp och kulmen nåddes i och med lagrådets ovan refererade slutsats angående
särskilda sakrätters bestånd vid föremåls infogande i fastighet. Utvecklingen kan sägas
ha gått i en kategorisk och formalistisk riktning. Detta framstår som något överraskande,
eftersom man knappast kan beskriva rättsutvecklingen i allmänhet under 1900 - talet på
detta sätt.
Huvudfrågan är alltså varför rätt ägare till ett föremål som fastighetsägaren infogat i fastigheten inte skall kunna göra gällande sin rätt gentemot en ondtroende förvärvare av
fastigheten. Frågan i dess mest extrema form uppkommer väl då fastighetsägaren B stjäl
föremålet från A och infogar det i fastigheten, varefter han säljer fastigheten till C, som
är väl medveten om stölden. Denna situation skiljer sig emellertid principiellt inte från
en mängd andra fall där B innehar föremål tillhöriga A med någon form begränsad rätt.
B kan exempelvis vara panthavare, depositarie, kommissionär eller en person som lånat
föremålet av A och därefter infogat det.
Som torde ha framgått ovan tycks det i första hand vara omtanken om fastighetskrediten
som lett till att man i alla dessa situationer kommit att inta ståndpunkten att rätt ägare
inte skall kunna få tillbaka föremålet. I de fall B pantsatt fastigheten äventyras j u säkerheten om A medges rätt att bortföra föremål av tillbehörskaraktär. Det anmärkningsvärda är emellertid att panthavarnas rätt äventyras i precis samma utsträckning oavsett om
fastigheten fortfarande finns kvar i B: s ägo eller om fastigheten överlåtits till C. Ur
panthavarnas synvinkel spelar det ingen roll om fastigheten ägs av B eller C. Det finns i
själva verket inget skäl varför hänsyn till fastighetskrediten bör medföra att A skall kunna återta föremålet medan B äger fastigheten, men inte sedan den sålts till ondtroende C.
1 7
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C: s intresse framstår inte som särskilt skyddsvärt och panthavarnas ställning har j u inte
förändrats i förhållande till det fallet att fastigheten fortfarande ägs av B. Visserligen kan
C i sin tur upplåta panträtt i fastigheten och de nya panthavarna kan naturligtvis känna
olust inför A : s bortförande av det infogade föremålet, men även B kunde j u ha pantsatt
fastigheten på nytt. Dessutom kan jag inte inse vad för slags grund som kan anföras för
ståndpunkten att en i viss egendom upplåten panträtt skall åtnjuta ett förstärkt skydd sedan den pantsatta egendomen blivit föremål för ägarsuccession. Det finns kort sagt inget
skäl varför panthavarna skall hanteras annorlunda av det skälet att B överlåtit fastigheten
till C. Man kan inte - i vart fall ur ett civilrättsligt perspektiv - nöjaktigt besvara frågan
varför det är betänkligt för fastighetskrediten att rätt ägare återtar föremålet om fastigheten överlåtits, medan det däremot kan accepteras om fastigheten inte överlåtits.
Det är alltså på detta sätt möjligt att komma fram till uppfattningen att det för den nu
diskuterade frågan inte spelar någon roll om B överlåter fastigheten eller inte. Redan genom själva infogandet skulle föremålet kunna bli oåtkomligt för rätt ägare (A). En sådan
ståndpunkt stöds j u också i viss mån av att 2:5 JB uttryckligen föreskriver att så är fallet
om det infogade föremålet sålts på avbetalning med ägarförbehåll. Emellertid framgår av
propositionen till 1966 års lag, att ägaren av föremål enligt 1 eller 2 §, sedan det av fastighetsägaren införlivats med fastigheten, aldrig kan gentemot tredje man rikta anspråk
på att återta föremålet." Detta borde j u betyda att sådana anspråk däremot kan riktas
mot den fastighetsägare som infogat föremålet. Det är väl inte helt klart om man med
tredje man i detta sammanhang kan förstå även den som har panträtt i fastigheten, men
det antagliga är att man endast haft den kategori av tredje man i tankarna som förvärvat
äganderätten till fastigheten. I så fall torde slutsatsen att rätt ägare inte kan återta ett föremål som infogats i fastigheten av fastighetsägaren även om fastigheten inte säljs eller
blir föremål for exekutiv försäljning efter utmätning eller konkurs vara felaktig. " Däremot tycks detta befästa ståndpunkten, att rätt ägare efter singularsuccession eller universalsuccession beträffande fastigheten saknar rätt till det infogade föremålet även om
den nye ägaren är i ond tro.
8

En annan möjlighet skulle vara att det reella skälet varför man infört denna ordning inte i
första hand är hänsyn till panthavarna. Det förhållandet att värdet på deras säkerhet
minskar genom att rätt ägare återtar föremålet är inte särskilt intressant i detta sammanhang om det är riktigt att sådant återtagande däremot kan ske innan fastigheten bytt ägare.
Däremot är det möjligt att det viktigaste skälet är att rätt ägares anspråk skulle kunna
leda till ett ökat antal tvister angående äganderätten till föremål, om man inte klargjorde
att rätt ägare inte hade något att vinna på en sådan talan. Med stor sannolikhet skulle
dessutom detta slags tvister bli särskilt frekventa i samband med exekutiva försäljningar
av fastigheter. Det skulle alltså i så fall i första hand vara farhågan att det exekutiva for3 1 8
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Enligt Grauers skall man här tolka 2:5 1 st. JB e contrario och därigenom få fram att om en fastighetsägare tillför
fastigheten föremål av kategorierna fastighetstillbehör eller byggnadstillbehör, blir dessa aldrig tillbehör om de inte ägs
av fastighetsägaren, undantaget är alltså egendom som fastighetsägaren köpt på avbetalning med äganderättsförbehåll.
Rätt ägare kan alltså återta föremålen så länge det inte rör sig om en sakrättslig konflikt, Grauers (fastighetsköp) s. 95.
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farandet skulle komma att förhalas eller kompliceras som ligger bakom talet om faran
för fastighetskrediten. Om det exekutiva förfarandet kunde fortgå utan hinder av att sådana anspråk framställs skulle fastighetskrediten inte beröras i nämnvärd utsträckning,
såvida inte kraven är av en sådan omfattning att det inverkar på säkerhetens värde.
I och med att möjligheterna till godtrosförvärv av lösöre som avhänts rätt ägare genom
tillgreppsbrott bortfallit, se 3 § godtrosförvärvslagen i lydelsen efter lagändringen
(2003:161), tillkommer nu frågan om denna ändring kan innebära att synsättet även
kommer att förändras när det gäller huruvida en ondtroende förvärvare C skall kunna
skyddas mot rätt ägares anspråk på återtagande av föremål som en fastighetsägare B stulit och inmonterat i sin fastighet varpå han sålt fastigheten till C. Enligt min uppfattning
borde det i varje fall vara en möjlig konsekvens av det ändrade synsättet beträffande
möjligheterna till godtrosförvärv, att man inte heller accepterar att rätt ägare skall förlora
möjligheterna att hävda sina anspråk, endast av det skälet att det tillgripna föremålet
gjorts till fastighetstillbehör eller byggnadstillbehör.
I vissa situationer torde fråga uppkomma om infogandet av föremål i fastigheten kan
innebära att fastighetsägaren gjort ett originärt fång. Byggnadsmaterial, som tillhör annan, kan bli föremål för bearbetning vid ett husbygge. I de fall bearbetningens värde väsentligt överstiger materialets värde skulle bearbetaren, d.v.s. fastighetsägaren i nu aktuella fall, bli ägare till slutprodukten, även om bearbetaren varit i ond tro beträffande
äganderätten till materialet. Bearbetaren har då förvärvat äganderätten genom specifikation. ' Det bör här särskilt observeras, att detta tycks innebära, att den som stulit virke
och använt detta för att bygga ett hus på sin fastighet kan hysa relativt goda förhoppningar om att få behålla virket. Därmed är j u inte sagt att förfaringssättet är godtagbart.
Den som frånstulits virket kan givetvis med goda utsikter till framgång rikta ersättningsanspråk mot bearbetaren.
2

En annan möjlighet är s.k. accessio, d.v.s. sammanfogande av föremål med olika ägare.
Enligt Håstad gäller här, att om föremålen kan särskiljas utan väsentliga kostnader eller
värdeförstöring, bör var och en av ägarna återfå sin egendom. Om det som tillförs är av
ringa värde i förhållande till helheten kan man däremot tänka sig att ägaren av det värdemässigt huvudsakliga föremålet förvärvar äganderätten till helheten."' I de fall särskiljande inte kan ske och där ingen del utgör bisak torde samäganderätt till helheten uppkomma. " Enligt en uppfattning skulle principen om accessio i vissa fall kunna leda till
att även föremål som en nyttjanderättshavare infogar i t.ex. en byggnad skall behandlas
på samma sätt som om fastighetsägaren infogat dem.
3
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Enligt min mening borde reglerna i 2 kap JB i nu aktuellt hänseende med fordel kunna
utformas så att de bättre överensstämde med motsvarande regler för lös egendom. Så vitt
jag kan bedöma förhöll det sig också i stort sett så före införandet av 1966 års lag. Det
ändrade synsätt som slagit igenom i och med 1966 års lag och som befästs genom inföHåstad (sakrätt) s. 47. se också NJA 1934 s. 29.
21

Jfr NJA 1960s. 9.
Håstad (sakrätt) s. 47.

.23

Helander: Kreditsäkerhet i lös egendom, s. 660 och prop. 1966: 24 s. 96.
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randet av JB strider emot den rättsliga systematiken och ger ett, med tanke på den allmänna nivån på vår rättsordning, onödigt primitivt intryck. Jag tror att synsättet dessutom är föga förankrat i det allmänna rättsmedvetandet.

14.3 Godtrosförvärv vid överlåtelse av tillbehör till fastighet
Frågan huruvida överlåtelse av fastighetstillbehör som genomförs av annan än fastighetens rätte ägare kan leda till att förvärvaren gör ett godtrosförvärv är av stor betydelse för
den sakrättsliga behandlingen av upplåtelse av avverkningsrätt.
Överlåtelse av tillbehör till fastighet av annan än fastighetens ägare har åtminstone enligt
äldre rätt ansetts sakna giltighet även om förvärvaren avskiljer godset och tar det i sin
besittning och därvid är i god tro.' Kan det då ha inträffat något som medfört att rättsläget har förändrats? Före nya jordabalken gällde som bekant, att godtrosförvärv från annan än rätt ägare inte kunde ske beträffande fastighet.' ' Det finns i äldre praxis en del
exempel på hur detta slags frågor då bedömdes. 1 SvJT 1944 ref. s. 20 upplät B en avverkningsrätt till A sedan B - som fortfarande hade fastigheten i sin besittning - sålt fastigheten till C. A fick inte behålla den del av det av honom avverkade virke som låg kvar
på fastigheten och fick dessutom utge ersättning till C för det virke som redan bortförts.
Det förhållandet att A var i god tro ansågs inte relevant, eftersom skogen vid upplåtelsetillfället tillhörde C. I NJA 1889 s. 504, blev växande gröda foremål for dubbelöverlåtelse. Den andre förvärvaren kunde inte göra ett godtrosförvärv. Sedan fastighetsägaren sålt
grödan var han inte längre ägare och kunde alltså därefter inte med verkan sälja grödan
till någon annan. I NJA 1959 s. 466 sålde en av flera delägare i en fastighet ett parti
slaggvarp. Eftersom slaggvarp utgjorde tillbehör till fast egendom, ansåg domstolarna att
godtrosförvärv inte var möjligt.
24

2

Numera finns j u däremot möjlighet enligt 18:1 JB till godtrosförvärv av fastighet från
annan än rätt ägare, men med vissa viktiga inskränkningar i 18:3 JB. Av 18:1 2 st. JB
framgår att motsvarande även gäller beträffande nyttjanderätt. Frågan är då om det mot
denna bakgrund numera trots allt är möjligt att godtrosförvärv kan ske beträffande tillbehör, när försäljningen görs av någon som inte är rätt ägare till fastigheten.
Till att börja med kan naturligtvis konstateras, att tillbehör som blivit avskilda måste
kunna godtrosförvärvas under de förutsättningar som framgår av 2 § godtrosförvärvslagen, oavsett om det är ägaren eller någon annan som avskilt föremålet. Motsvarande
möjlighet måste också ha förelegat före såväl godtrosförvärvslagens som JB: s ikraftträdande. Om någon i god tro förvärvar ett sådant föremål av en person som inte är ägare
till den fastighet från vilket föremålet avskilts och om denne har föremålet i sin besittning samt därefter traderar föremålet till den nye förvärvaren, föreligger alltså ett godtrosförvärv. Detta är nu inget som är ägnat att förvåna. Sedan ett föremål avskilts är det

3 2 4
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j u inte längre ett tillbehör. Trots detta förtjänar det nog att påpekas att den nu behandlade
frågan endast avser föremål som inte före försäljningen avskilts.
Frågan är då endast om möjligheten till godtrosförvärv beträffande fastigheten som sådan enligt 18:1 JB också bör innebära att man under sådana omständigheter som anges i
18:1 JB skall kunna godtrosförvärva tillbehör. En analogi med stöd av detta lagrum skulle väl leda till slutsatsen, att om den som överlåtit föremålet haft lagfart på fastigheten
och om förvärvaren varit i god tro beträffande ägarförhållandena, skulle ett godtrosförvärv kunna äga rum, även om det är förvärvaren som avskiljer föremålet.
För min del vill jag bestämt hävda, att detta måste vara en nödvändig konsekvens av JB
18:1. Utövandet av nyttjanderätten innebär i detta fall just avskiljande av fastighetstillbehör och man kan knappast säga, att 18:1 JB ger möjlighet till godtrosförvärv av nyttjanderätt vid upplåtelse av annan än rätt ägare, om resultatet av nyttjanderättens utövande därefter inte skall tillgodoräknas nyttjanderättshavaren. Man kan visserligen mot detta
invända, att det inte uttryckligen framgår, vare sig i JB 18:1 eller på annat ställe, att det
går att godtrosförvärva fastighetstillbehör som överlåts av annan än fastighetens rätte
ägare. Ytterligare ett argument i denna riktning är att den enda bestämmelse som rör
denna fråga är godtrosförvärvslagen och för att godtrosförvärv i nu aktuell ordning skulle kunna ske måste krävas, att rekvisiten i 2 § godtrosförvärvslagen är uppfyllda. Detta
innebär att den överlåtna egendomen skall ha varit i överlåtarens besittning, att den därefter traderats till förvärvaren och att denne därvid skall ha varit i god tro.
Till nöds kan man möjligen finna, att förfaringssättet vid avverkning av skog kan inrymma alla dessa rekvisit, om man jämställer tradition med avskiljande, men hur skall
man komma förbi det förhållandet att den aktuella egendomen vid traditionstillfallet inte
utgör lösöre eller ens lös egendom? Dessa frågor går enligt min uppfattning inte att lösa
på ett tillfredsställande sätt och detta beror framför allt på att nyttjanderättshavares äganderättsförvärv genom avskiljande i svensk rätt inte behandlas som en särskild förvärvsgrund. 1 ett senare sammanhang, se avsnitt 16.3.3, kommer det att visa sig, att - i fråga
om fastighetstillbehöret träd och när det gäller nyttjanderättshavarens skydd mot fastighetsägarens borgenärer - avskiljandet vanligen anses motsvara tradition. "
326

Man kan i varje fall med viss säkerhet påstå, att det redan sedan gammalt ansetts att förvärvaren av lös sak, som utgjort fastighetstillbehör, genom avskiljande åstadkommit vissa av de sakrättsliga effekter som följer av tradition av lösöre, nämligen skydd mot överlåtarens borgenärer och singularsuccessorer (vid dubbelöverlåtelse av föremålet respektive försäljning av fastigheten). Därmed är det naturligtvis inte ådagalagt, att avskiljaren
dessutom gjort ett godtrosförvärv om den som sålt virket inte var rätt ägare.
Om en obehörig person upplåter nyttjanderätt till en fastighet är det bekant att situationen behandlas olika beroende på om upplåtaren varit rätt ägare respektive om han aldrig
varit rätt ägare. I de fall upplåtaren visserligen varit rätt ägare görs vidare skillnad beroSe vidare avsnitt 14.4.
327

Lejman (nyttjanderätt) s. 119 f f . Almén: rubriken till § § 9 - 1 1 vid not 20. Winroth s. 42, Karsten: Om skogsafverkningsaftalet och den nya skogsinteckningslagen i FJFT 1902 s. 329 och Undén 1 s. 131.
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ende på om upplåtaren vid upplåtelsen fortfarande hade lagfart respektive om han inte
längre hade lagfart.
Om upplåtelsen görs av den som aldrig varit rätt ägare, har denne inte vid något tillfälle
varit behörig att förfoga över fastigheten. Den som upplåtit nyttjanderätten kan emellertid i sin tur ha gjort ett godtrosförvärv enligt 18:1 JB när han köpte fastigheten. Om så är
fallet gäller de nyttjanderättsupplåtelser som denne gör. Men om fastigheten däremot
frångår honom efter klander, respektive p.g.a. ogiltighet eller hävning, saknar de upplåtelser som gjorts av honom enligt huvudregeln verkan, 6:8 och 7:25 JB. Om nyttjanderättshavaren varit i god tro består dock ändå rättigheten enligt 18:1 JB, naturligtvis under
förutsättning av lagfart för upplåtaren vid upplåtelsetillfället. I de kvalificerade fall då
godtrosförvärv inte kan medges enligt 18:3 JB, kan nyttjanderättshavaren vara berättigad
till ersättning enligt 18:4 JB. Nyttjanderättshavaren har vidare rätt till skadestånd enligt
7:25 JB om han var i god tro. Skadestånd kan alltså åtminstone i princip utgå även om
upplåtaren saknade lagfart på fastigheten.
Om upplåtelsen i stället görs av en person som varit men inte längre är rätt ägare, är huvudregeln att upplåtelsen inte gäller mot köpare av fastigheten även om nyttjanderättshavaren är i god tro. Däremot har nyttjanderättshavaren rätt till skadestånd av den som
upplåtit rätten, se 17:1 och 17:5 JB. Undantaget tar sikte på det fallet att upplåtaren vid
avtalstidpunkten fortfarande hade lagfart på fastigheten. Denna omständighet medför att
nyttjanderättshavarens ställning i detta fall blir något bättre än i fallet då upplåtaren aldrig varit rätt ägare. Om han är i god tro beträffande ägarförhållandena och upplåtarens
behörighet, kan nyttjanderätten bestå mot nye ägaren av fastigheten, men endast om
nyttjanderättshavaren hinner söka inskrivning av nyttjanderätten innan nye ägaren söker
lagfart, 17:1 och 17:3 JB. Om ansökningarna är samtidiga, se 17:4 JB. I detta sammanhang saknar naturligtvis de aspekter som berörs i 18:3 JB relevans.
Slutsatsen bör alltså vara att den gamla huvudregeln i stort sett fortfarande gäller. Det
går inte enligt gällande rätt att godtrosförvärva tillbehör från annan än rätt ägare genom
att förvärvaren genomför avskiljande från fastigheten (och därmed åstadkommer besittningstagande). I den utsträckning som de ovan relaterade reglerna i JB medger att en
nyttjanderättshavares rätt står sig mot fastighetens ägare, bör dock också det som en sådan nyttjanderättshavare avskilt från fastigheten kunna hävdas mot ägaren. Godtrosförvärv av tillbehör bör alltså kunna ske om överlåtaren av tillbehöret vid relevant tidpunkt
hade lagfart på fastigheten och förvärvaren var i god tro. Härvid kan man urskilja två
olika situationer, dels den då en person som aldrig varit rätt ägare upplåter nyttjanderätten och dels då en person som har varit rätt ägare genomför upplåtelsen, men i båda dessa fall tycks godtrosförvärv i och för sig vara möjligt. Om överlåtelsen av tillbehör däremot sker utan samband med försäljning av fastigheten eller upplåtelse av en anknytande
nyttjanderätt till fastigheten, torde dock möjligheterna till godtrosförvärv vara uteslutna,
såvida inte tillbehören redan mist sin egenskap av tillbehör genom att överlåtaren avskilt
dem från fastigheten. Den relevanta tidpunkten för godtrosbedömningen torde vara avtalstillfället.
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Om fastighetsägaren upplåter två oförenliga nyttjanderätter, som innebär rätt att avskilja
och tillgodogöra sig träd, bör ett avskiljande som utförts av den part som förlorar den
sakrättsliga konflikten avseende nyttjanderätten inte tilläggas någon sakrättslig verkan.
Denna fråga diskuteras vidare i avsnitt 16.2.4.

14.4 Hur blir nyttjanderättshavaren ägare till virket?
En mycket grundläggande och åtminstone ur principiell synpunkt viktig fråga är hur
nyttjanderättshavaren förvärvar äganderätten till trädstammarna vid upplåtelse av avverkningsrätt till skog. Vid avverkningsuppdrag är frågan om äganderättsövergång kanske inte aktuell, särskilt inte om det inte är meningen att den som utför avverkningen
skall förvärva äganderätt till virket. Vid annan form av upplåtelse av avverkningsrätt är
frågan desto mer närliggande. Om den som förvärvat avverkningsrätten också skall förvärva äganderätten till det virke som omfattas av upplåtelsen, finns det all anledning att
undersöka vad det är för slags omständigheter som leder till att nyttjanderättshavaren blir
ägare.
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Jag försöker medvetet undvika att uttrycka frågeställningen i formen "när går äganderätten till träden över på nyttjanderättshavaren.". Jag vill gärna ansluta mig till den av Hessler på detta område utförda analysen. Detta innebär bl.a. att frågan bör delas upp dels i
frågan när köparen får sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer och singularsuccessorer och dels i frågan vid vilken eller vilka tidpunkter de olika förpliktelserna mellan parterna inträder. Begreppet äganderätt måste tydligen operationaliseres för att det skall
vara tjänligt i dessa sammanhang.
329

En äganderätt uppstår genom att det sker ett s.k. laga fång. Det kan antingen röra sig om
ett derivativt, originärt eller exstinktivt fång. När man i samband med en allmän diskussion kring laga fång använder begreppet äganderätt skulle det inte vara meningsfullt att
ställa krav på specificering av begreppet.
Det är inte helt ointressant att ställa sig frågan vad det beror på att ett juridiskt begrepp i ett sammanhang kan kritiseras som icke operationaliserat, medan det i ett annat sammanhang till synes fullt
ut fullgör sin funktion, trots sin allmänna och ospecificerade utformning. Bengtsson har varit inne
på denna fråga när det gäller begreppet besittning, som han betecknar som ett s.k. mellanbegrepp
som kanske främst syftar till att förenkla rättsreglemas formulering.
J

Begreppet äganderätt kanske också kan sägas vara ett mellanbegrepp med en sådan funktion. I ett
sammanhang där man diskuterar t.ex. hur regeringsformen bör utformas för att skydda äganderätten
Frågeställningen kan säkert ge ett föråldrat intryck, liksom även min behandling av den. Jag tycker själv att resonemangen har en "antik" karaktär, men efter vad jag förstår brukar man fortfarande utgå från läran om de laga fången i
sakrättsliga framställningar. 1 det sammanhanget är det sannolikt fortfarande nödvändigt använda sig av lärans begreppsapparat om man skall f å systemet att hålla ihop. M i n fråga är hur man skall positionera avverkningsrätten inom
systemet och svaret är att läran om de laga fången egentligen inte innefattar någon typ av fång som passar fullt ut. Av
detta och andra skäl anser jag därför att läran behöver uppdateras. Däremot tror jag inte att den kan avskaffas.
32«)
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Hessler s. 17 f.
Bengtsson (14 uppsatser) s. 187
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och andra rättigheter, finns det naturligtvis inte anledning att gå in på enskilda frågor om äganderättens närmare innebörd ur olika civilrättsliga synpunkter, men om frågan rör just någon avgränsad
aspekt där rättighetens faktiska innehåll får betydelse, måste man antingen helt överge det allmänna
begreppet eller annars beskriva den specificerade aspekt av begreppet som för tillfället är relevant.
Frågan är väl om inte den moderna debatten om äganderätten i vissa sammanhang kännetecknats av
331

just en sådan brist pa precisering.

De derivativa fången utgörs av köp, byte och gåva samt de olika slagen av universalfång.
De originära fången utgörs av ockupation, specifikation och sammanfogande, eller accessio. Exstinktiva fång har det kännetecknande draget att äganderätten uppkommer i
strid med tidigare rättsinnehavares rätt efter dubbelöverlåtelse eller överlåtelse av obehörig."
2

Systematiken har enligt min mening vissa brister. Exstinktiva fång framstår t.ex. inte som en särskild och avgränsad kategori jämfört med de övriga fången, eftersom de förutsätter att det ägt rum
singularsuccession. Kanske borde man hellre inordna de exstinktiva fangen som en underavdelning
till de derivativa fangen. På liknande sätt kan systematiken kritiseras när det gäller originära fång,
eftersom äganderätt här i vissa fall kan sägas uppkomma i strid med en tidigare ägares rätt, vilket j u
skulle vara det utmärkande för exstinktiva fång.

Det finns faktiskt inget av de nu kortfattat uppräknade laga fången som fullt ut kan appliceras på upplåtelse av avverkningsrätt till skog. I själva verket råder detta förhållande
överhuvudtaget när det gäller upplåtelse av nyttjanderätt till fast egendom, om nyttjanderättshavaren har rätt att ta tillvara avkastning eller substans på ett markområde. Det gäller alltså dels alla substansförändrande nyttjanderätter, men dels också s.k. verkliga totala
eller partiella nyttjanderätter, där nyttjanderättshavaren exempelvis har rätt att ta tillvara
den växande grödan. I fortsättningen kommer jag emellertid att i stort sett hänföra mig
till upplåtelse av avverkningsrätt.
En av de befogenheter som följer av upplåtelsen är att nyttjanderättshavaren har rätt att
avskilja viss substans. Nyttjanderättshavaren erhåller efter avskiljandet äganderätt till
denna substans. Det är avskiljandet som är det avgörande momentet för uppkomsten av
äganderätt. I obligationsrättsligt hänseende kan nyttjanderättshavarens rätt i fråga om de
trädstammar som skall avverkas jämföras med de anspråk en köpare har mot en säljare
av lös egendom i och med att avtalet träffats. Det rör sig bland annat om ett anspråk på
att utfå den försålda egendomen. I sakrättsligt hänseende fullbordas köpet genom tradition och köparens besittningstagande.
Den huvudsakliga skillnaden mellan ett ordinärt köp och upplåtelse av avverkningsrätt
tycks vara att vid avverkningsrätt företas de åtgärder som medför sakrättsligt skydd beträffande virket som sådant uteslutande av nyttjanderättshavaren, d.v.s. den part som
Jag syftar här inte på den renodlat juridiska diskussion som förts inom området under den senaste 20 åren, men väl
på den närmast propagandistiska förkunnelse som jag tyckt mig uppfatta i det ibland oklara gränslandet mellan politik
och samhällsvetenskap.
Håstad (sakrätt) s.43 f f . Vissa tvängsförvärv brukar också inbegripas bland de exstinktiva fången, t.ex. expropriation
och exekutiv försäljning. Även detta förefaller diskutabelt ur systemsynpunkt inte minst med tanke på att det bakom
övriga exstinktiva fång finns förfaranden som är kriminaliserade. Ytterligare en invändning är att vare sig exekutiv
försäljning eller expropriation nödvändigtvis behöver ske i strid med gäldenärens intressen.
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med köprättslig terminologi betecknas köparen, men vid köp måste säljaren vidta ett antal positiva åtgärder för att det försålda godset skall hamna i köparens besittning. Vid
avhämtningsköp kan man möjligen finna vissa likheter. Säljaren har här en mer passiv
roll och håller endast godset tillgängligt. Om köparen inte avhämtar godset uppkommer
inget sakrättsligt skydd. Men även i detta fall krävs naturligtvis i en rad olika hänseenden
säljarens medverkan för att tradition skall äga rum. Man kan ytterligare tillägga, att nyttjanderättshavaren närmast - på för specifikation karakteristiskt manér - frambringar den
produkt han avser att förvärva. Fastighetsägaren å andra sidan ställer endast ett område
till förfogande. Jag tillmäter det förhållandet att fastighetsägarens prestation är så ytterligt begränsad en stor betydelse i hanteringen av vissa obligationsrättsliga frågor och
även i nu aktuellt hänseende tycker jag att det i varje fall är en omständighet som förtjänar att framhållas.
Det finns i varje fall uppenbarligen vissa paralleller mellan köp och upplåtelse av avverkningsrätt. I detta sammanhang är det väl det förhållandet att nyttjanderättshavaren
tar virket i sin besittning och därefter betraktas som ägare till det som är den viktigaste
likheten. Nyttjanderättshavaren betalar naturligtvis också för virket, men det förtjänar att
påpekas att till viss del torde vederlaget avse rätten att utnyttja det markområde där avverkningen skall äga rum.
De omständigheter som gör att man inte utan vidare kan hänföra förvärvet av virket till
det laga fånget köp är flera. För det första kan det i förekommande standardavtal inte
påvisas någon explicit viljeförklaring av innebörd att fastighetsägaren överlåter äganderätten till de trädstammar som skall avverkas till nyttjanderättshavaren. Däremot brukar
parterna betecknas som köpare och säljare. För det andra är alltså fastighetsägaren - förutom att han upplåter avverkningsrätten - helt passiv och nyttjanderättshavaren kan inte
heller normalt kräva någon aktivitet från fastighetsägarens sida för att nyttjanderättshavaren skall bli ägare till virket. Avsaknaden av ett urskiljbart köpmoment är naturligtvis i
viss mån besvärande, men man kan naturligtvis inte för den skull utesluta möjligheten att
det går att intolka ett köpeavtal i upplåtelsen. Det bör alltså betonas att jag inte menar att
bristen på uttrycklig överlåtelseförklaring vid upplåtelse av avverkningsrätt, lika litet
som säljarens passivitet, utgör någon avgörande omständighet i detta sammanhang.
Man kan här tillägga att det visserligen finns former av köp av lös egendom där säljaren
endast medger att köparen får komma in i en lokal för att hämta en viss köpt vara. Säljarens roll tycks då bestå endast i att träffa avtalet och uppbära köpeskillingen. Men man
måste även beakta, att samme säljare varit synnerligen verksam när det gällt att anskaffa
lager, att inrätta försäljningsställen och - förmodligen - att marknadsföra sina produkter.
I själva verket förefaller det som om den moderna utvecklingen av handeln med konsumtionsvaror just syftar till att rationalisera och begränsa säljarens aktiviteter för att på
så sätt öka lönsamheten. Idealt skall säljaren överhuvudtaget inte behöva använda personal för att klara kundkontakterna. Jag menar därför att det under alla omständigheter
finns en viktig för att inte säga fundamental skillnad mellan köp och upplåtelse av avverkningsrätt, när det gäller säljaren/upplåtarens roll och funktioner. Ett gammaldags
hederligt civilköp enligt 1905 års lag kan däremot ur denna aspekt uppvisa viss likhet
med upplåtelse av avverkningsrätt.
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Undén framhåller att vid mineralfyndigheter uppstår äganderätt till mineralet genom
själva brytningen. Det förefaller således som om han menar att brytningen utgör en form
av ockupation." Malmström däremot tycks forfakta ståndpunkten att i just detta fall
skulle det i stället vara fråga om förvärv av nybildade saker, något som snarast tyder på
specifikation.
Båda dessa uppfattningar synes spegla den s.k. res nullius - teorin, vars huvudsakliga
tankegång är att mineraler inte utgör någons egendom innan de upptäcks. Pars fundi teorin däremot innebär att mineralerna utgör tillbehör till marken. Detta betyder också att
de ägs av den som äger marken. Fastighetsägaren har enligt denna teori rätt att själv bestämma över tillgången. En annan tankegång som haft och på många håll fortfarande har
stor betydelse är de s.k. förlänings- eller överlåtelseteorierna, som kortfattat innebär att
staten anses vara ägare till mineraltillgångarna. Staten kan i dessa fall antingen välja att
själv bryta mineralet eller att överlåta äganderätten till mineralet eller slutligen att upplåta nyttjanderätt avseende brytning av mineralet."
4

Ockupation förutsätter att man tar i anspråk något som inte har någon ägare. I fråga om
mineral kan man för närvarande möjligen anse, att förekomsten av sådana har så liten
koppling till ägaren av den fastighet där mineralet påträffats att denna förutsättning är
uppfylld.
Westerlind anser, att i 1:1 JB skall uttrycket jord fattas i vidsträckt bemärkelse. Alla föremål som är föremål för äganderätt, vare sig de består av matjord, lera, sten, grus, träd
och andra växter eller mineraltillgångar inbegripes." När det gäller andra oorganiska
produkter, d.v.s. sådana som inte är inmutningsbara eller eljest föremål för koncession,
framhåller Undén att fastighetsägaren har exklusiv rätt. Sådana föremål inkluderas i fastigheten och ägs alltså av fastighetens ägare. I dag torde emellertid den förhärskande
uppfattningen vara att all materia som finns på fastigheten, och som inte tillförts fastigheten av någon annan än fastighetsägaren, med några få speciella undantag också tillhör
fastighetsägaren."'
Vid jakt och fiske hävdar Undén å andra sidan att äganderätten uppkommer genom ockupation, även om förvärvet görs av fastighetens ägare. Man får då anta att om fastighetsägaren upplåter rätten att ta tillvara sådant som finns på fastigheten och som är herrelöst (i form av en begränsad nyttjanderätt) så kommer även den som tar till vara dessa
föremål att förvärva äganderätt genom ockupation. Tyvärr har man härmed inte löst problemet, ty på rot stående träd inbegripes i den kategori av föremål som fastighetsägaren
kan sägas äga på samma sätt som ett i en byggnad inmonterat kylskåp. Sannolikt gäller
"
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SOU 2000: 89 s. 72.

~ Westerlind ( 1 - 5 kap) s. 50
SOU 2000: 89 s. 135. (I betänkandet sägs, att det knappast torde råda någon tvekan om att enligt svensk rätt nu aktuell materia tillhör fastighetsägaren. Enligt min uppfattning är detta ett olyckligt sätt att uttrycka saken. Frågan vem som
äger markens beståndsdelar, liksom frågan huruvida dessa kan vara föremål för äganderätt, kan inte gärna anses besvarad i svensk rätt. Däremot kan det vara en mer eller mindre utbredd rättspolitisk uppfattning att alla beståndsdelar ägs av
fastighetens ägare).
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detsamma för alla de slag av substans som brukar göras till föremål för tillgodogörande
inom ramen för upplåtelse av substansförändrande nyttjanderätt.
Man kan i varje fall tydligen påstå att en nyttjanderättshavare med rätt att avverka träd
på en fastighet inte förvärvar äganderätten till träden genom ockupation. Lika tydligt är
att det inte heller kan ske genom specifikation. Inom doktrinen emellertid inte ifrågasatts
att nyttjanderättshavarens äganderätt uppstår genom avskiljandet, d.v.s. genom att träden
upphör att vara tillbehör till fastigheten. Det återstår då av för närvarande befintliga kategorier knappast något annat alternativ än att äganderätten uppkommer genom ett derivativt fång, vilket normalt utgörs av köp. En annan möjlighet är emellertid att man avstår
från att på ett mer eller mindre krampaktigt sätt hänföra dessa förvärv till något av de
laga fången. V i måste kanske även här acceptera, att det är fråga om en avtalstyp sui generis som inte passar in i systematiken.
Nyttjanderättsbegreppet som sådant bör enligt min mening inte tänjas dithän att det innefattar köp. Man skulle därför från systematisk synpunkt, med hänsyn till syftet med dessa upplåtelser, kunna finna det olämpligt att hänföra avverkningsrätten till nyttjanderätterna. Åtminstone ur den nu aktuella - och begränsade - synpunkten finns det i varje fall
skäl att ändra i 7:3 JB så att avverkningsrätt inte skall räknas in bland nyttjanderätterna.
Som framgått i ett annat sammanhang, bl.a. avsnitt 13.5.2, finns det i vissa fall skäl att
dela upp rätten i en del som tar sikte på själva nyttjanderätten, d.v.s. befogenheten att i
ett visst hänseende nyttja ett markområde och en del som rör just äganderättsförvärvet av
de avverkade träden. En sådan uppdelning har vissa förtjänster ur obligationsrättslig
synpunkt och sannolikt gäller detsamma även i nu aktuellt sammanhang. Man kanske
helt enkelt kan säga, upplåtelse av avverkningsrätt innefattar två moment, dels själva
upplåtelsen av det aktuella markområdet och dels ett köp av de träd som skall avverkas.
Även om denna senare aspekt inte uttrycks i avtalen, kan man j u inte komma ifrån att det
är dessa träd förvärvaren av rättigheten i första hand betalat för. Ur denna synpunkt är
det kanske därför inte är särskilt långsökt att inläsa ett köpmoment i avverkningskontrakten.
Ett annat sätt vore att helt avstå ifrån att inordna denna rättighet i de befintliga kategorierna och i stället ta konsekvenserna av att avverkningsrätten innehåller vissa särdrag.
Om man uttryckligen framhåller att det är fråga om en avtalstyp sui generis torde man
undgå vissa svårigheter av detta slag. I Finland har man som nämnt kommit att använda
uttrycket avskiljanderätt eller lösgörningsrätt i fråga om den rättighet som tillkommer
den som getts tillstånd att tillägna sig viss substans från en fastighet. Denna rätt håller
man i sär från nyttjanderättsbegreppet och sannolikt underlättar ett sådant synsätt när
man skall försöka komma till tals med vissa frågor av såväl sakrättsligt som obligationsrättsligt slag, däribland den fråga som just nu diskuterats.
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Det är inte ovanligt att man i diskussion om parternas rättigheter och skyldigheter enligt ingångna avtal om avverkningsrätt som argument för vissa rätts följ der just åberopar att upplåtelsen skall anses som en nyttjanderätt.
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14.4.1 Ytterligare angående specifikation
Avslutningsvis skulle jag vilja nämna några omständigheter som åtminstone i viss utsträckning ändå talar för specifikationsteorin. De ovan nämnda beståndsdelarna av fastigheten kanske sammantaget utgör jorden medan beståndsdelarna var för sig när de
skiljs från fastigheten blir något annat. Det grus som utvinns och läggs upp i en hög
"finns" egentligen inte såsom självständig egendom medan det utgör en beståndsdel av
jorden och har alltså nybildats i och med brytningen. Visserligen äger fastighetsägaren
jorden och dess olika beståndsdelar, men den specifika form av jord som gruset utgör,
kanske inte kan sägas existera som konkret egendom förrän förädlingsinsatsen är utförd.
Jämför med en skulptur som uppstår genom bearbetning av ett stenblock. Denna jämförelse kan naturligtvis diskuteras, men den huvudsakliga skillnaden är egentligen att graden av bearbetning eller förädling är olika. Det skulle därför inte vara en helt omöjlig
konstruktion att beträffande utvinning av beståndsdelar av jorden anse att äganderätt till
dessa fenomen härledda ur jorden uppstår genom specifikation. Särskilt viktigt i detta
sammanhang är naturligtvis att specifikation, till skillnad från ockupation, avser egendom som faktiskt har en ägare. Det nu föreslagna betraktelsesättet står alltså i och för sig
inte i strid med pars fundi-teorin.
Dessa systematiska problem har möjligen endast ett snävt akademiskt, eller kanske snarare rättshistoriskt, intresse och jag avser inte att föra frågan längre. Det förtjänar dock
att anmärkas, att det av ovanstående torde framgå, att läran om de laga fången inte är
helt konsistent. Det tycks vara tid att modernisera den så att man åtminstone uppfyller
det i hög grad rimliga kravet att läran fullt ut omfattar de olika sätten att förvärva äganderätt. Det är inte bara i samband med substansförändrande nyttjanderätter läran uppvisar luckor. Förvärv av innehavd egendoms avkastning brukar överhuvudtaget inte kunna
uppfattas som en särskild förvärvsgrund. När det gäller växande gröda, som en fastighet
frambringat, tycks man ha avstått från att infoga förvärv därav i de laga fången. Ibland
stöter man också på uppfattningen att brytning av mineral är utövande av nyttjanderätt
till fastighet och då anses att det i detta sammanhang inte är fråga om en självständig
förvärvsart. " Man kan också ifrågasätta vad för slags laga fång som föreligger vid försäkringsersättningar, uppfyllande av borgen eller garantiförpliktelse. Här rör det sig om
fall där olika slag av fordringar efter det att gäldenären fullgjort sin prestation medför att
borgenären blir ägare till penningmedel. Det går inte att förbinda dessa situationer med
vare sig köp, byte eller gåva, men de utbetalningar som utförs p.g.a. att dessa fordringar
uppstått, innebär att vederbörande borgenär med äganderätt erhåller en summa pengar.
Man kan faktiskt ifrågasätta om betalning överhuvudtaget kan gå in under något av de
laga fången.
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14.5 Sakrättsliga aspekter vid avverkningsuppdrag
Som tidigare framhållits, finns det i dag avtalskonstruktioner som innebär att fastighetsägaren lämnar ett uppdrag åt en avverkare att utföra en avverkning. Avverkningen sker
alltså på fastighetsägarens uppdrag. Dessa avverkningsuppdrag kanske måste behandlas i
särskild ordning även i sakrättsligt hänseende. Det är möjligt att ett avtal om avverkningsuppdrag, åtminstone under vissa betingelser, inte bör uppfattas som en nyttjanderätt
utan just som ett uppdrag. Jag har ovan diskuterat denna fråga och gjort en åtskillnad
mellan å ena sidan äkta avverkningsuppdrag och å andra sidan oäkta avverkningsuppdrag, se särskilt avsnitt 4.6.2. Nu skall jag endast kortfattat beröra vissa sakrättsliga
komplikationer som kan uppstå vid äkta avverkningsuppdrag. Jag anser inte att frågorna
bör utvecklas eller fördjupas i detta sammanhang eftersom dessa uppdrag faller utanför
temat för detta arbete.
De äkta avverkningsuppdragen utmärks av att fastighetsägaren, även sedan avverkningen ägt rum, fortfarande äger virket. Uppdragstagaren genomför helt enkelt avverkningen
åt fastighetsägaren. I dessa fall äger det normalt sett därefter rum en försäljning av det
avverkade virket till tredje man. Vid försäljningen är virket då lösöre och man får därför
helt enkelt använda vanliga regler för lösöre när det gäller sakrättsliga frågor. Dessutom
blir lagen om rätt till märkt virke direkt tillämplig. Det faktum att fastighetsägaren anlitar ett företag for att utföra viss avverkning for i sig inte med sig att det föreligger en avverkningsrätt. Det inom uppdragets ram avverkade virket kan j u sedermera försäljas av
fastighetsägaren genom avtal om försäljning av leveransvirke.
Men man kan också komma fram till att dessa äkta avverkningsuppdrag bör bedömas på
annat sätt. Det är j u möjligt att beteckningen uppdrag leder tanken åt fel håll. De kanske
i stället bör jämställas med de övriga formerna av upplåtelse av avverkningsrätt. Något
som talar i denna riktning är att avtalet bl.a. innebär att uppdragstagaren verkligen tillerkännes en rätt att nyttja fastigheten för att åstadkomma avverkningen. Det förhållandet
att nyttjanderätten inte utmynnar i att uppdragstagaren blir ägare till det avverkade virket, behöver vidare inte nödvändigtvis vara någon vare sig avgörande eller ens särskilt
intressant aspekt. Det är kort sagt inte säkert att avtalets klassificering skall avgöras av
huruvida den som genomför avverkningen skall bli ägare till det som avverkas.
I många fall ingår det i uppdraget att uppdragstagaren skall sälja virket till tredje man.
Om uppdragstagaren härvid uppträder i eget namn i förhållande till virkesköparna bör
detta förhållande ganska entydigt tala för att det skulle röra sig om försäljningskommission. I så fall är det möjligt att det uppstår alldeles speciella sakrättsliga förhållanden.
Det kan framförallt betyda att den som köper virket av kommissionären blir skyddad
gentemot både kommissionärens och fastighetsägarens borgenärer redan genom avtalet.'
Dessutom är förutsättningarna för godtrosförvärv utformade på ett speciellt sätt vid
kommission. Om kommissionären åsidosätter kommittentens intresse, t.ex. genom att
sälja kommissionsgods till för lågt pris, blir kommittenten enligt 54 § kommissionslagen
40

340

Se Håstad (sakrätt) s. 234 - 246, med utförlig diskussion ang. frågan om separationsrätt i kommittentens och kommissionärens konkurs.
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ändå bunden om tredje man vid avtalet inte insåg detta. Motsvarande gäller enligt 55 §
kommissionslagen om kommissionären säljer kommissionsgods sedan uppdraget återkallats. Det krävs alltså inte i dessa sammanhang att godset traderats till tredje man. Däremot måste kommissionären ha haft godset i sin besittning."
1

När det gäller frågan i vad mån kommissionären har en nyttjanderätt till fastigheten gör
sig olika synpunkter gällande. I förstone förefaller det rimligt att påstå att någon nyttjanderätt inte upplåtits till honom. Men man kan också säga, att det förhållandet att han genom avtalet blivit berättigad att genomföra avverkning på den aktuella fastigheten skulle
kunna räcka för att man skall anse att det föreligger en nyttjanderätt. 7:3 JB säger "åt
annan upplåten rätt att avverka skog" och så långt kan man inte gärna inläsa något krav
på att avverkaren skall bli ägare till det som avverkats. Möjligen blir denna fråga mer
tveksam när man läser fortsättningen "eller att tillgodogöra sig andra alster av fastigheten". Kan tillgodogörande innefatta ett krav att den som tillgodogör sig ett föremål härigenom också blir föremålets ägare? Lokutionen "tillgodogöra sig" har knappast någon
specifik juridisk betydelse och enligt vedertaget språkbruk är innebörden, dra nytta av
eller tillgodoräkna sig (SAOL). Å andra sidan har man anledning fråga sig vad för annat
slags tillgodogörande det kan bli fråga om när det gäller att ta i anspråk nu aktuella föremål på en fastighet. Det förhållandet att föremålen avskilts tyder i varje fall på att det
är meningen att någon skall förvärva äganderätten till föremålen. Men kan inte denne
"någon" vara fastighetsägaren själv? Det tycks i varje fall från allmän språklig synpunkt
knappast finnas skäl att i uttryckssättet inläsa ett krav på äganderättsförvärv för den som
utfört avverkningen.
Jag tycker emellertid, att det verkar långsökt och kanske missvisande att i detta sammanhang beteckna uppdragstagarens rätt att använda fastigheten som en nyttjanderätt.
Den som mottagit avverkningsuppdraget har inte i första hand en rätt att utnyttja fastigheten utan en kontraktsenlig skyldighet att göra detta, eftersom han åtagit sig att för
skogsägarens räkning genomföra avverkning. Om någon erhåller fastighetsägarens uppdrag att måla mangårdsbyggnaden måste han beträda fastigheten - och tomten - för att
kunna fullgöra sitt uppdrag, men denna befogenhet ter sig av helt underordnad betydelse
i förhållande till uppdragets huvudsakliga syfte. Vid de övriga upplåtelseformerna framstår däremot rätten att använda marken som en mer central rättighet för avverkaren.
Om uppdragstagaren är kommissionär uppstår också frågan om han har rätt till det virke
han avverkat enligt uppdraget. Svaret på den frågan torde vara ett obetingat nej. Avskiljandet kan här inte tillmätas den juridiska betydelse det har när en nyttjanderättshavare
genomfor avverkningen. Vid avverkningsuppdrag är det fortfarande efter avskiljandet
från marken fastighetsägarens virke och så förblir det till dess att detsamma överlåtits till
tredje man. Det förefaller dock sannolikt att kommissionären kan utöva retentionsrätt,
d.v.s. innehålla virket, till dess han fått betalt för sina kostnader. Som redan påpekats
synes däremot den som köpt virket av kommissionären vara skyddad gentemot fastighetsägarens borgenärer redan genom avtalet. Om virket sålts till tredje man innan det
avverkats, uppkommer särskilda komplikationer, som jag dock inte behöver beröra här.

' SOU 1988: 63 s. 127.
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Den som fått uppdraget aft avverka kan i sin tur kan befinna sig i ett kontraktsförhållande med ett sågverk eller annat slag av uppköpare av virke. Om denna relation inte är synlig eller känd för fastighetsägaren, lär det föreligga inköpskommission. I så fall blir de
sakrättsliga konsekvenserna åter helt annorlunda. Men hur blir det då om det i samma
ärende föreligger både försäljnings- och inköpskommission?
Troligen kan det uppkomma situationer som uppvisar betydande överensstämmelse med
såväl inköps- som försäljningskommission inom virkesbranschen. Jag kan däremot inte
påstå, att detta också bör leda till att de särskilda sakrättsliga reglerna för kommission i
så fall bör få genomslag. Det förefaller emellertid antagligt, att den som köper virke av
en kommissionär behöver skyddas i ungefär samma utsträckning som den som köper
tavlor av en kommissionär. I båda fallen framstår det som otillfredsställande att frånkänna köparen rätt till den köpta egendomen under åberopande av att den för köparen okände säljaren försatts i konkurs och att egendomen ännu inte traderats till köparen. Det
finns dock vissa skillnader, virket är fungibelt till skillnad mot tavlan och kan av kommissionären relativt lätt anskaffas på annat håll. Den typiska konsekvensen av händelsen
är väl närmast att den som åtagit sig att anskaffa virket kommer i dröjsmål med leveransen.
42

Kommissionären torde emellertid inte ha skaffat någon rätt att fullfölja avverkningen
trots fastighetsägarens konkurs. Det går j u inte gärna att i detta sammanhang åberopa de
sakrättsliga reglerna för nyttjanderätt till fast egendom, vilka under vissa betingelser
tycks medföra att utövandet av nyttjanderätten kan fortgå trots utmätning eller konkurs
hos fastighetsägaren, se nedan avsnitt 16.6.3. Om kommissionären gått i konkurs kan
dennes konkursbo inte hävda någon rätt att avverka mot fastighetsägarens vilja.
Om å andra sidan syftet med ett avtal om avverkningsuppdrag är att avverkaren skall
förvärva virket med äganderätt, finns enligt min mening inte skäl att överhuvudtaget gå
in i någon närmare diskussion om avtalets juridiska karaktär. I detta fall råder det knappast någon principiell skillnad jämfört med andra typer av upplåtelse av avverkningsrätt
och avtalet bör därför ur sakrättslig synpunkt fullt ut behandlas som en upplåtelse av
nyttjanderätt. Dessa avtal har här betecknats som oäkta avverkningsuppdrag.
Tyvärr lär vi få acceptera, att det inte - vare sig ifråga om avverkningsuppdrag eller någon annan upplåtelseform - existerar någon rättsfigur som fullt ut kan användas för att
hantera de förekommande frågeställningarna. Däremot kan det vara nödvändigt, att i
skilda sammanhang beakta reglerna om kommission. Det kan här också tilläggas, att det
knappast är något att beskärma sig över att olika lagar, med kanske divergerande rättspolitiska syften, kan interferera inom en och samma avtalstyp. Detta slags relativism möter
beträffande många - sannolikt alla - formögenhetsrättsliga avtalstyper. Det som i någon
mån ändå medför att avverkningsrätt hamnar i särställning i detta sammanhang är att inte
ens de mest centrala obligationsrättsliga och sakrättsliga frågorna kan besvaras entydigt.
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SOU 1988: 63 s. 45 som hänvisar till Magnus Björk: Något om gränsdragningen mellan försäljningskommission och
köp i fast räkning (studentuppsats Uppsala 1984).
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15 En kort sakrättslig återblick
15.1 Inledning
Detta avsnitt utgör en mycket översiktlig och kortfattad orientering beträffande vissa
sakrättsliga spörsmåls behandling i äldre fastighetsrätt. En sådan översikt kan vara av
visst intresse eftersom den kan bidra till ökad förståelse för nu gällande regler på området. Ett annat skäl är att rättsutvecklingen när det gäller upplåtelse av skogsavverkningsrätt till stor del ägt rum i en rättslig miljö där 1875 års inteckningsförordning och 1907
års nyttjanderättslag utgjorde dominanta inslag. Ytterligare ett skäl för tillbakablicken
hänger ihop med fastighetsrättens karaktär. Det faller sig ganska naturligt att uppmärksamma äldre rättsförhållanden på detta område, eftersom man brukar anse att fastighetsrättens utveckling utmärks av kontinuitet och konservatism. Nuvarande rättsreglering
bygger i ovanligt hög grad på idéer och värderingar som utvecklats i äldre tid.
Till en början lämnas några uppgifter om medeltida regler. Därefter berörs något mer
detaljerat regleringen i 1734 års lag. Kapitlet avslutas med en något mer utförlig presentation av vissa bestämmelser i 1875 års inteckningsförordning och 1907 års nyttjanderättslag.

15.2 Medeltiden
1 landskapslagarna fanns vissa regler angående nyttjanderätt till fast egendom. Man
skiljde mellan å ena sidan landbolega och bolag eller hallnebruk. Det sistnämnda var ett
avtal mellan jordägare att bruka jorden tillsammans, antingen genom sambruk eller genom någon sorts funktionsuppdelning mellan ägarna. Denna modell uppvisar vissa likheter med de samverkansformer som växte fram mellan industriidkare och bönder i syfte
att etablera sågverksrörelser under 1600- och 1700-talen. Lagstiftningen angående landbolega uppmärksammade vissa sakrättsliga frågor. Bland annat fanns i vissa lagar en
bestämmelse som innebar att jordägarens död inte skulle medföra att legoavtalet bröts. I
allmänhet intog man också den ståndpunkten att en försäljning av marken inte skulle
innebära att några konsekvenser för legoavtalets bestånd. Vissa lagar synes dock ha anammat det från den romerska rätten härrörande synsättet att köp bryter 1 egostämma."'

15.3 Perioden 1734 till 1907
I 1734 års lag behandlades vissa frågeställningar angående nyttjanderätt till fast egendom i 16 och 17 kap. Man skiljde nu mellan två huvudtyper av nyttjanderättsupplåtelser,
lega av jord och hushyra. Den sedan 1600-talet vedertagna benämningen för upplåtelser
8

Westerlind (7 kap) s. 80
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av större gods var arrende, medan upplåtelser av nyttjanderätt till hemman kallades
landboavtal. I allmänhet var det frälsemän som upplät jord till landbor och de ursprungliga reglerna i 1734-års lag var utformade mot denna bakgrund. Jordägaren ' hade en
maktställning och utövade husbonderätt över landbon. Sålunda medgav 16:7 och 8 ÄJB
fortfarande rätt för jordägaren att med våld hämta tillbaka landbon om han rymde före
legotidens utgång.
44

4

Nyttjanderätten åtnjöt nu inte längre sakrättsligt skydd. Principen köp bryter legostämma
tillämpades, 16:15 ÄJB, men landbon fick sitta kvar till laga fardag. Under vissa betingelser hade även upplåtaren rätt att i förtid säga upp nyttjanderättsavtalet, bl.a. om han
själv ville använda den upplåtna marken. Det s.k. hallnebruket behandlades inte i 1734
års lag. Det förekom i praktiken även en annan oreglerad upplåtelseform av mindre jordbrukslägenheter, torp, vars brukare till en början hade en mellanställning mellan legohjon och landbo, men som senare kom att betraktas som landbor.
I KF 13/6 1800 infördes nya regler som torde ha varit tillämpliga både på torpkontrakt
och på arrende av helt hemman. De huvudsakliga ändamål som låg bakom förändringarna var att man ville förbättra möjligheterna till bedrivande av rationellt jordbruk. "Av
omsorg för lantbrukets befordrande och till befästande av den säkerhet i besittning av
jord, varigenom det förra kan förkovras" som det hette i motiven till KF 13/6 1800.
Genom att inteckna kontraktet kunde nu nyttjanderättshavaren skaffa sig skydd mot uppsägning från ny ägare och inteckningsåtgärden beredde honom även skydd mot fastighetsägarens borgenärer på det sättet att nyttjanderätten hade företräde framför fordringsanspråk som intecknats senare än nyttjanderätten. Genom KF 9/11 1844 blev reglerna
tillämpliga på alla förekommande slag av nyttjanderätter till fast egendom och året därpå
infördes en regel som behandlade konkurrensen mellan flera oförenliga nyttjanderätter.
Tiden för ansökan om inteckning skulle nu avgöra företrädesordningen och vid samtidiga ansökningar skulle den äldre upplåtelsen ha företräde. Utöver vissa smärre förändringar genom KF 21/12 1857, varigenom regler om nyttjanderätt till stadsjord infördes,
och KF 16/6 1875 med vissa regler om maximitid för nyttjanderättsupplåtelser (för
skogsavverkningarnas vidkommande, som nämnts, ändrade 26/4 1889 till 20 år och 1903
ytterligare reducerad till 5 år.), skedde inga betydande förändringar förrän genom 1907års nyttjanderättslag. 1875 samlades reglerna om inteckning av nyttjanderätt i inteckningsförordningen varvid vissa mindre justeringar av regelinnehållet gjordes.

15.4 1907 års nyttjanderättslag (NJL) och 1875 års inteckningsförordning (IntF)
Jag kommer här att redogöra för huvuddragen i regleringen av sakrättsliga frågor beträffande upplåtelse av nyttjanderätt i fast egendom enligt NJL. I någon mån berörs även
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Ibland användes även andra beteckningar exv. avradskarl, se Westerlind (7 kap) s. 73
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Jordägaren kunde också benämnas landdrott. bonde och husbonde. Westerlind (7 kap) s. 73 som hänvisar till Wahlberg: Om lega af jord å landet, s. 34 f.
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reglerna i IntF och 1877 års utsökningslag (UL). NJL och IntF gällde till dess att nya JB
(1970: 994) trädde i kraft 1 januari 1972 och UL upphörde att gälla först när UB (1981:
774) trädde i kraft 1 januari 1982.
NJL behandlade dels de sakrättsliga konflikter som kan följa av att upplåtaren försäljer
fastigheten, d.v.s. förhållandet till ägarens singularsuccessorer, dels konflikter med innehavare av andra nyttjanderätter och dels förhållandet till fastighetsägarens borgenärer.
Även frågorna om nyttjanderättens upphörande vid expropriation och motsvarande problem vid vindikation, d.v.s. sådana fall där upplåtaren inte varit rätt ägare till fastigheten
blev reglerade i denna lag.
Muntliga upplåtelser hade en svag ställning ur sakrättslig synvinkel och även om det förelåg ett skriftligt avtal kunde det sakrättsliga skyddet omintetgöras p.g.a. underlåten ansökan om inteckning. Ett skriftligt hyreskontrakt som inte intecknats gav inte skydd mot
köpare av fastigheten om inte lägenheten tagits i besittning. Köparen kunde säga upp
hyresavtalet även om han var i ond tro beträffande nyttjanderättsupplåtelsen, om inte
förbehåll om hyresrätten gjorts vid köpet. På samma sätt kunde en upplåten skogsavverkningsrätt falla, om den inte intecknats eller förbehållits i köpet. Vid exekutiv försäljning skulle endast skriftliga nyttjanderätter beaktas, 107 § UL.' Även om en nyttjanderätt intecknats kunde den falla om den försämrade bättre prioriterade fordringars intressen. En muntligt avtalad nyttjanderätt liksom en skriftlig men ointecknad stod vidare
tillbaka för en senare upplåten men intecknad nyttjanderätt. Vid denna tid fanns vissa
typer av nyttjanderätter som hade en starkare ställning och som dessutom inte behövde
(eller kunde) intecknas. Det gällde t.ex. stadgad åborätt, sådana besittningsrätter som
avsågs i 1895 års lag om vad till fast egendom är att hänföra, nyttjanderätter som tillkommit vid ägodelningsförrättning, nyttjanderätter stiftade genom expropriation och
åborätt enligt 1926 års lag.
46

I fråga om förhållandet mellan nyttjanderättshavaren och ny ägare till fastigheten kan till
en början konstateras att huvudregeln enligt 1907 års NJL alltjämt var att köp bryter legostämma. Tanken var, att fastighetsomsättningen inte i onödan skulle motverkas genom
risken för förekomsten av belastande nyttjanderättsupplåtelser. Som redan framgått utsträcktes denna huvudregel så långt, att fastighetsköpare kunde bringa en nyttjanderätt
att upphöra även om han kände till nyttjanderätten vid köpet. Grundsatsen var dock försedd med tre viktiga undantag. Om förbehåll om nyttjanderätt gjorts i köpet, om nyttjanderätten var intecknad eller för tomträtt och vattenfallsrätt inskriven respektive om
upplåtelsen avsåg arrende- eller hyresrätt under förutsättning av skriftligt kontrakt och
besittningstagande (tillträde), skulle rättigheten bestå trots köpet. Dessa undantag var
emellertid så betydande att man kan ifrågasätta om det var motiverat att fortfarande beteckna den gamla grundsatsen som en huvudregel.
Om lagfart och inteckning söktes samma dag skulle köpet gå före om inte den aktuella
nyttjanderätten förbehållits i köpet eller nyttjanderätten avsåg arrende eller hyra och tillträde skett.
6

Denna regel upphörde 1971 genom införandet av lag om exekutiv försäljning av fast egendom (1971:494).
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Vid hyra och arrende var alltså inteckning av nyttjanderätten inte nödvändig av hänsyn
till köparens singularsuccessorer, men däremot av stor betydelse i händelse av exekutiv
försäljning. Vid försäljning av fastighet under hand inom ramen för konkurs gällde
samma regler som vid försäljning direkt av upplåtaren.
1:3 NJL var även tillämplig om nyttjanderätt upplåtits av tidigare ägaren efter överlåtelse
av fastigheten. Upplåtelsen blev alltså gällande mot nye ägaren, om inteckning söktes
före lagfarten och om nyttjanderättshavaren var i god tro vid avtalstidpunkten enligt 46 §
IntF. Genomförd expropriation innebar att nyttjanderätter belägna inom det område som
omfattades av expropriationen upphörde.
Kolliderande nyttjanderätter, liksom konkurrerande anspråk avseende å ena sidan nyttjanderätt och å andra sidan servitut eller avkomsträtt, skulle hanteras på det sättet att tidpunkten för ansökan om inteckning blev utslagsgivande företrädesordningen, se dock 49
§ IntF angående ogulden köpeskillings rätt. Som framgått ovan gällde för det fallet att
det förelåg flera samtidiga ansökningar att tidpunkten för upplåtelsen blev utslagsgivande. Härutöver bör erinras om att förutsättningen för att en senare upplåtelse skulle ha
företräde p.g.a. inteckning var att vederbörande var i god tro. Enligt Undén gällde, att
samtidiga ansökningar båda blev beviljade.' Vidare kunde avsaknaden av god tro hos
förvärvaren av nyttjanderätten ej botas genom att en senare förvärvare var i god tro.
47

348

Vid exekutiv försäljning av fastighet kunde prioritetsfrågor uppkomma mellan olika begränsade sakrätter. Avgörande för företrädesordningen var i vilken ordning de skulle
upptas i den s.k. borgenärsförteckningen, vilken numera motsvarar sakägarförteckningen. Avgörande var även här tidpunkten för ansökan om inteckning respektive inskrivning. Vid samtidiga ansökningar skulle subsidiär! tidpunkten för upplåtelsen gälla, 1:5,
4:8, 5:2 NJL, 50, 54, 56 mom. 2 och 58 §§ mom. 3 IntF. Beträffande kollision mellan
panträtt och nyttjanderätt framgår av 51 § IntF att ointecknad nyttjanderätt alltid gick
efter fordringsinteckning och annars gällde tidpunkten för ansökan. Om inteckning sökts
samma dag hade nyttjanderätten företräde.
När det gällde nyttjanderätters ställning i förhållande till upplåtarens och senare ägares
borgenärer gällde att utmätningen eller konkursen inte hade någon omedelbar inverkan
på nyttjanderätten. Inteckning kunde till och med beviljas för en behörigt upplåten nyttjanderätt, trots att fastigheten blivit utmätt eller ägaren försatt i konkurs. * Enligt Undén
m.fl. hade skogsavverkningsrätter i detta sammanhang en mer bekymmersam position.""
34

Även om det torde framgå av ovanstående, bör kanske beträffande nyttj anderätts ställning vid exekutiv försäljning ytterligare framhållas att intecknade nyttjanderätter placerades i tidsföljd och låg de inom det antagna budet skulle de bestå. Om de hamnade
utanför det antagna budet offrades de, om det behövdes för att uppnå ett pris som tillgoU n d é n ( 2 : 2 ) s . 211.
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Undén (2: 2) s. 212.
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Undén (2: 2) s. 213 och NJA 1914 s. 145.
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Undén (2: 2) s. 212 och Trygger: Utsökningslagen, vid 78 §. Hassler: Utsökningsrätt s. 202 och Lejman (nyttjanderätt) s. 125 f och 129 f.
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dosåg utmätningssökandens intresse. Härutöver gällde att nyttjanderätter som skulle bestå skulle förbehållas vid försäljningen. Se angående detta NJA 1937 s. 44 och 107, 123
och 133 §§ U L . "
Nyttjanderätt kunde övergå till ny innehavare genom universalsuccession eller singularsuccession. Av NJL framgick att vissa överlåtelser krävde fastighetsägarens samtycke,
nämligen överlåtelse av arrenderätt, hyresrätt, tomträtt och vattenfallsrätt. Se även 9 § i
1938 års jaktlag varav framgick att överlåtelse av jakträtt förutsatte medgivande av fastighetsägaren. I fråga om partiella nyttjanderätter för övrigt synes uppfattningen ha varit,
att överlåtelse kunde ske utan samtycke."
2

Vidare gällde att nyttjanderätt inte kunde förvärvas exstinktivt från obehörig person,
vare sig genom upplåtelse från någon som saknade rätt till fastigheten eller som var obehörig att upplåta nyttjanderätt i fastigheten eller genom överlåtelse från någon som inte
var rätt innehavare av nyttjanderätten.
Om fastigheten vindicerades av rätt ägare efter klander upphörde de nyttjanderätter som
upplåtits sedan den kom ur rätt ägares hand. Upplåtaren ådrog sig enligt 1:6 NJL härvid
skadeståndsskyldighet gentemot nyttjanderättshavaren. Enligt dåvarande regler om 20årig hävd, 4 § KF 1881 kunde dock nyttjanderätt hävdas, om det förelåg god tro vid upplåtelsen och vid tidpunkten för inteckningsansökan och om fastigheten varit ur rätte ägarens hand mer än 20 år från det att lagfart beviljades för annan än rätte ägaren.
Möjligheterna till godtrosförvärv vid dubbelupplåtelse och vid upplåtelse av den som
varit rätt ägare till fastigheten, men överlåtit den innan upplåtelsen, sågs som undantag
från denna huvudregel. "
Vid dubbelöverlåtelse av nyttjanderätt, d.v.s. andrahandsupplåtelser av nyttjanderättshavaren, kunde inte godtrosförvärv ske. Här segrade alltid den första överlåtelsen."
4

Den som efter överlåtelse från nyttjanderättshavaren förvärvade nyttjanderätt kunde inte
få denna rätt intecknad.

Även dessa regler upphörde att gälla genom införande av lag om exekutiv försäljning av fast egendom (1971:494).
' NJA 1922 s. 102, 1942 s. 551, Trygger s. 197, Lejman (nyttjanderätt) s. 83.
' Undén (2:2) s. 198.
3 2 4

Undén (2:2) s. 199.
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16 Sakrättsliga frågor vid upplåtelse av avverkningsrätt enligt gällande rätt
16.1 Inledning
Efter ovanstående kortfattade historiska återblick övergår jag nu till att mer detaljerat
behandla motsvarande frågor enligt gällande rätt. Syftet är som sagt primärt att beskriva
de sakrättsliga huvudreglerna beträffande nyttjanderätt till fast egendom och att diskutera dessa reglers betydelse vid upplåtelse av avverkningsrätt. En kortfattad presentation
av huvudreglerna anser jag motiverad i detta sammanhang, dels med hänsyn till att dessa
frågeställningar i allmänhet inom doktrin inte uppmärksammats tillnärmelsevis i lika stor
utsträckning som motsvarande frågor när det gäller lös egendom och därmed inte är lika
välbekanta och dels med tanke på att en sådan allmän genomgång utgör ett nödvändigt
underlag för den närmare diskussionen när det gäller de för avverkningsrättens vidkommande speciella sakrättsliga spörsmålen.
I det följande kommer jag först att behandla reglerna om omsättningsskyddet, d.v.s. i
första hand reglerna om nyttjanderättshavarens skydd mot fastighetsägarens singularsuccessorer. Här utkristalliserar sig två olika konflikttyper, dels dubbelupplåtelse av nyttjanderätt då alltså två nyttjanderättshavare gör anspråk på samma nyttjanderätt och dels
upplåtelse av avverkningsrätt i kombination med försäljning av fastigheten, då huvudfrågan är under vilka förutsättningar nyttjanderätten står sig mot köparen av fastigheten.
Här skall vidare uppmärksammas frågan under vilka förutsättningar en nyttjanderätt kan
skyddas om upplåtelsen gjorts av annan än rätt ägare till fastigheten.
När det gäller fastighetsägarens skydd mot nyttjanderättshavarens singularsuccessorer
kan väl sägas att så länge konflikten avser nyttjanderätten som sådan blir den sakrättsliga
konflikten mellan fastighetsägaren och en ny förvärvare av nyttjanderätten av relativt
underordnad betydelse, eftersom fastighetsägarens ställning, såvitt avser rätten till vederlag för upplåtelsen, knappast påverkas av att det äger rum succession på nyttjanderättshavarens sida. Fastighetsägaren har här en i jämförelse med en säljare av lösöre tämligen
stabil position, eftersom han alltid kan bringa upplåtelsen att upphöra om avtalat vederlag inte blir betalt. En ny rättighetsinnehavare kan i detta avseende inte få en bättre rätt
än den överlåtaren av nyttjanderätten hade.
Däremot är att märka, att det kan uppkomma problem av hithörande slag om man i stället riktar uppmärksamheten mot relationen mellan den som överlåter nyttjanderätten och
den som i andra hand förvärvar rättigheten. I dessa hänseenden tillhandahåller JB: s regler inga svar, men jag kommer i det följande att åtminstone diskutera vissa frågor inom
detta område.
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De ytterligare frågor med koppling till omsättningsskyddet som skall beröras är dels hur
man skall behandla fallet när en nyttjanderättshavare dubbelöverlåter nyttjanderätten och
slutligen berörs frågan när den ene av dessa nyttjanderättshavare dessutom avverkat.
Därefter skall de olika frågor som hör till reglerna om borgenärsskyddet behandlas. Två
huvudfrågor inom detta område är naturligtvis å ena sidan nyttjanderättshavarens skydd
mot fastighetsägarens borgenärer och å andra sidan fastighetsägarens skydd mot nyttjanderättshavarens borgenärer. Vidare kan motsvarande frågor uppkomma när en upplåten
avverkningsrätt överlåts till en ny nyttjanderättshavare (N2). Härvid har man att beakta,
att N2: s intressen kan kollidera såväl med N I : s borgenärer som fastighetsägarens borgenärer. Det skall ytterligare undersökas huruvida dessa frågor i någon mån skall bedömas på annat sätt om upplåtelsen resulterat i en avverkning.

16.2 Omsättningsskyddet
16.2.1 Inledning
De sakrättsliga reglerna i JB så vitt dessa berör nyttjanderätt till fast egendom är samlade
i 7 kap, 17 kap och 18 kap. I 7 kap framgår genom reglerna 7:22 - 24 företrädesordningen mellan oförenliga dispositioner av rätt ägare. Utgångspunkten är att företrädet skall
avgöras med hänsyn till tidpunkten för respektive upplåtelse. I 7 kap. JB ges också regler
för den viktiga frågan om nyttjanderättens ställning vid fastighetsöverlåtelse, se 7:11 —
21 JB och särskilt 7:11 - 14 JB.
17 kap behandlar frågan om företräde mellan konkurrerande upplåtelser när inskrivning
skett. En senare av två konkurrerande upplåtelser kan vinna om förvärvaren ansöker om
inskrivning först och dessutom är i god tro vid upplåtelsen. 17 kap är också tillämpligt
när en av dispositionerna utgörs av fastighetsöverlåtelse och den andra av en upplåtelse
av nyttjanderätt.
18 kap JB tar upp frågan när upplåtelse görs av annan än rätt ägare. 17 kap kan således
sägas behandla företrädet mellan upplåtelser som gjorts av den som är eller varit ägare,
medan 18 kap behandlar sakrättsliga konflikter som uppkommit till följd av dispositioner
vidtagna av den som aldrig varit rätt ägare. Godtrosförvärv kan i sistnämnda fall ske enligt 18:1 JB om upplåtaren hade lagfart och förvärvaren saknade kännedom om att upplåtaren inte var rätt ägare. Däremot gäller enligt 18:3 JB att om upplåtarens förvärv är
förknippat med stark ogiltighet, vilket i dessa sammanhang har en mer speciell innebörd
än vad som möter beträffande lös egendom i allmänhet, så är möjligheten till godtrosförvärv utesluten.
Reglerna öppnar alltså möjligheter till godtrosförvärv, men endast i sådana fall då upplåtelser görs av antingen den som är eller varit ägare, eller den som aldrig varit ägare, men
som ändå haft lagfart på fastigheten. Vidare kan sägas att godtrosförvärv av nyttjanderätt
kan ske vid dubbelupplåtelse av fastighetens rätte ägare på så sätt att en godtroende se244

nare förvärvare vinner om han först söker inskrivning. Vid upplåtelse av obehörig kan
godtrosförvärv ske med verkan mot rätt ägare, om den obehörige upplåtaren hade lagfart
och förvärvaren av nyttjanderätten vid sitt förvärv var i god tro och om dessutom upplåtarens bristande behörighet består däri, att han antingen varit fastighetens ägare men innan upplåtelsen överlåtit fastigheten eller att hans fastighetsförvärv är förknippat med
svag ogiltighet.
Det finns däremot ingen regel i JB som behandlar de sakrättsliga konflikter som kan tänkas uppkomma sedan en nyttjanderättshavare N I överlåter sin rätt till tredje man, N2.
Att sådana frågeställningar i praktiken kan uppkomma är emellertid uppenbart. Dels kan
konflikt efter vidareöverlåtelse uppkomma gentemot fastighetsägaren, nämligen i sådana
situationer där denne anser att hans ursprungliga upplåtelse till N1 är ogiltig, dels kan det
uppkomma en konflikt om N I dubbelöverlåter nyttjanderätten till N2 och N3.

16.2.2 Upplåtelse av avverkningsrätt i kombination med fastighetsförsäljning
Om en såld fastighet besväras av en nyttjanderätt som köparen inte känt eller bort känna
till, föreligger ett rättsligt fel. De obligationsrättsliga konsekvenserna av detta diskuteras
främst i kap 9, men där är dock intresset inriktat på relationen mellan upplåtaren och
nyttjanderättshavaren. Nu kommer däremot frågan om nyttjanderättens ställning efter
fastighetsöverlåtelsen att uppmärksammas. I detta sammanhang kommer naturligtvis
relationen mellan fastighetsköparen och nyttjanderättshavaren i förgrunden. Här kommer
emellertid även vissa obligationsrättsliga frågor som har nära samband med de sakrättsliga att diskuteras.
Den sakrättsligt sett viktigaste frågan är naturligtvis hur en upplåten nyttjanderätt skall
behandlas om den fastighet som besväras av upplåtelsen blir föremål för överlåtelse.
Huvudreglerna är okomplicerade. Om nyttjanderätten förbehålls i köpet eller är inskriven är den enligt 7:11 1 st. JB skyddad. Även utan inskrivning eller förbehåll kan den
bestå om fastighetsköparen känt till eller bort känna till nyttjanderätten, 7:14 1 st. JB.
Om äganderättsförändringen avseende fastigheten består av ett universalfång inträder
som vanligt den nye ägaren i exakt samma position som den tidigare ägaren. "
Jag skall i detta sammanhang först ta upp frågan om fastighetsköparens undersökningsplikt enligt 7:17 JB. Därefter återkommer jag kortfattat til! frågan om förlängning av
upplåtelse, som har ett nära samband med föregående fråga. Sedan kommer jag även in
på nyttjanderättens omfattning efter fastighetsöverlåtelse. Här uppmärksammas särskilt
frågan om en nyttj anderätts innehåll kan vara beroende av vad som avhandlats mellan
partema i avtalet om överlåtelse av fastigheten.
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16.2.2.1 Kravet på undersökning

enligt 7:14 i st. JB

Som just framhållits innebär 7:11 JB att säljaren åläggs att vid överlåtelse göra förbehåll
för upplåtna nyttjanderätter. Ett sådant förbehåll medför att upplåtelsen skall gälla mot
den nye ägaren. Om förbehåll inte skett, skall upplåtelsen däremot inte gälla mot köparen av fastigheten. Emellertid är nyttjanderätter även skyddade om de är inskrivna eller
om köparen ägde eller bort äga kännedom om upplåtelsen, 7:10 1 st. och 7:14 1 st. JB.
Att inskrivningen här ger skydd gentemot ny ägare av fastigheten är bekant sedan tidigare, men däremot är det en nyhet i och med JB att en ondtroende fastighetsägare skulle
behöva vidkännas nyttjanderätter som vare sig förbehållits eller inskrivits. En sådan möjlighet diskuterades också inför införandet av NJL 1907, men avvisades. Ett skäl varför
regeln slutligen infördes var att domstolarna hade visat en benägenhet att tolka omständigheterna vid överlåtelsen så att förbehåll hade gjorts, trots att det inte skett uttryckligen. När det gäller frågan om intolkningen av förbehåll m.m. finns ett flertal rättsfall
från HD. " Regeln får i kombination med vissa förarbetsuttalanden i huvudsak konsekvensen att köpare av fastighet i viss utsträckning måste vara verksam för att utröna om
fastigheten besväras av upplåtna rättigheter. Förarbetena antyder att undersökningen i
detta avseende inte behöver vara särdeles omfattande. Förhållandena i det enskilda fallet,
köpeobjektets storlek och beskaffenhet samt personliga omständigheter sägs kunna inverka på bedömningen av omfattningen av undersökningen.
56

5 8

4:17 JB och 7:14 JB innehåller identiska ondtrosrekvisit och enligt 7:14 JB följer av
detta en undersökningsplikt för köparen. Det torde däremot stå klart att köparen i förhållande till säljaren inte har undersökningsplikt av nu aktuellt slag. ' Även om köparen inte
alls undersökt förekomsten av nyttjanderätter på fastigheten, blir han berättigad att göra
felpåföljder enligt 4:12 JB gällande, om det skulle visa sig att fastigheten hade sådana
belastningar eller andra slags rättsliga fel som köparen inte känt till. 1 ett sådant fall, där
alltså köparen inte alls varit verksam för att undersöka saken, torde nyttjanderätten vanligtvis bestå, eftersom kravet på undersökning enligt 7:14 1 st. JB ej uppfyllts. Härav
följer j u normalt att köparen bort känna till upplåtelsen. Men om köparen verkligen undersökt saken - och inte funnit nyttjanderätten - kan nyttjanderätten falla. Om nyttjanderätten inte kommer att belasta fastigheten efter köpet finns det normalt inte heller anledning rikta några anspråk mot säljaren från köparens sida. Om köparen slutligen undersökt och funnit nyttjanderätten före köpet, kan han inte rikta påföljder mot säljaren och i
detta fall består också nyttjanderätten. Man skulle faktiskt kunna säga att fastighetsköparen hamnar i den mest fördelaktiga situationen om han gör en halvhjärtad undersökning,
som till nöds kan accepteras enligt 7:14 JB, om den inte resulterar i att han hittar den
upplåtna nyttjanderätten. Då blir han av med nyttjanderätten och slipper göra felpåfölj55

Rodhe (obligationsrätt) s. 571, se också Victorin: Om förbehåll vid fastighetsöverlåtelse - en studie i jordabalkens
källflöden i Fastighetsrättsliga studier till minnet av Sten Hillert s. 280 f , cit. "Victorin."
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NJA 1909 s. 246, 1916 s. 597, 1918 s. 539, 1948 s. 370 (ang. avfattningen av gjorda förbehåll), NJA 1908 s. 368 och
1914 s. 430 (ang. upplysning om upplåtelse men utan förbehåll), NJA 1914 s. 70, 1942 s. 219, 1944 s. 625, 1948 s.
370 (ang. muntliga förbehåll), NJA 1942 s. 219, 1944 s. 625. 1948 s. 370 och 1958 s. 596 (ang. i vad mån det av omständigheterna vid köpet framgått att parterna avsett att nyttjanderätt skulle bestå).
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der gällande mot säljaren. Denna egendomliga konsekvens torde inte ha åsyftats av lagstiftaren.
Det har riktats kritik mot det förhållandet att de båda reglerna förestavar två helt motsatta beteenden från köparens sida och den vanliga uppfattningen inom doktrinen tycks
vara att lagstiftaren gått för långt genom att kräva undersökning av köparen för att godtrosrekvisitet enligt 7:14 JB skall anses uppfyllt. Westerlind framhåller också det anmärkningsvärda i att en fastighetsköpare skall behöva riskera att fastigheten besväras av
nyttjanderätter som överhuvudtaget inte varit på tal mellan parterna och som kanske
ännu inte hunnit bli synbara. " Mot det sistnämnda kan man dock invända att sådana upplåtelser huvudsakligen ändå torde falla, eftersom man här normalt sett måste kunna räkna
med att köparen inte insett eller bort inse belastningen. Om köparen å andra sidan visste
om upplåtelsen, är det svårt att se vari det anmärkningsvärda består, om detta medför att
köparen måste acceptera att upplåtelsen blir gällande mot honom. Däremot är det naturligtvis olämpligt att godtrosrekvisitet avfattats på identiskt lika sätt i de båda lagrummen,
men genom uttalanden i förarbetena tillagts olika betydelser.
Även Hessler är kritisk till utformningen av 7:14 JB. Han erinrar om att man i NJL avstod från att låta frågan huruvida fastighetsköparen var i god eller ond tro ha betydelse
för huruvida en viss nyttjanderätt skulle bestå eller inte efter ett fastighetsköp. Här ville
man anknyta det sakrättsliga skyddet till klara och lätt konstaterbara omständigheter.'
Häremot kan i varje fall den anmärkningen riktas, att frågan om en part varit i god eller
ond tro under lång tid tillmätts betydelse vid åtskilliga andra sakrättsliga konflikter och
det är inte alldeles lätt att inse varför det skulle vara olämpligt just i detta fall. Å andra
sidan är det karakteristiskt att tillmäta formella aspekter stor betydelse inom fastighetsrätten. Systemet blir i viss mån lidande genom att subjektiva omständigheter tillåts inverka på rättsföljderna.
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Man kan fråga sig om det finns någon annan lösning på det systematiska problemet än
att avskaffa köparens undersökningsplikt enligt 7:14 JB. Ett sätt skulle naturligtvis vara,
att infora en regel om undersökningsplikt som skulle tillämpas såväl enligt 4:17 JB som
7:14 JB. Varför skulle kraven på köparen i detta avseende vara lägre än de krav som
ställs när det gäller fysiska fel på fastigheten? Finns det alltså någon påvisbar skillnad
mellan fallet att en jordbruksfastighet har en dålig jordmån eller vanhävdad åkermark
som motverkar framgångsrik odling och den situationen att tredje man är berättigad att
avverka skogen på ett visst skogsskifte tillhörigt fastigheten? Ja en skillnad ligger väl
däri, att fastigheten som sådan är utpräglat individualiserad och redan av detta skäl lämpar sig väl för en undersökning i fråga om dess fysiska förhållanden. Köparen har utmärkta möjligheter att kontrollera sådant som kan uppfattas med mänskliga sinnen, d.v.s.
sådant som är fysiskt konstaterbart. Det är väl dessutom allmänt sett önskvärt att köpare i
förväg söker förvissa sig om standard och egenskaper hos köpeobjekt. Det finns säkert
anledning att i lagstiftningen motverka oövervägda inköp, som i särskilt hög grad kan
misstänkas kunna bli föremål för köparens uttalade missnöje med krav på olika slag av
Se om detta bi. a. Westerlind (7 kap) s. 278 f. Victorin s. 281, har i viss mån modifierat kritiken och bl.a. framhållit
att avsikten inte var att kräva att köpare skulle tvingas bedriva aktiva efterforskningar för att spåra rättsliga belastningar.
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påföljder gentemot säljaren. Såväl den professionelle säljaren som den fastighetssäljande
privatpersonen har också ett tydligt behov av att kunna förlita sig på att köpet skall bestå
och att det inte i efterhand skall leda till krav på ekonomisk kompensation. Detta behov
skulle naturligtvis i ökande utsträckning omintetgöras om köparen kunde påtala fysiska
fel som gått att upptäcka före köpet.
Enligt köplagen finns som bekant inte någon motsvarande plikt. Det är endast i sådana
fall där köparen uppmanats att undersöka godset före köpet det finns skäl att tala om undersökningsplikt, i varje fall vid köp av obegagnat lösöre, se 20 § KöpL. Det fmns säkerligen åtskilliga skäl som talar för denna inställning. Dels avser köpet normalt obegagnad
egendom som dessutom vid avtalstillfället ofta inte är individualiserad, dels skulle en
regel om undersökningsplikt försvåra den allmänna varuomsättningen till följd av de
praktiska svårigheter sådana undersökningar skulle kunna innebära och dels skulle krav
på undersökning i dessa fall inte fylla något nämnvärt praktiskt behov. Däremot kan det
vara lämpligt med undersökningsplikt för köparen vid köp av begagnade varor, åtminstone mellan privatpersoner. Med hänsyn till det ringa intresse denna typ av affärer verkar tilldra sig från lagstiftarhåll är sådan lagstiftning emellertid knappast att vänta. Den
nya köplagen har som bekant ägnat foga uppmärksamhet åt civilköp.
När det å andra sidan gäller rättsliga fel i fastighet, däribland olika slag av upplåtelser
som belastar fastighet, kan till en början anmärkas att förekomsten av sådana belastningar inte nödvändigtvis är fysiskt konstaterbara. Detta gäller i synnerhet upplåtna panträtter, men även nyttjanderätter av olika slag. Det förhållandet att en för köparen främmande person synes engagerad i höbärgning på fastigheten bör inte nödvändigtvis leda till
slutsatsen eller ens misstanken att det upplåtits en nyttjanderätt. Förekommande skogsavverkningar kan inte heller generellt tillmätas en sådan betydelse. Men framförallt är
det, som Westerlind varit inne på, förenat med utomordentliga svårigheter att med
mänskliga sinnen förnimma att det skett en upplåtelse av avverkningsrätt, om avverkningarna inte påbörjats. ' Överhuvudtaget synes det vanskligt att utifrån iakttagna beteenden på en fastighet sluta sig till förekomsten av upplåtna nyttjanderätter. Kanhända
kan man redan av dessa skäl avfärda tanken på en obligationsrättslig undersökningsplikt
avseende de rättsliga felen. Men nu påpekade omständigheter måste väl också tala mot
den kritiserade undersökningsplikten enligt 7:14 JB?
5 2

Å andra sidan är skälet för undersökningsplikten enligt 7:14 JB att tillhandahålla ett förstärkt skydd for nyttjanderättshavarna i händelse av att fastighetsägaren överlåter fastigheten. Det synsätt som kom till uttryck i NJL och som framförallt yttrade sig däri att en
före köpet upplåten nyttjanderätt som icke förbehållits och som inte heller intecknats
fick falla även om köparen var i ond tro, torde idag från rättspolitisk synpunkt framstå
som oacceptabelt. Man bör inte blunda för de möjligheter som tidigare fanns för - mot
förvärvare av nyttjanderätter - utpräglat illojala transaktioner, bestående i snabb fastighetsförsäljning innan en nyligen upplåten nyttjanderätt hunnit intecknas. I och för sig
finns denna möjlighet fortfarande kvar, men man kan i vart fall undgå de särskilt stötande fall där det kan konstateras, att köparen visste om upplåtelsen.
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I NJA 1990 s. 331 har frågan om köparens undersökningsplikt enligt 7:14 JB varit uppe
till bedömning. I denna dom har, så vitt nu är av intresse, HD främst tagit fasta på att
säljaren garanterat att fastigheten inte besvärades av andra nyttjanderätter än två brunnsservitut. Vid sådant förhållande hade köparna fog för att underlåta närmare undersökning
angående förekomsten av upplåtna nyttjanderätter. Det hade inte heller visats att köparna
bort känna till den i målet aktuella nyttjanderätten.
HD accepterar alltså att köparen har en undersökningsplikt, men en uttrycklig garanti att
fastigheten inte är belastad med nyttjanderättsupplåtelser, medför att undersökningsplikten bortfaller. Vid ond tro hos köparen synes enligt rättsfallet dock garantin förlora sin
relevans, vilket i och för sig får anses lovvärt. Victorin har påpekat att HD: s resonemang
angående garantin är märkligt, eftersom en garanti i detta sammanhang inte kan ha någon juridisk relevans. En garanti från säljarens sida kan inte befria köparen från den sakrättsliga undersökningsplikten. Det skulle j u innebära att det sakrättsliga skyddet för rättighetshavarna blev alltför beroende av säljarens aktivitet i kontakterna med köparen.
Victorin menar emellertid, att rättsfallet kan sägas visa att den sakrättsliga undersökningsplikten slår till först när köparen inte kan undgå att märka att allt inte står rätt till
och om säljaren ger lugnande besked behöver köparen inte gå vidare med sin undersökning, såvida inte köparen har anledning tro att säljarens uppgifter inte är sanningsenliga"
När det gäller fastigheters fysiska egenskaper anses såväl uttryckliga garantier som
enuntiationer medföra att köparens undersökningsplikt bortfaller i fråga om den omständighet angående vilken säljaren lovat något. Det har dock i praxis ansetts, att ond tro hos
köparen bör s.a.s. förta effekten av en enuntiation" 1 fråga om uttryckliga garantier däremot skulle alltså gälla att den kan åberopas även av en ondtroende köpare, se särskilt
NJA 1978 s. 301. Hellner anser att begreppet enuntiation är så pass oklart att man helst
bör undvika att använda det.
5
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Enligt 40 § 3 st. KöpL har köparen rätt till ersättning för såväl direkt som indirekt skada
vid fel i varan om den avvek från vad som särskilt blivit utfäst. Det är emellertid inte en
förutsättning för fullt skadestånd att säljaren lämnat en uttrycklig garanti. Särskild utfästelse kan föreligga även i andra fall, t.ex. om köparen meddelat att han köper varan under förutsättning att den har en viss egenskap och säljaren ingår avtalet med denna vetskap. Man upprätthåller här inte distinktionen mellan enuntiation och uttrycklig garanti. I
4:19 JB framgår däremot att köparen har rätt till ersättning för skada om fastigheten vid
köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst. Lagrådet ville vid den senaste ändringen av 4:19 JB ändra bestämmelsen så att den bättre överensstämde med 40 § 3 st. KöpL,
genom att som en förutsättning för skadestånd kräva att aktuell egenskap skulle vara särskilt utfäst. " Depch motsatte sig en sådan förändring, eftersom säljarens skadeståndsansvar vid fastighetsköp då skulle bli för milt. Särskilt framhölls att ansvaret för kärnegen3
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skaper i så fall skulle bortfalla utom vid uttrycklig garanti och försummelse. Av intresse
i detta sammanhang är emellertid också 41 § 2 st. KöpL. Enligt denna bestämmelse skall
köparen vara berättigad till fullt skadestånd om det förelåg ett rättsligt fel vid avtalet, om
han varken kände till eller borde ha känt till felet. Enligt köplagen är alltså säljarens ansvar för rättsliga fel mer omfattande än ansvaret för faktiska fel, dels blir även indirekt
skada ersatt och dels krävs det inte att säljaren lämnat en utfästelse for att ansvaret skall
inträda. Man torde kunna motivera dessa olikheter bl.a. med att garantin kan sägas vara
underförstådd i dessa fall. Köp bör väl bygga på att säljaren är behörig att disponera över
den sålda varan

16.2.2.2. Förlängning av upplåtelse
Om en överenskommelse om förlängning, ändring eller tillägg till nyttjanderättsupplåtelse träffats, gäller den mot ny ägare av fastigheten som om förbehåll skett, under förutsättning att förändringen framgår av fastighetsägarens exemplar av nyttjanderättsavtalet,
7:12 JB. Detta kan innebära, att köpare av fastigheten riskerar att göra ett förvärv av en
fastighet som är avsevärt mer belastad än han förutsatte vid köpet. Eftersom regelns tilllämpningsområde inte heller är begränsat till de mer socialt betingade nyttj anderätterna,
måste man kunna räkna med att den gäller även vid upplåtelse av avverkningsrätt och
andra begränsade nyttjanderätter. En inskriven rätt till avverkning kan förlängas och detta måste då innebära att köpare av skogsfastigheter har anledning att uppmärksamma att
en inskriven avverkningsrätt, vars avtalade giltighetstid gått ut, eventuellt fortfarande
kan bestå till följd av förlängning och med verkan mot köpare av fastigheten. Denna fråga har närmare berörts i avsnitt 12.7 och jag har där hävdat uppfattningen att en upplåtelse av avverkningsrätt inte är bindande mellan parterna sedan maximitiden för upplåtelse av avverkningsrätt gått ut, även om det i avtalet finns en förlängningsklausul som
medger förlängning så att upplåtelsetiden överskrider maximitiden. Som köpare har man
i varje fall alltid goda skäl att begära att få ta del av fastighetsägarens exemplar av eventuella upplåtelseavtal.
Om parterna överenskommit om förlängning av upplåtelsetiden, skall detta anses som en
ny upplåtelse enligt 7:7 JB. Detta måste innebära, att nyttjanderättshavaren måste ordna
ny inskrivning för optimering av det sakrättsliga skyddet. Men om förlängningen är en
följd av en avtalsbestämmelse i det ursprungliga avtalet eller följer av lag skall man inte
uppfatta detta som en ny upplåtelse. Av 7:8 JB framgår att samma teknik gäller vid ändring eller tillägg till det ursprungliga nyttjanderättsavtalet.

16.2.2.3 Nyttjanderättens

omfattning efter

fastighetsöverlåtelse

En annan och viktig fråga i detta sammanhang rör nyttjanderättens innehåll eller omfattning efter fastighetsöverlåtelse. Även om en nyttjanderätt blir gällande efter överlåtelse
av fastighet, uppkommer nämligen frågan på vilket sätt nyttjanderätten får utövas. Enligt
Rodhe blir köparen av fastigheten bunden av nyttjanderätten sådan den vid överlåtelsetidpunkten är, om det skett ett förbehåll från säljarens sida. Detta skulle gälla oavsett om
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han blivit fullständigt informerad av säljaren eller ej." Om Rodhes uppfattning är riktig,
bör det innebära att säljaren i dessa fall har anledning skaffa sig information direkt från
nyttjanderättshavaren i fråga om nyttjanderättens närmare omfattning."'
Den anknytande frågan vad fastighetsköparen blir bunden av om nyttjanderätten skyddas
på grund av ond tro hos förvärvaren eller p.g.a. inskrivning har behandlats i flera sammanhang, men har nyligen blivit explicit belyst i Victorins ovan nämnda artikel. " En
intressant synpunkt som Victorin lanserar är att skillnaden mellan förbehåll och ond tro
inte existerar i detta sammanhang, åtminstone inte det slag av ond tro som uppkommer
p.g.a. upplysningar från säljarens sida. Enligt Victorin saknar reglerna om skyldighet att
göra förbehåll i 7:11 JB till största delen mening, eftersom den upplysningsskyldighet
som följer av 4:17 JB i huvudsak ger samma effekt. Viktigast är emellertid att oavsett
om säljaren gjort ett förbehåll eller om köparen på annat sätt fått kännedom om en nyttjanderätt, har köparen en skyldighet att undersöka förhållandena i första hand genom att
ställa frågor till säljaren. De svar säljaren då lämnar blir enligt Victorin avgörande för
frågan i vilken utsträckning köparen blir bunden av upplåtelsen. Om säljaren lämnar svar
som köparen inser eller bör inse är felaktiga, bör han gå vidare och undersöka saken hos
rättighetsinnehavaren. Om å andra sidan fastighetsägarens svar verkar tillförlitliga skulle
någon ytterligare undersökning inte behövas.
5

Mot detta synsätt kan dock invändas att i sådana fall då köparen saknar anledning misstro förbehållet, kan det uppkomma effekter som åtminstone ur nyttjanderättshavarens
synpunkt framstår som otillfredsställande. Om fastighetsägaren på ett övertygande sätt
lyckas bagatellisera den aktuella upplåtelsens innebörd, skulle köparen sakna anledning
göra vidare efterforskningar och då skulle nyttjanderättshavaren inte kunna hävda upplåtelsens faktiska omfattning gentemot fastighetsköparen.
Rodhes uppfattning i frågan när fastighetsköparen är i ond tro beträffande nyttjanderätten är oklar. Han tror dock inte att man kan kräva att fastighetsköparen skall vända sig
till nyttjanderättshavaren för att utreda frågan, eftersom man då i realiteten skulle ha nått
samma resultat som då det gjorts förbehåll för nyttjanderätten.'
1

Om nyttjanderätten är inskriven har man också anledning fråga sig vad förvärvaren är
bunden av. En möjlighet är att nyttjanderätten skall gälla på det sätt den beskrivits i den
handling som legat till grund för inskrivningen. En annan möjlighet är att han, på samma
sätt som Rodhe påstår är fallet vid förbehåll, är bunden sådan nyttjanderätten verkligen
är. I detta fall kan emellertid förvärvaren antingen vara i ond tro, nämligen om han observerat inskrivningen, eller i god tro. En möjlighet är då att man av den ondtroende kräver att han skall göra ytterligare efterforskningar. En annan är att han skall vara bunden i
Rodhe (sakrätt) s. 571.
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Enligt Victorin s. 264 ff. stämmer inte detta. Köparens bundenhet gentemot rättighetshavaren bestäms i själva verket
av hans undersökningsplikt.
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Victorin s. 286 f. Beträffande ondtrosregeln i JB 7:14 se även Rodhe (sakrätt) s. 571- 576, SOU 1960: 25 s. 312.
prop. 1970: 20 B s. 385 och A s. 250 och 401 f. Forssell: Tredjemansskyddets gränser s. 120, Hessler s. 283 f f . och
322 f., Bengtsson (nyttjanderätt) s. 196 f samt Grauers (nyttjanderätt) s. 250 - 255.
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Rodhe( sakrätt) s. 571 och Bengtsson (nyttjanderätt) s. 197
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överensstämmelse med den handling som legat till grund för inskrivningen. Om man
väljer den senare vägen, vilket i förstone kan tyckas plausibelt, hamnar man i den märkliga situationen att nyttjanderättshavaren åtnjuter ett bättre skydd om det grundas på ond
tro utan inskrivning än om det grundas på inskrivning.
372

Det förtjänar att påpekas, att fastighetsägare som försummat att göra förbehåll för nyttjanderätt vid överlåtelse, ådrar sig skadeståndsansvar gentemot nyttjanderättshavaren om
nyttjanderätten faller av detta skäl, såvida inte nyttjanderättshavaren utan samtycke från
fastighetsägaren låtit döda en eventuell inskrivning, 7:18 JB.

16.2.2.4 Några egna

synpunkter

Min rättspolitiska uppfattning är att utgångspunkten borde vara att upplåtna nyttjanderätter, inbegripet avverkningsrätt, skall skyddas vid fastighetsförsäljning och att de skall
gälla sådana de faktiskt är, d.v.s. med det innehåll och i den omfattning som bestämts i
avtalet mellan upplåtare och nyttjanderättshavare. Denna ordning bör gälla vid förbehåll
och när nyttjanderätten är inskriven, liksom även i det fall som berörs i 7:14 1 st. JB.
Jag anser det alltför äventyrligt att låta rättighetens omfattning bli beroende av vad som
sagts mellan köpare och säljare i detta hänseende. Även här kan man ha skäl peka på att
det inom fastighetsrätten finns ett visst motstånd mot att låta subjektiva omständigheter
bli utslagsgivande för rättsföljderna i olika hänseenden. Denna aspekt borde kunna vara
utslagsgivande även i detta sammanhang. Det förefaller mig också som om frågan om
nyttjanderättens omfattning efter fastighetsöverlåtelse i alltför stor utsträckning skulle
kunna misstänkas leda till - om inte nödvändigtvis rättegång - så i vart fall meningsskiljaktigheter mellan de berörda, om vad som avhandlats mellan köpare och säljare skall
vara utslagsgivande för frågan om hur nyttjanderätten skall utövas efter fastighetsöverlåtelse.
I förstone verkar det visserligen som om risken för tvist skulle bli lika stor med den nu
föreslagna ordningen, (d.v.s. att nyttjanderätten skall utövas i överensstämmelse med
upplåtelseav
talet), eftersom köpare kan misstänkas vilja rikta påföljder mot säljare, då de sistnämnda
lämnat felaktig information beträffande upplåtelsers omfattning. Men det finns åtminstone två viktiga skillnader mellan situationerna. För det första får det vanligen anses
mindre komplicerat att avgöra om en köpare skall anses berättigad göra felpåföljder gällande mot en säljare, än att med ledning av vad som må ha avhandlats mellan köpare och
säljare bestämma på vilket sätt en nyttjanderätt hädanefter skall utövas. I själva verket
framstår det sistnämnda processuellt sett som en märklig ordning. Hur skall man egentligen föra talan om tvisten handlar om vilken omfattning en nyttjanderätt har? Det kan
uppstå svårigheter redan när man skall formulera yrkandet och det andra och värre problemet är att de rättsfakta som kan åberopas som stöd för yrkandet tydligen måste hänföra sig till vad som sagts mellan köpare och säljare beträffande den aktuella upplåtelsen.

Rodhe (sakrätt) s. 575 f.
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Den förfördelade nyttjanderättshavaren har sannerligen inte mycket att komma med i
denna rättegång! För det andra kommer i sistnämnda fall den nyttjanderättshavare vars
rättighet inskränkes med säkerhet att rikta anspråk mot upplåtaren med åberopande av
7:20 JB.
Dessa frågor har stort intresse vid upplåtelse av avverkningsrätt, inte minst då det visat
sig att man i skogsbranschen endast undantagsvis brukar ordna med inskrivning av avverkningsrätter. Om det efter upplåtelsen sker en försäljning och avverkningsrätten inte
förbehållits, faller den alltså om inte köparen är i ond tro. När det gäller fastighetsköparens ifrågasatta undersökningsplikt avseende rättsliga fel, har jag redan berört vissa
aspekter av intresse när den ifrågasatta rättigheten avser just rätt till skogsavverkning.

16.2.3 Dubbelupplåtelse av nyttjanderätt
16.2.3.1

Inledning

Härefter övergår jag till att behandla fallet att den rätte ägaren av fastigheten dubbelupplåter oförenliga avverkningsrätter. Med att rättigheterna är oförenliga menas här närmast
att båda upplåtelserna avser samma rättighet och på samma område. I detta fall kan
emellertid en sakrättlig konflikt utmynna i att upplåtelserna får samsas. Det skulle därför
sannolikt vara mer träffande att använda uttrycket konkurrerande nyttjanderätter i stället
för oförenliga nyttjanderätter, eftersom konkurrensen teoretiskt sett kan utmynna i att
man ändå får samsas om rättigheten

16.2.3.2 Reglerna om dubbelupplåtelse

och dubbelöverlåtelse

iJB

Vid dubbelöverlåtelse av fastighetsägaren är utgångspunkten att det första avtalet vinner.
Avtalet skyddar dock inte nödvändigtvis förste förvärvaren mot en andra överlåtelse,
eftersom 17:1 och 17:2 1 st. JB ger det andra förvärvet företräde, om det leder till ansökan om lagfart före den första förvärv aren och om andre förvärvare var i god tro vid förvärvet. När det gäller upplåtelse av nyttjanderätt är synsättet identiskt, som framgår av
17:1 och 17:3 JB, dock med den självklara modifikationen, att flera nyttjanderättsupplåtelser inte nödvändigtvis konkurrerar med varandra. Märkligt nog är den grundsats, som
alltså innebär att äldsta avtalet ger sakrättsligt skydd när det gäller dubbelöverlåtelse av
fastighet inte uttryckt i lagtexten Denna gamla huvudregel synes j u dessutom ha en
mycket begränsad tillämpning, eftersom den så snart någon godtroende köpare söker
lagfart blir överspelad.
För att den andre köparen skall få företräde måste han vara i god tro vid sitt förvärv. Om
andre köparen direkt efter sitt förvärv blir underkunnig om den första överlåtelsen och
därpå i ond tro söker lagfart bör han genom denna åtgärd vara berättigad till sakrättsligt
skydd mot den förste förvärvaren. Man kan här se en diskrepans i förhållande till dub-
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belöverlåtelse av lösöre där som bekant god tro krävs såväl vid avtalet som vid traderandet, 2 § godtrosförvärvärvslagen.™
Enligt min mening hade det legat nära till hands att kräva god tro inte bara vid avtalet
utan även vid ansökan om lagfart även vid fastighetsköp. Uppställandet av krav på god
tro vid tradition när det gäller lösöre kan ses mot bakgrund av att det omsättningsintresse
regeln om godtrosförvärv vid dubbelöverlåtelse vill befrämja, inte motverkas nämnvärt
genom att man kräver god tro även vid traditionstillfället. En sådan regel understryker
också vikten av att inte erlägga köpeskillingen före mottagandet av varan. Undén säger
att "den som är beredd taga risken att låta någon tid förflyta mellan prisets erläggande
och godsets mottagande, lär inte påverkas i sitt handlingssätt av den ytterligare risken att
mellankommande upplysningar kunna sätta säljarens ärlighet eller behöriga åtkomst i
tvivel och därmed omintetgöra förvärvet."" Enligt Håstad har förvärvaren genomsnittligt
inte inrättat sig tillräckligt i förlitan på förvärvet förrän han fått egendomen i sin besitt4

375

•

ning.
Måhända är det konsekvent att vid fastighetsköp i stället utgå från förvärvarens insikter
vid avtalstillfället eftersom avtalet här dels tillförsäkrar förvärvaren sakrättsligt skydd
mot fastighetsägarens borgenärer, 4:24 UB och dels - i förhållande till säljaren - p.g.a.
avtalets karaktär av formalavtal enligt 4:1 JB, medför bundenhet vid en väl fixerad tidpunkt. Jag tycker dock inte att sådana synpunkter förefaller särdeles övertygande. Vid
dubbelöverlåtelse av skeppsegendom krävdes god tro även vid tidpunkten för ansökan
om inskrivning enligt äldre 20 § SjöL. Sjölagskommittén föreslog dock en regel som
överensstämmer med JB: s bestämmelser,"' men även 2 kap 10 § i nya SjöL (1994:
1009) uppställer krav på god tro vid ansökan om registrering av förvärvet.
Om ingen inskrivning av en nyttjanderätt söks är alltså möjligheten till godtrosförvärv
för en senare förvärvare utesluten, men om den senare förvärvaren söker inskrivning
öppnas däremot denna möjlighet. Om han är i god tro vid förvärvet, men senare uppdagar det andra anspråket kan han omintetgöra den förste förvärvarens rätt genom att söka
inskrivning. Det är väl från rättspolitisk synpunkt inte alldeles självklart att det på detta
sätt skall vara möjligt att disponera över denna situation.
Däremot framgår av 17:4 JB att om båda förvärvarna söker inskrivning av sitt förvärv
samtidigt, vilket innebär att man söker på samma inskrivningsdag, vinner den som har
det äldsta avtalet. Först här framträder indirekt den gamla grundsatsen som var huvudregel i gamla JB fram till 1845. Då infördes en regel om lagfartens verkan vid dubbelöverlåtelse, (KF 19/5 1845).
I konkurrensen mellan rättigheter som inte inskrivits skall alltså enligt 7:22 1 st. JB den
äldsta upplåtelsen ges företräde, såvida de inte kan utövas vid sidan av varandra. Är upplåtelserna samtidiga eller går det inte att utröna i vilken tidsföljd de skett skall företräro
Hastad (sakrätt) s. 66.
"

4
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Undén 1 s. 147.
Håstad (sakrätt) s. 66.
Rodhe (sakrätt) § 4 vid not 10.
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desrätten bestämmas utifrån en skälighetsprövning, d.v.s. på talan av endera förvärvare
får domstol avgöra företrädesordningen efter en skälighetsprövning enligt 7:22 2 st. JB.
Frågan huruvida båda rättigheterna kan utövas vid sidan av varandra är enligt ordalydelsen aktuell endast i det fallet som omtalas i första stycket. Om rättigheterna upplåtits
samtidigt eller om det inte går att utreda i vilken tidsföljd de skett skulle det således inte
kunna meddelas ett förordnande att de skall utövas vid sidan av varandra. Man kan förmoda att det ändå är avsikten att domstolen inom ramen för skälighetsbedömningen skall
kunna överväga huruvida rättigheterna utan förfång kan utövas vid sidan av varandra.
Enligt lagberedningen skulle domstolen där det verkade lämpligt kunna förordna om lika
rätt.'" Det bör också påpekas, att Depch i propositionen till nya JB gav uttryck åt uppfattningen, att regeln egentligen lämnade utrymme åt skönsmässiga värderingar i alltför
hög grad och att det från principiell synpunkt hade varit att förorda att man i sådana fall
som avses i 7:22 JB alltid tillerkände förvärven lika rätt. Han var emellertid klar över att
en sådan modell i praktiken understundom kunde visa sig omöjlig att upprätthålla och
accepterade därför utredningens förslag."
8

Frågan är om det i praktiken kan ske ett förordnande om lika rätt vid dubbelupplåtelse av
avverkningsrätt. Det torde stå ganska klart att kravet på frånvaro av förfång för någondera parten ter sig svåruppfyllt när det gäller avverkningsrätter. En effekt av ett sådant förordnande måste j u alltid vara att de båda nyttjanderättshavare som förvärvat rättigheten
inte kan tillgodogöra sig densamma på det sätt de avsett. Man kunde naturligtvis tänka
sig, att avverkningen genomfors av den ena parten och att man beräknar värdet av den
avverkade skogen och, sedan avdrag gjorts for kostnaderna för avverkningen, delar på
överskottet, alternativt fördelade virket mellan sig och den ena parten kompenserade den
andra för kostnaderna for avverkningen. Sådana lösningar förefaller dock långsökta och
tycks knappast kunna genomföras utan förfång för någondera parten.

16.2.3.3 Skälighetsprövningen

vid

dubbelupplåtelse

Om det inte kan klarläggas i vilken ordning upplåtelserna skett, skall som sagt företrädet
mellan upplåtelserna bestämmas efter en skälighetsprövning enligt 7:22 2 st. JB. Vad för
sorts omständigheter kan då tas i beaktande inom ramen för en sådan prövning? Viss
betydelse måste väl tillmätas vilka föranstaltningar respektive part vidtagit för att kunna
utöva nyttjanderätten. Har t.ex. ena parten påbörjat etablering på området eller kontrakt
träffats med köpare av det virke som avverkningen skall resultera i , bör väl sådana omständigheter beaktas. Det sistnämnda är givetvis vanligt förekommande i sådana ingalunda betydelselösa fall där nyttjanderättshavaren driver en mindre rörelse som primärt
är inriktad på avverkning och försäljning av virke. Inom ramen för en skälighetsprövning
kan man väl räkna med att frågan vem som drabbas värst om nyttjanderätten inte kan
realiseras blir relevant. Det är slående hur märklig en regel av detta slag ter sig i en sakrättslig konflikt. Veterligen saknas i vår rättsordning för övrigt exempel på en motsvarande modell, naturligtvis med undantag av 17:4 JB.
SOU 1960: 25 s. 334.
Prop. 1970: 20 B s. 397 f.
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17:4 JB behandlar företräde p.g.a. inskrivning av nyttjanderätt. Här framgår, som redan
nämnts, att om det på samma inskrivningsdag föreligger flera ansökningar skall företräde ges åt det äldsta avtalet och även här tar man upp situationen att förvärven är samtidiga eller att det inte går att utröna i vilken tidsföljd upplåtelserna skett. Företrädet skall då
bestämmas efter en skälighetsprövning på samma sätt som enligt 7:22 JB, under den ytterligare förutsättningen att rättigheterna inte utan förfång för någondera parten kan utövas vid sidan av varandra. Man bör här observera, att ansökningar som i och för sig
sökts i viss tidsföljd alltså skall anses vara samtidiga om de skall hänföras till samma
inskrivningsdag. Vid dubbelupplåtelse av nyttjanderätt kan alltså en senare förvärvare
göra ett godtrosförvärv om han vid avtalstidpunkten var i god tro beträffande den tidigare upplåtelsen och dessutom först söker inskrivning av upplåtelsen.™

16.2.3.4 Har den som förvärvar nyttjanderätt
ten av konkurrerande
anspråk?

undersökningsplikt

avseende

förekoms-

Godtrosförvärv av nyttjanderätt vid dubbelupplåtelse kan således endast göras av den
som söker inskrivning av sin rättighet. Om det föreligger en äldre upplåtelse kan en yngre upplåtelse vinna om förvärvaren är i god tro och om han söker inskrivning och den
äldre upplåtelsen inte är inskriven. Den yngre upplåtelsen kan aldrig vinna om den äldre
rätten är inskriven. I och med detta kan det i förstone tyckas finnas fog för påståendet att
nyttjanderättshavare inte har undersökningsplikt i fråga om konkurrerande upplåtelser.
Undersökningen tycks j u nämligen aldrig få någon rättslig relevans, eftersom den äldre
upplåtelsen vinner om den är inskriven. Om den inte är inskriven lär undersökningen
aldrig ge vid handen att det föreligger en konkurrerande upplåtelse, åtminstone inte om
undersökningen inriktas på att ta reda på förekomsten av inskrivna rättigheter, vilket naturligtvis är ett vedertaget sätt att undersöka denna fråga.
Men en underlåten undersökning kan innebära att nyttjanderättshavaren skall anses vara
i ond tro. Den äldre och oinskrivna upplåtelsen vinner j u mot en yngre upplåtelse för vilken inskrivning begärs, om den sistnämnde förvärvaren inte skall anses ha varit i god
tro. Det är möjligt att det endast är i denna situation den eventuella undersökningsplikten
kan få sakrättslig betydelse.
Huruvida det verkligen föreligger en undersökningsplikt är emellertid oklart. Så vitt jag
kunnat finna är denna fråga inte uppmärksammad i förarbetena till JB. Däremot har det
framgått i avsnitt 16.2.2, att en fastighetsköpare får anses ha en sådan - om än ifrågasatt
- något begränsad plikt i förhållande till nyttjanderättshavare vars rättighet upplåtits på
den fastighet som avses med köpet.

Numera infaller som bekant inskrivningsdagarna påfallande ofta. Enligt JB 19:6 2 st. räknas alla måndagar, tisdagar,
onsdagar, torsdagar och fredagar som inskrivningsdagar, om de inte utgör vissa helgdagar. Om en ansökan inkommer
efter k l . 12.00 skall den anses ha inkommit på påföljande inskrivningsdag. Före övergången till det databaserade inskrivningsregistret hölls inskrivningsdag en dag per vecka. Ansökningar som inkom efter k l . 12.00 på inskrivningsdagen ansågs då ha inkommit på nästa inskrivningsdag.
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En utgångspunkt torde allmänt sett vara att nyttjanderättshavaren skall utnyttja de möjligheter som finns att via inskrivningsregistret skaffa sig information om vilka belastningar som finns på fastigheten. En köpare av en fastighet är som sagt i förhållande till
nyttjanderättshavare enligt 7:14 JB jämfört med uttalanden i förarbetena till JB skyldig
att undersöka eventuell förekomst av rättsliga fel. En sådan skyldighet har han däremot
inte i förhållande till säljaren. När nu så är fallet ligger det väl nära till hands anta, att
även den som förvärvar en nyttjanderätt måste förväntas företa en motsvarande utredning, eftersom den bakomliggande ändamålssynpunkten, nämligen skyddet för nyttjanderättshavares intressen, torde få anses likvärdigt, oavsett om det andra anspråket avser
ett fastighetsförvärv eller ett nyttjanderättsförvärv. Som framgått ovan är emellertid den
motsvarande undersökningsplikten för fastighetsförvärvare starkt kritiserad inom doktrinen.
Om nyttjanderättshavare har en undersökningsplikt, åtminstone i fråga om förekomsten
av den typ av rättsliga fel som uppstår vid dubbelupplåtelse av nyttjanderätt, uppstår så
frågan om det räcker att inför avtalet om upplåtelse skaffa sig denna information eller
om han - sedan det visat sig att det föreligger en upplåtelse - måste göra ytterligare efterforskningar för att ta reda på om det rör sig om en konkurrerande upplåtelse. Det bör
betonas, att denna fråga på ett märkligt sätt tycks sakna betydelse just när det gäller den
konkurrenssituation som nu behandlas. Så snart den äldre upplåtelsen blivit inskriven
saknas ju förutsättningar för den yngre upplåtelsen att vinna. Det torde då inte heller spela någon roll huruvida det av inskrivningen går att utläsa att den avser en konkurrerande
upplåtelse. Som jag redan antytt får frågan betydelse närmast på det sättet att den blir
avgörande för om den som förvärvat den sist upplåtna rättigheten skall anses vara i god
tro.
Vad kan då krävas av den som avser att förvärva en nyttjanderätt, när det gäller att utreda rättighetsförhållandena på fastigheten? Vanligen saknas väl skäl att lägga på förvärvare av sådana rättigheter en utredningsskyldighet som innefattar annat än kontroll av inskrivningsförhållandena vid avtalstillfället. Men om det vid en sådan kontroll framgår,
att det skett en upplåtelse och om det inte redan av uppgifterna i inskrivningsregistret
kan konstateras att det inte rör sig om en upplåtelse som kolliderar med den nu aktuella
upplåtelsen, låter det sig väl sägas att det bör krävas av nyttjanderättshavaren att han
t.ex. genom kontakt med fastighetsägaren försöker få klarlagt hur det förhåller sig med
saken. Någon sakrättslig rättsföljd av att man inte går vidare med undersökningen är
dock svår att påvisa, med tanke på att det i detta fall uppenbarligen existerar en inskrivning och om denna avser en konkurrerande rättighet är det j u klart, att innehavaren av
den yngre rättigheten inte kan vinna.
Däremot kan en bristande undersökning ha betydelse ifråga om möjligheterna till skadestånd. Enligt 7:24 JB har nyttjanderättshavare rätt till skadestånd om hans rättighet
skall vika, om han vid upplåtelsen varken ägde eller bort äga kännedom om den andra
upplåtelsen. Denna regel tycks vid en systematisk tolkning, där hänsyn tas till regelns
placering, vara tillämplig endast på nyttjanderätter som inte är inskrivna. Det var för övrigt också avsikten i I960 års jordabalksförslag. " Men lagrådet påpekade, att nyttjande38

Westerlind (7 kap) s.352.
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rätter kunde också få vika genom reglerna om företrädesrätt p.g.a. inskrivning och även i
detta fall borde genom uttrycklig lagregel den som får vika vara berättigad till ersättning
av upplåtaren. Lagrådet föreslog därför en ändring i ordalydelsen som ledde till detta
resultat och detta ändringsförslag accepterades sedan. Enligt min uppfattning ger denna
ändring ett provisoriskt intryck. För det första får man, trots den ändrade lydelsen, intrycket att regeln inte är tillämplig på inskrivna rättigheter. För det andra är det en aning
otillfredsställande att förutsättningarna för skadestånd inte påverkas av det förhållandet
att en nyttjanderätt blivit inskriven. Man kan ifrågasätta om inte det förhållandet att den
konkurrerande nyttjanderätten blivit inskriven borde innebära att den, vars rätt får vika,
bort känna till den konkurrerande upplåtelsen.
581

16.2.3.5 Avslutande

kommentarer

Frågan om undersökningsplikt i detta sammanhang får betecknas som oklar. De i vissa
avseenden märkliga konsekvenser som tycks uppstå när man laborerar med en sakrättslig
undersökningsplikt för nyttjanderättshavare avseende rättsliga fel, liksom den diskussion
som nämnts ovan när det gäller fastighetsköpares motsvarande undersökningsplikt, tyder
på att detta är ett område där det vore på sin plats att revidera reglerna i syfte att öka
klarheten. Eftersom frågan inte är av särskild vikt vid upplåtelse av avverkningsrätt anser
jag inte att detta är rätt tillfälle att försöka komma till rätta med dessa tämligen komplicerade frågor.
Huvudregeln är i varje fall oproblematisk. Om fastighetsägaren upplåter samma avverkningsrätt till flera, gäller att en godtroende senare förvärvare får företräde, om han söker
inskrivning av sin rättighet först. Här har man emellertid nu dessutom anledning överväga i vad mån tillträde respektive redan genomförd avverkning av den förste förvärvaren
kan tillmätas sakrättslig relevans.

16.2.4 Dubbelupplåtelse; avverkning har ägt rum
Jag har redan översiktligt redogjort för de regler som gäller på det rubricerade området
och behöver nu därför bara uppmärksamma den specialvariant på temat som uppstår när
någon av nyttjanderättshavama dessutom avverkat med stöd av upplåtelsen.
Denna konflikt - som inte direkt går att lösa med hjälp av någon explicit regel - kan angripas på åtminstone två olika sätt. Den ena möjligheten är att göra den sakrättsliga bedömningen med beaktande av de regler som gäller för nyttjanderätten som sådan. Detta
innebär att den av konkurrenterna som vinner den sakrättsliga konflikten beträffande
nyttjanderätten som sådan, skall anses ha rätt till det virke som avverkats med stöd av
upplåtelsen. I så fall kommer resultatet att bli att den tidigare upplåtelsen segrar enligt
7:22 JB och om det inte kan utredas i vilken ordning upplåtelserna skett skall man avgöra frågan efter vad som är skäligt. Om någon av nyttjanderättshavama etablerat sig på

1

Prop. 1970: 2 0 A s. 2 5 9 .
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området och avverkat, torde denne vinna i detta undantagsfall. Om rättigheten blivit föremål för inskrivning, kan den senare upplåtelsen vinna enligt 17:3 och 17:1 JB om innehavaren av den sist upplåtna rätten (N2) vid sitt förvärv varken ägde eller bort äga
kännedom om den första upplåtelsen och är den som först söker inskrivning. Skulle alltså N2 ha hunnit avverka, men N1 vara den som först söker inskrivning, borde med detta
synsätt under de ovan angivna förutsättningarna den som först sökt inskrivningen vinna.
Om ingen sökt inskrivning skulle den första upplåtelsen också vinna utom när det inte
går att utröna i vilken ordning upplåtelserna skett. God tro har, som framhållits ovan,
endast betydelse i de fall när inskrivning görs av N2. Det spelar således ingen roll att N2
är i god tro om ingen söker inskrivning. God tro spelar heller ingen roll om den förste
förvärvaren söker inskrivning först. Observera också att frågan gäller om N2 är i god tro
vid avtalet. Om han senare kommer till insikt om N I : s anspråk har det ingen betydelse
för godtrosbedömningen'"
Frågan är då om denna lösning kan användas när avverkning skett. Nedanstående är en
kortfattad förteckning över alla tänkbara varianter på temat och med de rättsföljder som
uppkommer om de berörda reglerna i främst JB 17 kap är tillämpliga. N I är, som redan
framgått, den som först träffat avtal med fastighetsägaren om avverkningsrätt och N2
följaktligen den som träffat ett senare avtal avseende samma plats.
1. NI söker inskrivning, N2 avverkar = N I vinner, 17:1 JB.
2. NI söker inte inskrivning, N2 avverkar och söker inskrivning = N2 vinner om god tro,
17:3 JB.
3. NI söker inte inskrivning, N2 avverkar och söker inte inskrivning = N I vinner, 7:22
JB, god tro hos N2 spelar ingen roll.
4. N2 söker inskrivning, N I avverkar = N2 vinner om han är i god tro,
17:3 JB.
5. N2 söker inte inskrivning, N I avverkar och söker inskrivning = N I vinner oberoende
av god tro, 7:22 och 17:3 JB.
De enda situationer där N2 vinner kännetecknas av att han träffat avtalet i god tro och
därefter söker inskrivning före N I . N I vinner i övriga fall, d.v.s. då han antingen söker
inskrivning först eller i de fall ingen av parterna söker inskrivning. Särskilt bör observeras att den N I - som alltså har det äldsta avtalet - som hunnit avverka, förlorar mot en
godtroende N2 som söker inskrivning först. Här kan man väl åtminstone ifrågasätta om
det kan anses vara en godtagbar ordning att N2 i sistnämnda fall skall vinna den sakrättsliga konflikten rörande det avverkade virket.
Om man i stället tillämpar reglerna om sakrättsligt skydd vid dubbelöverlåtelse av lösöre, kommer uppmärksamheten i stället att inriktas på vem av nyttjanderättshavarna som
har virket i sin besittning. Resultatet blir då i stället att den som avverkat i princip får
Hesslers. 131 och 139 f.
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behålla egendomen, om han är i god tro vid avverkningen. Avskiljandet kan j u här nämligen anses motsvara tradition vid lösöre. Jag bortser här från de särskilda besittningsproblemen och vad som gäller om virket efter avverkningen fmns upplagt på fastigheten
eller på annan plats utom någon nyttjanderättshavares kontroll.
JB: s system bygger på inskrivning och för att inte tynga det nöjer man sig med ett mer
formellt betraktelsesätt, där första inskrivningen ger företräde vid dubbelupplåtelse om
inte rättigheterna kan utövas vid sidan av varandra. Detta formella synsätt kan uppenbarligen försvaras så länge det verkligen gäller att avgöra konflikter mellan två nyttjanderätter som inte redan utnyttjats, men däremot blir det något mer tveksamt i det fallet som nu
främst diskuteras, nämligen då den andre förvärvaren dessutom genomfört avverkning.
Tyvärr har jag inte kunnat finna att frågan diskuterats i doktrinen eller varit uppe i något
rättsfall. "' En ren tillämpning av JB: s regler kan möjligen förefalla väl formalistisk om
konflikten skall lösas först efter det att avverkning skett, men ur ett systematiskt perspektiv förefaller en sådan lösning däremot tilltalande. Det finns emellertid åtminstone
ett systematiskt skäl som talar för att man inte skall ha det sakrättsliga skyddet for nyttjanderätten som utgångspunkt vid bedömning av denna fråga. Jag har ovan framhållit att
avskiljande är den åtgärd som innebär att nyttjanderättshavaren blir ägare till virket. Avskiljandet medför att virket kommer i hans besittning och härigenom skall han i princip
vara skyddad mot fastighetsägarens borgenärer. Det kan då anses följdriktigt och lämpligt ur systematisk synpunkt att tillmäta avskiljandet motsvarande betydelse vid dubbelupplåtelse av avverkningsrätt.
3

Antagligen bör man ändå anknyta bedömningen till frågan vem som skall anses ha sakrättsligt skydd beträffande nyttjanderätten som sådan. En starkt bidragande orsak till detta ställningstagande är att det inte går att påvisa någon uttrycklig regel som utvisar att det
är möjligt för innehavaren av den sist upplåtna nyttjanderätten, att göra godtrosförvärv
beträffande virke som omfattas av upplåtelsen. Godtrosförvärvslagen kan ju inte anses
tillämplig i detta skede, eftersom träden - så länge de inte avskiljts - utgör fastighetstillbehör. Givetvis kan däremot virket bli föremål för godtrosförvärv enligt godtrosförvärvslagen efter avskiljandet, men däremot alltså inte av den som genomfort avskiljandet. Det
kan vidare knappast anses vara en tillfredsställande ordning att den som enligt gällande
regler skall anses ha företräde i fråga om utövandet av en viss rättighet, skall nödgas
vika p.g.a. att ett konkurrerande anspråk, i strid med det besked rättsordningen anvisar,
utnyttjar de befogenheter som tillkommer den andra parten och på så sätt omintetgör den
påbjudna lösningen av konflikten. Men är det inte just detta som alltid inträffar när någon gör ett godtrosförvärv vid dubbelupplåtelse? Situationerna är emellertid inte identiska. Vid dubbelöverlåtelse av lösöre säger godtrosförvärvslagen att den andre köparen
vinner konflikten om vissa förutsättningar - som jag inte här behöver upprepa - är uppfyllda. Vid dubbelupplåtelse av avverkningsrätt anvisar reglerna i JB vilket av de konkurrerande anspråken som skall ha företräde. Lagstiftningen anvisar en annan sorts lösning på konflikten som inte kan förenas med reglerna om godtrosförvärv av lösöre. I
I Wrede/Caselius s. 581 sägs dock att om avverkningsrätt upplåtits åt två rättssubjekt, vinner det senare avtalet om
denne avverkar och är i god tro. Det är dock i hög grad osäkert om denna uppfattning numera kan vara riktig åtminstone
enligt svensk rätt.
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själva verket tycks även detta utgöra ett exempel på en situation där vår lagstiftning inte
fullt ut passar in på substansförändrande nyttjanderätter.
Frågan är också om den förändrade synen på godtrosförvärv, som nu senast tagit sig uttryck i 3 § lag om godtrosförvärv av lösöre (2003: 161), har någon betydelse på detta
område. Enligt denna bestämmelse har rätt ägare alltid rätt att återta egendom som frånhänts honom genom tillgreppsbrott, d.v.s. även vid egenmäktigt förfarande. Det finns
även skäl erinra om den nya regeln om hävd till lösöre i 4 § godtrosförvärvslagen. Om
någon förvärvat lösöre från någon som inte var rätt ägare kan denne efter tio års innehavstid uppnå hävd, men om han vid förvärvet eller under innehavstiden borde ha misstänkt att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen saknas möjligheten till
hävd. Kan man då mot denna bakgrund överhuvudtaget tänka sig att en N2, vars rätt inte
står sig mot N I , skall kunna hävda att han gjort ett godtrosförvärv avseende det virke
han avverkat med stöd av upplåtelsen? Den nya regleringen i godtrosförvärvslagen synes
ge vid handen inte ens den som i god tro köpt virket av N2 får behålla det. Men om N2
är i god tro, d.v.s. om han inte känner till att det skett en upplåtelse till N I har han inte
kommit över virket genom ett tillgreppsbrott. N2 vet j u inte om att avverkningen sker
olovligen. Man kan inte heller säga att den fastighetsägare som dubbel upplåter avverkningsrätten gör sig skyldig till egenmäktigt förfarande, eftersom han inte kan sägas rubba
N I : s besittning. Detta borde antagligen innebära, att man i varje fall inte genom direkt
tillämpning av 3 § godtrosförvärvslagen kan komma fram till att N2 inte kan göra ett
godtrosförvärv genom att avverka de träd som rätteligen tillkommer N I .
De praktiska olägenheterna av den lösning som här förespråkats vid dubbelupplåtelse när
s.a.s. "fel" nyttjanderättshavare avverkat, behöver inte vara så stora, även om situationen
naturligtvis för den som utfört avverkningen inte föranleder några glädjeyttringar. Finns
virket kvar hos den som avverkat får han helt enkelt lämna tillbaka det. Om det vidareförsålts till godtroende tredje man, som fått virket i sin besittning, kan denne göra ett
godtrosförvärv enligt godtrosförvärvslagen, men säljaren får naturligtvis i så fall räkna
med att utge ersättning till den andre nyttjanderättshavaren som alltså är den som åtnjuter sakrättsligt skydd för nyttjanderätten. Samma torde också gälla om virket finns kvar
hos nyttjanderättshavaren men om det sammanblandats med annan egendom eller av
annat skäl inte går att identifiera.
Givetvis är det i slutändan fastighetsägaren som skall drabbas av de ekonomiska konsekvenserna av dubbelupplåtelsen. Den som i god tro avverkat i förlitan på att han varit
berättigad till detta, måste naturligtvis vara berättigad att fullt ut bli kompenserad av fastighetsägaren. Med hänsyn till transaktionernas karaktär kan man dock tyvärr befara att
den sistnämnde är insolvent.
Man kan vidare ifrågasätta om inte den N1 som avverkat utan kännedom såväl om att N2
existerar som att denne skall anses ha bättre rätt till virket, bör vara berättigad till viss
kompensation av N2 som j u - trots att han har bättre rätt till virket - inte behöver vare sig
genomföra eller bekosta avverkningen. I de föga uppmärksammade lagrummen 5:1 1 st.
och 5:3 JB uttrycks principen att den som efter klander tvingas avträda fastighet skall
vara berättigad till ersättning för vissa kostnader. Först och främst är den avträdande en261

ligt 5:1 JB berättigad till ersättning tor de kostnader han haft för att erhålla avkastning
och inkomst från fastigheten. Enligt samma lagrum skall han också kompenseras för
kostnader han haft för att underhålla fastigheten. Den avträdande skall dessutom enligt
5:3 JB vara berättigad till ersättning för nödvändiga kostnader han haft utöver underhållet. För tiden innan avträdande part blev införstådd med att annan hade bättre rätt skall
även nyttiga kostnader ersättas. Det är naturligtvis inte aktuellt att direkt tillämpa dessa
regler på förhållandet mellan två konkurrerande nyttjanderättshavare, där den tappande
parten genomfört en avverkning, men någon vägledning torde man ändå ha av det synsätt som de berörda reglerna ger uttryck för. Jag vill särskilt framhålla regeln att den
tappande parten skall vara berättigad till ersättning för nyttiga kostnader för tiden innan
han fick kännedom om att den andra parten hade bättre rätt till rättigheten.
Även reglerna om negotiorum gestio har intresse i sammanhanget. Frågan är dock hur
man utifrån denna lära skall se på problemet när den som utfört tjänsten, d.v.s. avverkningen, trott att han gjort det för egen räkning. Det ligger j u närmare till hands att medge
rätt till ersättning från den som haft fördel av tjänsten, när den som utfört tjänsten känt
till att det skedde för någon annans skull, ett s.k. altruistiskt ingripande.'"
Man kan också tänka sig att den i detta arbete en aning uppmärksammade läran om obehörig vinst skulle kunna komma ifråga. Enligt Hellner kan dock inte som allmän princip
gälla att den som av egen drift gjort en förmögenhetsuppoffring för annan skall vara berättigad till ersättning. Huvudregeln är alltså att den för vars skull tjänsten utförts inte
skall vara skyldig betala för den men reglerna om negotiorum gestio utgör ett undantag
från denna huvudregel. Detta undantag aktualiseras i sådana fall då det är nödvändigt att
för en förhindrad vidta en åtgärd för att hindra eller motverka hotande olägenhet eller
förlust."" Kanske kan skogsavverkningsrätt även i detta hänseende visa sig utgöra en
rättslig miljö där läran om obehörig vinst är fruktbar. Detta är emellertid inte rätt sammanhang att utreda denna fråga. Det tycks i varje fall finnas goda skäl att på ett eller annat sätt låta den vinnande parten kompensera den tappande med anledning av att denne
utfört avverkningen, men det förefaller som om den mest närliggande lösningen är att
tillämpa reglerna i 5 kap. analogt JB.

16.2.5 Obehörig upplåtelse av nyttjanderätt
Som nämnts i bl.a. avsnitt 14.3, öppnar 18:1 JB för möjligheten till godtrosförvärv om
annan än rätt ägare överlåter en fastighet. Detta förutsätter emellertid dels att den som
överlåter fastigheten har lagfart på fastigheten och dels att den som förvärvar fastigheten
är i god tro avseende överlåtarens rätt att överlåta fastigheten vid avtalstillfallet. Motsvarande gäller också vid upplåtelse av nyttjanderätt enligt 18:1 2 st. JB. Emellertid utgör
18:3 JB ett ganska betydande undantag från huvudregeln. Godtrosförvärv från annan än
rätt ägare är uteslutet för det första om den handling på vilken äganderätten grundas är
förfalskad, om den är utfärdad av någon som saknade behörighet eller om fångesmannens förvärv är ogiltigt enligt 28 § AvtL. För det andra görs undantag för sådana fall där
Håstad: Tjänster utan uppdrag s. 59.
Hellner (obehörig vinst) s. 361 ff.
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rätte ägaren överlåtit fastigheten medan han var omyndig, sedan han försatts i konkurs,
då han saknade rådighet över fastigheten p.g.a. ett förvaltarförordnande liksom då han
handlade under inflytande av psykisk störning. För det tredje är godtrosförvärv uteslutet
då förvärvet är ogiltigt p.g.a. formfel, då förvärvet inte skett med iakttagande av - som
det uttrycks i lagtexten - andra föreskrivna villkor eller med samtycke av någon vars rätt
beröres eller med stöd av tillstånd eller annan åtgärd av domstol eller annan myndighet.'
86

Detta innebär alltså att en person som visserligen har lagfart på fastigheten, men som
inte är eller har varit dess rätte ägare, kan upplåta en avverkningsrätt som blir gällande
mot rätt ägare. Utöver kravet att upplåtaren har lagfart krävs endast att nyttjanderättshavaren är i god tro. Undantagen i 18:3 JB behöver jag inte kommentera ytterligare. Däremot bör erinras om att om nyttjanderätten enligt 18:1 JB skall gälla mot rätt ägare har
denne enligt 18:4 JB rätt till ersättning av staten för sin förlust. Om å andra sidan den
godtroende förvärvaren av nyttjanderätten måste vika gentemot rätt ägare av fastigheten
enligt 18:3 JB, är även denne berättigad till ersättning av staten. I båda fallen utesluts
dock möjligheterna till ersättning om den skadelidande medverkat till förlusten, t.ex. genom att underlåta att vidta åtgärder för att bevara sin rätt.
För fullständighetens skull bör även beröras frågan om möjligheten till godtrosförvärv
under dessa betingelser påverkas av att avskiljande skett. Detta har berörts när det gäller
dubbelupplåtelse av avverkningsrätt och det återstår nu att diskutera frågan när upplåtelsen görs av en person som är obehörig. I den mån nyttjanderätten står sig i enlighet med
vad nyss sagts, måste naturligtvis nyttjanderättshavaren också vara berättigad att avverka
och att tillgodogöra sig virket. Däremot torde man i detta fall med säkerhet kunna påstå
att det saknas möjlighet för nyttjanderättshavaren att göra ett godtrosförvärv beträffande
avverkat virke i förhållande till fastighetens ägare om nyttjanderätten som sådan får vika.
Denna fråga har diskuterats i avsnitt 14.3, bl.a. med hänvisning till SvJT 1944 ref. s. 20.

16.2.6 Obehörig överlåtelse av nyttjanderätt från N I till N2
Sedan gammalt har som sagt det förhärskande synsättet varit, att nyttjanderätter inte åtnjuter sakrättsligt skydd och härmed har frågan huruvida någon kan göra ett godtrosförvärv av nyttjanderätt lösts på det sättet att rätte ägaren undantagslöst haft rätt till vindikation. Som också berörts har emellertid nya JB öppnat möjligheten till godtrosförvärv genom JB 18:1. Om upplåtaren av en nyttjanderätt har lagfart, men hans fång är behäftad
med en s.k. svag ogiltighet, kan godtroende förvärvare av nyttjanderätten göra ett godtrosförvärv som står sig mot rätt ägare av fastigheten, se åter avsnitt 14.3.
Men hur skall man betrakta fallet när en nyttjanderättshavare i sin tur överlåter nyttjanderätten? Även i detta sammanhang kan man dels tänka sig att den som överlåter nytt-

Se dock NJA 1995 s. 135, där ett formfel enligt äldre lydelse av JB 4:1 inte uteslöt godtrosförvärv enligt 34 § A v t L .
Det rörde sig här om ett skenavtal. Parterna i köpeavtalet hade av skatteskäl satt en felaktig köpeskilling, vilket enligt
äldre lydelse av JB 4:1 medförde att köpet blev ogiltigt. Sedan fastigheten sålts till tredje man ångrade sig den tidigare
säljaren och krävde tillbaka fastigheten från tredje man, som var i god tro. Enligt JB 18:3 p. 3 borde fastigheten ha återgått till den ursprunglige säljaren, men enligt HD fanns inte tillräckliga skäl att underlåta tillämpning av 34 § A v t L .
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janderätten ( N I ) inte är rätt innehavare av nyttjanderätten och dels att denne N I i och för
sig innehar nyttjanderätten, men att han gör en dubbelupplåtelse.
Den fråga som nu först aktualiseras är om N2: s förvärv av en nyttjanderätt kan bestå på
grund av god tro om N 1 : s förvärv är ogiltigt. Skälen varför N1: s förvärv är ogiltigt kan
vara att fastighetsägarens upplåtelse till N I skall återgå p.g.a. hävning, ogiltighet enligt 3
kap AvtL: s bestämmelser, p.g.a. att fastighetsägaren inte var behörig att upplåta rätten,
men också p.g.a. att fastighetsägaren inte är rätt ägare till fastigheten. Enligt min mening
saknas i alla dessa situationer möjlighet för N2 att göra ett godtrosförvärv. Han kan inte
överta nyttjanderätten på ett sådant sätt att han får en bättre ställning än överlåtaren N I
hade. Det betyder att om N I inte gjort ett godtrosförvärv så kan inte heller N2 göra det.
Det saknas även här lagstöd.
Enligt min uppfattning kan man emellertid till stöd för denna ståndpunkt åberopa två
omständigheter. För det första råder det förhållandet att N I som regel inte ens har rätt att
överlåta nyttjanderätten utan samtycke och i varje fall inte på ett sådant sätt att N2 förvärvar en rätt gentemot fastighetsägaren som i något avseende är annorlunda än den rätt
N I har gentemot fastighetsägaren. Den andra omständigheten, som kanske är den viktigaste, är att godtrosförvärv efter överlåtelse av obehörig inte medges i annat fall än då
det finns uttryckligt lagstöd för det.
87

I äldre praxis finna några avgöranden där en nyttjanderättshavare överlåtit kontrakt avseende avverkningsrätt och där förvärvaren trott att rättigheten omfattade vissa områden
som fastighetsägaren hade undantagit i den ursprungliga upplåtelsen. Trots att N2 har
var i god tro ålades han att utge ersättning till fastighetsägaren med anledning av avverkningen på det undantagna området, NJA 1900 s. 319 och 1903 s. 376.

16.2.7 Dubbel andrahandsupplåtelse
Om en nyttjanderättshavare (NI) genomför en dubbel andrahandsupplåtelse (till N2 respektive N3) är det tydligt, att 7 kap JB inte anvisar någon lösning av konflikten. Även
här - d.v.s. vid dubbelöverlåtelse - måste man kunna utgå ifrån att i avsaknad av lagstöd
saknas möjlighet till godtrosförvärv. Man får således ha som utgångspunkt att det äldsta
avtalet vinner. Men varför kan då inte 17 kap JB tillämpas? Det skulle i så fall innebära,
att den senare förvärvaren skulle kunna vinna om han sökte inskrivning och dessutom
var i god tro med avseende på den tidigare upplåtelsen.
En grundläggande och avgörande fråga är här om N2 eller N3 har möjlighet att söka inskrivning med åberopande av ett avtal enligt vilken N I överlåter nyttjanderätten till dem.
N I kan naturligtvis beviljas inskrivning med stöd av sitt upplåtelseavtal och om upplåtaren hade lagfart på fastigheten. Men kan då N2 (eller N3) efter överlåtelse från N I härefter begära att samma upplåtelse skall inskrivas på nytt? Utan tvivel skulle detta fylla
en viss funktion, eftersom den som förvärvat nyttjanderätten i andra hand i och för sig
kan anses ha berättigade anspråk på att kunna skydda sitt förvärv både mot N I och fasSe Hessler s. 34.
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tighetsägaren. Dessa skulle j u var för sig kunna upplåta respektive överlåta rätten på nytt
till ett annat rättssubjekt.
Om N I inte sökt inskrivning förefaller det väl åtminstone antagligt att N2 (eller N3)
borde vara berättigad att för N1: s räkning söka inskrivning, om han kan förete upplåtelseavtalet. Men det går inte att påvisa någon regel i 23 kap. JB, enligt vilken den som förvärvat en nyttjanderätt i andra hand är berättigad att erhålla inskrivning av sin rätt. Enligt
Hessler kan också mycket riktigt inskrivning till skydd för andrahandsupplåtelse av nyttjanderätt inte ske, utom beträffande tomträtt.'
88

Hessler säger emellertid i ett annat sammanhang, att om en fastighetsägare upplåter en
nyttjanderätt både till N I och N2 och om N2, som är i ond tro med avseende på N I : s
förvärv, överlåter sin rätt till N3, som är i god tro kan N3 även om han söker inskrivning
(min kursivering) av sitt förvärv före N I inte göra ett godtrosförvärv enligt 17:3 JB.' '
Här får man onekligen intrycket att Hessler ändå menar att den som förvärvat en nyttjanderätt av en nyttjanderättshavare skulle vara berättigad till inskrivning. Enligt min
mening går det inte att förena dessa båda yttranden.
8

Hur skall man då bedöma saken om N3, som alltså är en av två personer som i andra
hand förvärvat avverkningsrätten från N I , i denna situation genomför avverkning? Finns
det i detta fall skäl att tillerkänna N3 bättre rätt än N2 till virket trots att N3 är utesluten
från möjligheten att göra ett godtrosförvärv beträffande nyttjanderätten som sådan? Svaret bör väl vara, att detta inte är möjligt. I och med att N3 utan rätt avverkar träden bör
han inte genom att ändå avverka kunna göra ett giltigt förvärv.
I avsnitt 16.2.4 rådde j u det förhållandet att någon av nyttjanderättshavarna, efter dubbelupplåtelse av fastighetsägaren, skulle anses ha sakrättligt skydd gentemot det andra
anspråket, och jag diskuterade där frågan om den av nyttjanderättshavarna som i god tro
avverkat ändå skulle anses ha bättre rätt till virket.
Vari består då skillnaden mellan dessa båda situationer? En skillnad är att N3 i den situation som nu diskuteras - i motsats till den som förvärvat nyttjanderätten från fastighetsägaren - aldrig kan göra ett godtrosförvärv beträffande nyttjanderätten som sådan, eftersom det äldsta avtalet alltid vinner. Det förefaller rimligt att den som är utesluten från
möjligheten att göra ett godtrosförvärv beträffande nyttjanderätten som sådan, inte heller
genom att avverka bör kunna försätta sig i en annan och bättre position. Huruvida detta
är ett tillräckligt skäl att inte tillåta godtrosförvärv av virket är dock svårt att bedöma.
Man kan med ungefär samma fog påstå, att den av två pretendenter som efter dubbelupplåtelse av fastighetsägaren förlorat konflikten, bör inte genom att i god tro ha avverkat ha
förbättrat sin position. Men N3 saknar emellertid dessutom möjlighet att genom inskrivningsregistret kontrollera om det finns konkurrerande anspråk som skall ges företräde.
Sistnämnda omständighet kan dock möjligen tala för att N3 borde ha bättre möjligheter
än den som förvärvat nyttjanderätten från fastighetsägaren. Sannolikt torde emellertid i

Hessler s. 342.
Hessler s. 334.
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båda situationerna den part som vinner den sakrättsliga konflikten om nyttjanderätten
vara den part som också skall anses ha bäst rätt till avverkat virke.
Ett sannolikt avgörande argument i denna fråga är att enligt äldre rättspraxis är överlåtelse av fastighetstillbehör som görs av annan än fastighetens ägare inte giltig även om förvärvaren avskiljer tillbehöret och tar det i sin besittning i god tro. * Denna inställning
torde fortfarande ha full relevans i nu aktuell situation.
1

0

Om N3 genomfort avverkning trots att N2 skall anses ha bättre rätt till nyttjanderätten
skulle alltså N3 få finna sig i att, på samma sätt som i det fall som berörts i avsnitt
16.2.4, lämna ifrån sig virket till N2 eftersom N2 har ett äldre avtal. Även här bör den
tappande parten naturligtvis vara berättigad till fullt skadestånd av upplåtaren. Det finns
även skäl överväga om inte den tappande parten är berättigad att erhålla ersättning av
den vinnande för kostnaderna för avverkningen, se vidare avsnitt 16.2.4.

16.3 Borgenärsskyddet
16.3.1 N: s skydd mot fastighetsägarens borgenärer

16.3.1.1. Inledning med översikt över allmänna regler på området
Vid köp av fast egendom uppkommer köparens sakrättsliga skydd mot fastighetsägarens
borgenärer redan genom avtalet."' Det saknas dock bestämmelse i JB i denna fråga. Däremot kan UB 4:24 anses ge uttryck åt denna grundsats. Om en gäldenär har lagfart på en
fastighet kan den utmätas för hans skulder, om det inte framgår att den tillhör annan.
Kan det visas att någon förvärvat fastigheten från gäldenären, kan den alltså därefter inte
utmätas for gäldenärens skulder. Detta innebär att förvärvaren måste kunna förete en giltig köpehandling. Motsvarande gäller också vid konkurs."
2

JB bygger liksom äldre lagstiftning på tanken att även nyttjanderätter får ett visst skydd
mot anspråk från upplåtarens borgenärer redan genom avtalet. Som framgått i avsnitt
16.2 kan man dock inte säga att nyttjanderätten skyddas genom avtalet vid frivillig överlåtelse av fastigheten.
JB innehåller inte heller någon regel som klargör vad som krävs för att nyttjanderätten
skall vara skyddad mot anspråk från fastighetsägarens borgenärer. Däremot framgår av
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Se avsnitt 14.3.
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Grauers (fastighetsköp) s. 306. Detta synsätt gällde också före nya JB. Se Hessler s. 247 f och särskilt Rodhe (sakrätt) s. 204 f. med hänvisningar.
392

Grauers (fastighetsköp) s. 307
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12:25 UB att nyttjanderätten skall beaktas vid exekutiv försäljning av fastigheten, om
nyttjanderättshavaren genom skriftlig handling kan påvisa, att upplåtelse skett.
Jag skall nu inledningsvis översiktligt presentera de olika bestämmelser skall tillämpas
när fastighet som skall säljas exekutivt besväras av upplåten nyttjanderätt.
Enligt 12:25 p.4 UB skall nyttjanderätt upptas i sakägarförteckningen om den är inskriven eller grundar sig på skriftlig handling. Enligt 12:26 UB skall rättigheter upptas efter
företräde enligt lag."' Härmed avses att inskrivna rättigheter har företräde framför icke
inskrivna rättigheter och att de inskrivna rättigheterna skall ordnas i tidsföljd. Sker inskrivning av flera nyttjanderätter på samma inskrivningsdag har de lika rätt, 7:10 2 st.
JB. I förhållande till panträtter gäller att en nyttjanderätt som inskrivits före en panträtt
har bättre rätt än panträtten och i de fall ansökan om panträtt och nyttjanderätt sker på
samma inskrivningsdag har nyttjanderätten företräde enligt 17:6 2 st. JB. Oinskrivna rättigheter skall sinsemellan bedömas med hänsyn till tidsföljden. Av sakägarförteckningen
skall framgå vilka rättigheter som skall vara skyddade utan förbehåll och vilka som skall
förbehållas vid försäljningen, 4:29 p.4 UB.
Enligt 12:33 2 st. UB skall nyttjanderätt särskilt förbehållas om det saknas anledning
antaga att rättigheten belastar fastigheten till beaktansvärd skada för innehavare av fordran med bättre rätt. 12:39 UB behandlar slutligen de rättigheter som inte kunnat förbehållas enligt 12:33 2 st. UB. I sistnämnda fall skall som bekant fastigheten utropas först
utan förbehåll för rättigheten och sedan med sådant förbehåll och om vid det senare utropet ett bud uppnås som täcker fordringar med bättre rätt än rättigheten eller - i de fall
där fordringar med bättre rätt inte blir täckta - budet är lika högt eller högre än budet vid
det föregående utropet, skall budet vid det senare utropet äga företräde. I 12:39 2 st. UB
behandlas sådana fall där fastigheten belastas av flera rättigheter som inte kunnat förbehållas enligt 12:33 2 st. UB. I dessa fall skall man göra flera utrop där man successivt
förbehåller rättigheterna efter deras företrädesordning och det bud skall antas som skyddar flest rättigheter och som inte innebär sämre täckning för fordran som har bättre rätt
än någon av rättigheterna. Som framgår av 12:39 3 st. UB kan nyttjanderättshavare
skydda en rättighet som inte täcks vid dessa utrop genom att betala det som behövs för
att täcka fordringar med bättre rätt. Det har i lagen förutsetts att det som en nyttjanderättshavare är villig att betala inte nödvändigtvis är tillräckligt för att skydda rättigheten.
I en sådan situation skall särskilt utrop ske, varvid den kritiska rättigheten och de rättigheter som vid tidigare utrop täckts skall förbehållas och även erbjudna tillskott beaktas.
Om vid detta utrop fordringar med bättre rätt blir täckta, skall det naturligtvis antas. I
annat fall antas det tidigare budet, varvid rättigheten faller. För fullständighetens skull
erinras också om att borgenär vars fordran inte blir täckt, har möjlighet att för sin del
godta ett bud. Om så sker anses hans fordran täckt. Ställande av säkerhet är likvärdigt
med betalning enligt 12:39 6 st. UB.
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Prop. 83/84:137 s. 107, Gregow (utsökningsrätt) s. 192 ff. och 197. Enligt Boman i Festskrift till Hessler s. 71, torde
det dock inte vara förbjudet att uppta en muntlig upplåtelse i sakägarförteckningen. Sakägarna kan medge att en muntlig
upplåtelse tas upp.
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Även om en nyttjanderätt till följd av dessa regler har fallit vid auktionen, sammanhänger inte därmed obligatoriskt rättsföljden nyttjanderättens upphörande. Enligt 12:46 2 st.
UB måste nämligen köparen - om han vill att nyttjanderätten skall upphöra - inom en
månad från tillträdet säga upp nyttjanderättsavtalet. Underlåten uppsägning i rätt tid får
konsekvensen att nyttjanderätten ändå skall gälla mot köparen. Som framgår av lagtexten, gäller dock denna regel endast vid hyra och arrende."
4

Om fastighetsägaren i stället försätts i konkurs blir läget i viss mån annorlunda jämfört
med om fastigheten säljs exekutivt efter utmätning, ty här fmns i utgångsläget ingen utmätningssökande. Men om någon borgenär med panträtt begär att fastigheten skall säljas
för hans fordran, betraktas denna som exekutionsfordran och om denna panträtt har företräde framför viss nyttjanderätt, kommer skyddsbeloppet enligt 12:29 p. 1 UB att hamna
på en sådan nivå att nyttjanderätten löper större risk att falla än som annars kanske skulle
ha varit fallet."" Om nyttjanderätten hamnar utanför skyddsbeloppet är ju risken att nyttjanderätten skall falla vid auktionen relativt stor. Om å andra sidan fastigheten säljs exekutivt på begäran av konkursförvaltaren bör 12:26 4 st. UB observeras. Konkursboet
räknas då som sökande utan förmånsrätt, om inte anslutning enligt 12:13 UB skett. Vid
försäljning underhand måste däremot alla nyttjanderätter förbehållas.
36

Här bör också nämnas att om rättigheten faller vid den exekutiva auktionen har nyttjanderättshavaren möjlighet att kräva skadestånd av gäldenären, se 7:19 JB.
Sammanfattningsvis gäller alltså, att upplåtelse av nyttjanderätt åtnjuter sakrättsligt
skydd gentemot säljarens borgenärer dels genom det skriftliga avtalet och i ännu högre
grad efter inskrivning av nyttjanderätten, men nyttjanderättsupplåtelser avseende fast
egendom har till följd av de bestämmelser i 12 kap UB som reglerar genomförandet av
exekutiv försäljning av fast egendom, oaktat det att det sakrättsliga momentet inträffat,
åtminstone teoretiskt en osäker ställning fram till dess att den exekutiva försäljningen är
genomförd.

16.3.1.2 Nyttjanderättshavarens
telse av avverkningsrätt

skydd mot fastighetsägarens

borgenärer

vid upplå-

Utövandet av en avverkningsrätt - liksom andra former av substansförändrande nyttjanderätter - innebär normalt sett skada för borgenärer vars möjligheter till betalning är beroende av fastighetens värde. Detta innebär, att dessa upplåtelser vanligen torde hänföras
till den kategori av nyttjanderätter som behandlas i 12:39 UB. Härtill kommer, specifikt
för avverkningsrätternas vidkommande, att de till följd av den begränsning i upplåtelse-

Underlåten uppsägning har alltså bara obligationsrättsliga konsekvenser, men om fastigheten därefter blir föremål för
överlåtelse torde överlåtaren ändå vara förpliktad att förbehålla nyttjanderätten och frågan är om inte nyttjanderättshavaren dessutom kan skaffa sig skydd mot nye ägarens borgenärer och mot olika anspråk av singularsuccessorer genom
att på nytt ansöka om inskrivning av nyttjanderätten.
395
39f>

Bengtsson/Victorin s. 378, se även UB 12:13.
Se Möller: Konkurs och kontrakt s. 410 cit. "Möller.
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tidens längd som följer av 7:5 JB, i allmänhet har ett prekärt läge ur företrädessynpunkt.
De riskerar i särskild utsträckning att falla vid genomförandet av exekutiva försäljningar.
Vid samtal med företrädare för branschen har det framkommit, att exekutiva försäljningar av skogsfastigheter för närvarande inte uppfattas som något större bekymmer, men av
allt att döma främst av det skälet att sådana försäljningar tycks förekomma mycket sparsamt. 1 detta sammanhang kan för övrigt nämnas att det är relativt vanligt att nyttjanderättshavare underlåter att ansöka om inskrivning av förvärvade avverkningsrätter. Det är
endast vid särskilt stora upplåtelser, eller där man av någon skäl misstänker att försiktighet erfordras, som ansökan om inskrivning brukar göras.
Frågan om nyttjanderättshavarens skydd mot fastighetsägarens borgenärer tycks, så
länge det gäller nyttjanderätten som sådan, inte vara särskilt problematisk även om nyttjanderätten utgörs av en skogsavverkningsrätt. Jag återkommer emellertid i avsnitt
16.3.3 till motsvarande fråga när avverkning skett. I avsnitt 16.4.2. och 16.4.3 behandlas
ytterligare några problem som har samband med frågan om nyttjanderättshavarens skydd
mot fastighetsägarens borgenärer.

16.3.2 N2: s skydd mot överlåtarens borgenärer
Den situation som nu skall behandlas uppkommer när en fastighetsägare först upplåter
en avverkningsrätt till en nyttjanderättshavare och denne sedan överlåter sin rätt. Vad
krävs här för att förvärvaren av nyttjanderätten skall åtnjuta sakrättsligt skydd mot överlåtarens borgenärer? Dessbättre föreligger på detta område ett modernt avgörande från
HD, nämligen NJA 1979 s. 451. Då detta rättsfall är av mycket stor betydelse skall jag
försöka behandla det utförligt. Jag inleder med att översiktligt återge omständigheterna i
målet och tar därefter upp de viktiga frågeställningarna till närmare behandling.

16.3.2.1 Omständigheterna

i NJA 1979 s. 451

En fastighetsägare A upplät avverkningsrätt den 28 mars 1977 på sin fastighet till B.
Upplåtelsen avsåg en rotpost. Kvantiteten och trädens belägenhet framgick av en särskild handling (stämplingslängd). Enligt avtalet fick träden kvarstå i tre år, vilket rimligtvis måste uppfattas så, att A hade upplåtit en avverkningsrätt till B, som kunde göras
gällande i totalt tre år. Vederlaget var 105 885 kr. Den 28/3 1978 sålde B rotposten till C
för 118 217 kr. (I målet förfäktade Riksskatteverket ståndpunkten, att det inte var klarlagt, att denna andra försäljning avsåg samma rotpost som B förvärvat av A. Eftersom
denna invändning enligt HD inte förtjänade beaktande behöver jag inte uppehålla mig
vid denna fråga). 17/7 1978 utmättes rotposten för B: s skulder, vilka avsåg skatter och
böter. C besvärade sig och yrkade undanröjande av utmätningen. Han gjorde gällande,
att han var ägare till den utmätta egendomen, eftersom han köpt den av B och dessutom
betalat for den. Köpekontrakt och kvittenser åberopades.
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Länsstyrelsen, som var första instans i denna typ av besvärsmål vid denna tid, fann att
hinder mot utmätningen inte förelåg, eftersom fastighetsägaren A inte denuntierats om
överlåtelsen till C. C anförde besvär och framhöll särskilt att det förhållandet att kvarvarande avverkningstid vid hans förvärv var så lång som två år, talade för att avverkningsrätten skulle betraktas som nyttjanderätt och inte som försäljning av lös egendom. Hovrätten lämnade besvären utan bifall.
C anförde besvär och vidhöll yrkandet att utmätningen skulle undanröjas. Grunden för
hans talan var att avverkningsrätten skulle ses som en nyttjanderätt till fast egendom,
varav skulle följa att redan avtalet om överlåtelse av rätten skulle ge skydd mot överlåtarens borgenärer. Riksskatteverket - som nu började få någon ordning på sin talan - gjorde gällande dels att överlåtelsen skulle ses som ett köp av lös egendom (vilket skulle
medföra att denuntiation skulle krävas för C: s skydd mot överlåtarens borgenärer) och
dels att avtalet kunde misstänkas utgöra ett skenavtal med syftet att undandra rotposten
från utmätning för B: s skatteskulder. I fråga om den sistnämnda grunden kan kort konstateras att HD fann att omständigheterna inte gav sådant stöd åt riksskatteverkets påstående att avtalet borde frånkännas giltighet.
Riksskatteverkets argumentation bygger tydligt på uppfattningen, att köpare av lös egendom som finns hos tredje man erhåller sakrättsligt skydd mot överlåtarens borgenärer
genom formlös denuntiation hos tredje man. Helt klart finns det också belägg för denna
uppfattning. För övrigt kan tilläggas, att denuntiation i detta sammanhang också ger
skydd mot överlåtarens singularsuccessorer vid dubbelöverlåtelse av rätt ägare, om tredje man underrättas av förvärvaren och denne då var i god tro. Däremot har denuntiationen inte effekt när obehörig uppträder som ägare utom när den underrättade tredje mannen innehar egendomen för överlåtarens räkning. " Det skulle givetvis föra för långt om
sakrättsligt skydd i detta fall kunde uppnås genom denuntiation hos en tredje man som
innehar egendomen for rätt ägares räkning. Dessa förhållanden torde emellertid vara
välbekanta, åtminstone för den som i sin dagliga gärning har anledning att särskilt uppmärksamma sakrättsliga frågor.
307

308

3

Den motsatta utgångspunkten som alltså förfäktas av nyttjanderättshavaren C, nämligen
att det sakrättsliga skyddet i förhållande till överlåtarens borgenärer vid upplåtelse av
nyttjanderätt i fast egendom konstitueras genom avtalet, har berörts i avsnitt 16.3.1. Här
kan tilläggas, att vad ovan sagts i denna fråga uteslutande tagit sikte på den situationen
att fastighetens ägare upplåtit en nyttjanderätt och att den sakrättsliga konflikten föreligger mellan nyttjanderättshavaren och fastighetsägarens borgenärer. Frågan vad som
krävs för att skydd skall uppnås om den som av fastighetsägaren förvärvat en nyttjanderätt vidareöverlåter denna till tredje man, är alltså egentligen inte besvarad i och med
detta. Så vitt framgår av referatet har parterna inte alls argumenterat i denna fråga, trots
att just detta problem antagligen bidrog till att målet fick prövningstillstånd.
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Håstad (sakrätt) s. 229 f f .
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Håstad (sakrätt) s. 86.
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NJA 1931 s. 741, se diskussion i Håstad (sakrätt) s. 67 med hänvisningar till Hessler i Festskrift till Welamson, s.
246 ff. och Walin: Panträtt, s. 105, 126 och 170 f f . samt NJA 1985 s. 121.
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16.3.2.2 Domens

innebörd

HD fann som väntat att vare sig den avtalade avverkningstidens längd eller villkoren i
övrigt gav anledning bedöma avtalet på annat sätt än som nyttjanderätt till fast egendom.
Vidare betonades att B genom avtalet med A inte betagits rätten att överlåta avverkningsrätten. Man fäste också vikt vid att rätten var begränsad till att under en tid av tre år
avverka vissa utsynade träd och att initiativet till avverkning ankommit på B. Dessa omständigheter togs av HD till intäkt för att överlåtelse från B till C kunde ske utan samtycke av A. Förmodligen har HD fäst särskild vikt vid att de avverkningsbara träden på
ett eller annat sätt blivit individualiserade i det ursprungliga avtalet. Utsyningen av träden har inte annars berörts eller åberopats i målet. Jag är osäker på vad den rent praktiskt
kan betyda, men konsekvensen av utsyningen tycks i alla fall vara att det blivit fastställt
mellan parterna vilka träd som omfattades av upplåtelsen. Man får intrycket att HD möjligen skulle ha ansett att vidareöverlåtelsen skulle ha krävt fastighetsägarens samtycke
om det ännu återstod att fastställa vilka träd som skulle omfattas av upplåtelsen eller om
fastighetsägarens medverkan i annat väsentligt hänseende erfordrades för att avverkning
skulle kunna komma till stånd. Det är emellertid i praktiken knappast tänkbart att man
genomför ett rotköp utan att det blivit klarlagt vilka träd som avses.
Frågan är om man kan uppfatta resonemanget på det sättet att det krävs samtycke från
fastighetsägaren vid vidareöverlåtelse av avverkningsrätt, om träden inte är individualiserade. Det skulle i så fall betyda att såväl leveransrotköp som avverkningsuppdrag skulle kräva samtycke om inte fastighetsägaren redan i avtalet uttryckligen medgett att vidareöverlåtelse får ske. Den sortens rättsfallstolkning betraktas som bekant med djup misstro. Det finns trots detta anledning att påpeka möjligheten, att HD skulle kunna komma
att inta den ståndpunkten i ett sådant fall, ty det råder knappast någon tvekan om att man
tillmätt trädens individualisering stor betydelse. Frågan huruvida det bör krävas samtycke från fastighetsägaren vid överlåtelse respektive andrahandsupplåtelse av avverkningsrätt har diskuterats framförallt i avsnitt 12.3 och 12.4.
Härefter diskuterade HD kärnfrågan i målet, nämligen vad som krävs för att vidareöverlåtelse av nyttjanderätt till fast egendom skall medföra skydd för förvärvaren av nyttjanderätten mot överlåtarens borgenärer. Utredningen av denna fråga tog sin utgångspunkt i
31 § 1 st. SkbrL, som för sakrättsligt skydd mot överlåtarens borgenärer uppställer ett
krav på denuntiation hos gäldenären. Före SkbrL gällde däremot, att skyddet uppkom
redan genom avtalet. Denuntiationen enligt SkbrL fyller åtminstone två funktioner, dels
konstitueras sakrättsligt skydd mot överlåtarens borgenärer och dels ger den en legitimationsverkan; gäldenären kan j u med befriande verkan betala till den som utpekats som
rätt borgenär genom denuntiationen, 29 § SkbrL. HD ansåg, att denuntiation inte skulle
vara nödvändigt för sakrättsligt skydd mot överlåtarens borgenärer i det aktuella fallet,
eftersom denuntiation här inte skulle fylla någon annan funktion än att just ge sakrättsligt

271

skydd mot överlåtarens borgenärer.™ Detta innebar alltså att redan avtalet skulle ge förvärvaren skydd mot överlåtarens borgenärer.

16.3.2.3 Några kritiska

synpunkter

Efter detta rättsfall har en motsvarande fråga på nytt varit uppe i HD i NJA 1988 s. 512.
Här gällde saken vad som krävs för att förvärvare av hyresrätt till lokal skulle vara skyddad mot överlåtarens borgenärer. Det kunde måhända verka mest följdriktigt om man
även i detta senare fall lät skyddet anknytas till avtalet, men här krävdes däremot denuntiation hos hyresvärden. Vid överlåtelse av hyresrätt råder ju det förhållandet att sublokation i allmänhet förutsätter fastighetsägarens samtycke och det finns därför också skäl att
säga att denuntiationen fyller flera funktioner. Å andra sidan kan ju denuntiationen i detta fall utmynna i att fastighetsägaren vägrar lämna sitt samtycke. På det sättet skiljer sig
detta fall från de situationer som avses i 31 § SkbrL, där j u överlåtelsen är definitiv. Med
anledning av detta kan det framstå som tveksamt att anknyta sakrättsliga effekter till denuntiationen.
HD kan väl knappast sägas ha tillhandahållit någon särdeles god förklaring till varför
man inte i detta fall i stället skulle anknyta det sakrättsliga skyddet till hyresvärdens
godkännande av överlåtelsen. Man ansåg att det saknades beaktansvärda skäl for en sådan ordning. Det viktigaste skälet torde emellertid vara, att det uppstått en ganska oklar
situation i och med att såväl avtalet som denuntiationen kunde utgöra den åtgärd som
konstituerar sakrättsligt skydd mot överlåtarens borgenärer vid överlåtelse av nyttjanderätt. Om man nu skulle lansera ytterligare ett sakrättsligt moment, skulle situationen sannolikt bli ohållbar, inte minst med tanke på NJA 1971 s. 66, där just denuntiation till bostadsrättsförening gav skydd mot överlåtarens borgenärer vid överlåtelse av bostadsrätt.
Man måste emellertid också betrakta problemet mot bakgrund av att den gängse uppfattningen i doktrinen är att omsättningsöverlåtelse av nyttjanderätt till fast egendom vinner
skydd mot överlåtarens borgenärer redan genom avtalet och att man i detta sammanhang
inte gjort någon åtskillnad mellan sådana överlåtelser som kräver samtycke och övriga
överlåtelser. ' Detta innebär, att det kan uppfattas som en rättslig nybildning när man i
NJA 1988 s. 512 krävde denuntiation för sakrättsligt skydd vid överlåtelse av hyresrätt
till lokal. Men som nämnts ovan hade HD redan aviserat en sådan förändring genom
NJA 1971 s. 66 då man likaledes krävde denuntiation till bostadsrättsföreningen vid
överlåtelse av bostadsrätt.
40

Ytterligare en faktor bör beaktas i detta sammanhang. Det kanske viktigaste skälet för att
låta denuntiationen utgöra den åtgärd som ger skydd mot överlåtarens borgenärer är att
man härigenom på ett ganska effektivt sätt motverkar skentransaktioner i syfte att undandra egendom från borgenärer. Att detta är fallet vid överlåtelse av enkel fordran är
400

Hessler har i SvJT 1983 s. 180 kritiserat just denna synpunkt, men med hänsyn till vad som tillämpas vid byggnad på
annans mark anser han att H D haft fog för sin lösning. Se också Håstad (sakrätt) s. 266, Helander s. 453, Rodhe (sakrätt) § 16 vid not 47 och Göranson: Traditionsprincipen, s. 404.
401

Rodhe (sakrätt) s. 215, se också NJA 1979 s. 451 och litteraturhänvisningar i denna dom.
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uppenbart. I och med denuntiationen har gäldenären fått kännedom om överlåtelsen och
kan därefter inte med befriande verkan betala till den ursprunglige borgenären, SkbrL 29
§. Samma förhållande råder i sådana fall då egendom som förvaras hos tredje man blir
föremål för överlåtelse. Tredje man kan vanligen inte, utan att ådra sig skadeståndsansvar, överlämna egendomen till överlåtaren. I dessa sammanhang kan man säga att denuntiationen medför sådana effekter som annars brukar förknippas med tradition. Givetvis kan denuntiationens effekter upphävas genom en senare underrättelse att aktuell
egendom blivit föremål för en överlåtelse tillbaka till den ursprunglige överlåtaren, men
motsvarande förhållande råder också vid tradition. Man kan t.o.m. säga, att denuntiationen i dessa sammanhang är en något mer tillförlitlig åtgärd, eftersom den i viss mening
tillgodoser publicitetsaspekten bättre än tradition. Det krävs medverkan av en tredje part
som - i de fall det är fråga om en skenhandling - knappast är införstådd med transaktionens reella innebörd. Skenhandlingen blir med andra ord ganska äventyrlig.
Frågan är sedan om denuntiationen kan motverka skentransaktioner när det gäller överlåtelse av nyttjanderätt till fast egendom och särskilt avverkningsrätt. Antagligen gäller i
allmänhet att j u mindre betydelsefull befattning den underrättade, i dessa fall närmare
bestämt ägaren av den egendom som blivit föremål för en upplåtelse, har med den egendom eller rättighet som blivit föremål för överlåtelse, desto mindre funktion fyller denuntiationen. Om den underrättade inte skall prestera något beträffande den berörda
egendomen spelar s.a.s. denuntiationen ingen självständig roll. Här får väl medges, att
det finns en viss skillnad mellan å ena sidan överlåtelse av bostadsrätt och hyresrätt till
affärslokal och å andra sidan sådana nyttjanderätter som nu är aktuella. Det är j u tydligt,
att fastighetsägaren i dessa senare fall inte skall prestera något och man kan inte gärna
säga att han skall förvalta den aktuella rättigheten.
402

Som redan framskymtat ställer jag mig ändå i viss mån kritisk till HD: s resonemang.
För det första anser jag, att det under alla omständigheter är av vikt för fastighetsägaren
att han får veta vem som är behörig att avverka. Det finns en rad skäl för denna ståndpunkt som redovisas i andra sammanhang.*" Jag anser därför att denuntiationen får anses
fylla flera viktiga funktioner och därför framstår det som missvisande att påstå att denuntiationen inte skulle fylla någon annan funktion än att tillförsäkra förvärvaren sakrättsligt
skydd mot överlåtarens borgenärer.
Jag tycker vidare att man kan ifrågasätta metoden att resonera sig fram till ståndpunkten
att denuntiation inte krävs. Visserligen har det antagits i doktrinen att överlåtelse av nyttjanderätt inte kräver denuntiation för att förvärvaren skall vara skyddad mot överlåtarens
borgenärer, men efter 1971 års dom hade det funnits möjlighet att helt enkelt anamma
SkbrL: s modell och därför uppställa ett krav på denuntiation för sakrättsligt skydd också
vid överlåtelse av nyttjanderätt. I stället backade H D till det rättsläge som gällde före
SkbrL för att hitta stöd för uppfattningen att redan avtalet skulle ge sakrättsligt skydd i
nu aktuellt hänseende. För att sedan komma fram till att det är detta äldre rättsläge som
Rodhe (sakrätt) s. 215 och Walin (skuldebrev), s. 202 not 17.
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Se bl. a. avsnitt 12.3 och 12.4. Här kan särskilt erinras om frågans betydelse när det gäller fastighetsägarens möjligheter iaktta skogsvårdens och biotopskyddets intressen, de praktiska förutsättningarna för den som upplåtit nyttjanderätten att utöva stoppningsrätt, fastighetsägarens möjligheter att kontrollera avverkningen och inmätningen.
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skall verka normerande i det aktuella fallet, måste man s.a.s. skriva bort SkbrL. Det är
allmänt accepterat att SkbrL ger uttryck åt s.k. allmänna rättsgrundsatser. Detta gäller
kanske i synnerhet just de regler som avser enkla skuldebrev och enkla fordringar, d.v.s.
2 6 - 3 1 §§ SkbrL. Med anledning av detta anser jag att man utan större vånda kunde ha
tillämpat 31 § 1 st. SkbrL även i det aktuella fallet. I och for sig skall man naturligtvis
inte följa SkbrL: s bestämmelse bara för att den anses ge uttryck åt en allmän rättsgrundsats. Man måste även försöka bedöma lämpligheten i detta när, som i detta fall, regeln
inte är direkt tillämplig. Men om man nu ansåg fallet så särpräglat, att den allmänna
rättsgrundsatsen inte kunde tillämpas, borde man under alla omständigheter ha forebragt
betydligt starkare skäl för denna ståndpunkt.
Den kanske viktigaste poängen med denuntiationskravet har på ett märkligt sätt kommit
på mellanhand i 1979 års fall. I NJA 1988 s. 512 betonades särskilt att uppställandet av
ett denuntiationskrav var motiverat, eftersom man härigenom försvårade skentransaktioner till förfång för borgenärerna. Det torde knappast kunna ifrågasättas att ett sådant behov också existerar vid upplåtelse av avverkningsrätt.
Under alla omständigheter torde det vara svårt att påvisa några egentliga olägenheter av
att anknyta det sakrättsliga skyddet till denuntiationen, annat än att införande av ett sådant krav åtminstone momentant vore tveksamt av hänsyn till rättssäkerheten. Däremot
tycker jag att man kan säga, att det utgör en olägenhet om viktiga sakrättsliga frågor besvaras olika inom likartade områden. Av systematiska skäl och även av rättssäkerhetsskäl vore det värdefullt om åtminstone alla sådana nyttjanderätter som faller under JB
kunde behandlas på samma sätt i detta avseende.
Sammanfattningsvis kan i varje fall konstateras att vid överlåtelse av avverkningsrätt,
anses förvärvarens skydd mot överlåtarens borgenärer uppkomma redan genom avtalet
om överlåtelse. Detta gäller obetingat i fråga om sådana överlåtelser där de träd som omfattas av upplåtelsen blivit individualiserade, men det synes finnas skäl hysa viss tvekan
när det gäller sådana upplåtelser där det inte förrän efter avverkning blir känt hur många
träd upplåtelsen avsåg. Ytterligare ett osäkerhetsmoment är att HD i 1988 års fall på nytt
krävt denuntiation, men det är osäkert om detta rättsfall har någon direkt betydelse för
rättsläget i fråga om överlåtelse av avverkningsrätt. Men även bortsett från det sistnämnda vill jag avslutningsvis bestämt varna för att uppfatta NJA 1979 s. 451 på det sättet att
den som i andra hand förvärvar en avverkningsrätt under alla omständigheter åtnjuter
skydd mot överlåtarens borgenärer redan genom avtalet. "
4

4

16.3.3 N: s skydd mot fastighetsägarens borgenärer efter avverkning
16.3.3.1

Inledning

Nyttjanderättshavaren brukar anses ha förvärvat äganderätten till de trädstammar som
avverkats med stöd av en upplåtelse av avverkningsrätt. Äganderätten uppkommer just
Walin: Panträtt, s 206 f. anser att denuntiation alltid bör krävas vid överlåtelse av nyttjanderätt till fast egendom och
att NJA 1979 s. 451 antagligen blivit överspelat p.g.a. NJA 1988 s. 257.
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p.g.a. att han med stöd av avtalet avskilt träden från marken. Men vad gäller då om fastighetsägaren drabbas av konkurs eller utmätning sedan avverkning ägt rum, om virket
då finns kvar på fastigheten?
Denna fråga kan möjligen verka förbryllande. Om en nyttjanderättshavare skaffat sig
sakrättsligt skydd för avverkningsrätten redan genom avtalet och, som v i sett, i än högre
grad efter inskrivning av nyttjanderätten, bör det då överhuvudtaget bli aktuellt att - sedan avverkning i enlighet med upplåtelseavtalet skett - ifrågasätta dennes rätt till det avverkade virket p.g.a. att fastighetsägaren drabbas av konkurs eller utmätning?
Som skall framgå nedan kan det under vissa betingelser vara berättigat att ställa sig frågan huruvida avverkade trädstammar skall anses tillhöra nyttjanderättshavaren. Innan
frågan behandlas skall jag först uppehålla mig vid traditionskravets innebörd vid upplåtelse av avverkningsrätt. Därefter övergår jag till att diskutera under vilka omständigheter virke på en fastighet skall anses tillkomma den som innehar en avverkningsrätt på
fastigheten. Avslutningsvis kommer jag även här att kortfatta beröra några särskilda frågor vid avverkningsuppdrag.

16.3.3.2 Tradition och besittningstagande

vid upplåtelse av

avverkningsrätt

I allmänhet gäller att om tredje man äger egendom som finns i gäldenärens besittning,
har tredje man separationsrätt beträffande denna egendom i händelse av gäldenärens
konkurs, såvida det inte är fråga om egendom som gäldenären överlåtit till honom. Såväl
vid utmätning som konkurs är det gäldenärens egendom som skall tas i anspråk, men om
egendom påträffas i gäldenärens besittning presumeras den tillhöra honom enligt 4:18
eller 4:19 UB. Tredje man har dock möjlighet att förebringa bevisning rörande sin äganderätt till sådan egendom. Men beträffande lösöre som gäldenären sålt gäller däremot att
den fredas mot utmätning hos gäldenären respektive indragande i dennes konkurs endast
om tradition till förvärvaren ägt rum. Som bekant brukar man motivera traditionskravet
bl.a. med att detta motverkar borgenärsbedrägerier.
405

Utan tvivel får man räkna med att tradition också krävs om den lösa egendom det är fråga om utgörs av virke. Vid virkesaffärer där fastighetsägaren själv avverkar blir det
knappast någon skillnad alls jämfört med annan överlåtelse av lösöre. Traditionskravets
närmare innebörd, när fastighetsägaren själv avverkat eller i andra fall ombesörjt avskiljande av beståndsdelar av jorden, har belysts i NJA 1912 s. 238 och s. 528, NJA 1924 s.
543, NJA 1925 s. 453, NJA 1927 s. 513 och NJA 1929 s. 64. I dessa fall, som inte kommer att bli föremål för någon närmare undersökning i denna avhandling, har i allmänhet
virkesköparen behandlats strängt i HD. Tendensen är att köparen nekats borgenärsskydd
när virket av säljaren lagts upp på säljarens fastighet eller hos en tredje man som inte har
utlämningsansvar. Skälet för denna ståndpunkt har varit att tradition inte ägt rum. I NJA
1927 s. 513 däremot, fanns virket hos tredje man, men säljaren, som hade nyttjanderätt
till upplagsplatsen, upplät nyttjanderätt till platsen till köparen (markägaren var dessut-

" Håstad (sakrätt) s. 212.
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om medveten om upplåtelsen). Virket ansågs då genom nyttjanderättsupplåtelsen ha
kommit i köparens besittning. ''
40

Om det däremot är köparen som genomför avverkningen, är i varje fall den oftast uttalade uppfattningen, att tradition skall anses ha ägt rum i och med att träden avskilts från
marken. Lejman anser det dock tveksamt om domstolarna skulle anse att avskiljande
skulle ge sakrättsligt skydd mot fastighetsägarens borgenärer. Han åberopar bland annat
den stränga rättspraxis som utvecklats vid virkesköp. Jag har emellertid intrycket att
Lejman ändå menar att avskiljandet skulle ge skydd om avtalet uppfattas som en nyttjanderätt. Bengtsson ifrågasätter också i viss mån ståndpunkten att avskiljandet ger
skydd mot fastighetsägarens borgenärer. Han menar att det vore närliggande att kräva
märkning av virket i analogi med 1944 års lag om rätt till märkt virke. Han framhåller
också att man, så länge virket finns kvar på fastigheten, knappast kan anse att virket i
varje fall är i nyttjanderättshavarens ensambesittning. '
Det sistnämnda är onekligen riktigt och synpunkten skapar osäkerhet i fråga om bärkraften i den annars till synes allmänna uppfattningen. Däremot förefaller det enligt min mening mer tveksamt att man skulle kunna kräva att lagen om rätt till märkt virke tillämpades analogt. Denna lag måste nog anses ha tillkommit på grund av den osäkerhet som
uppstått angående köpares rätt till virke och det synes framgå, att lagen avser de fall när
säljaren själv avverkar och säljer virket eller sådana fall där någon köper virke och därefter överlåter det vidare. I propositionen till lagen om rätt till märkt virke " liksom i den
utredning (av Bagge) som låg till grund för lagen, finns ingen antydan om att lagen skulle vara tillämplig annat än i sådana fall där avverkat virke försäljs. Ordalydelsen är också
otvetydig. Därmed kan dock naturligtvis inte uteslutas, att lagen ändå skulle kunna tilllämpas analogt även vid upplåtelse av avverkningsrätt. Jag har dock inte hittat några belägg för att detta sker.
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Det finns dock flera omständigheter som talar emot denna möjlighet. För det första har
lagstiftaren tydligen inte avsett att lagen skulle kunna tillämpas beträffande upplåtna avverkningsrätter. För det andra var lagen vid sin tillkomst närmast ett provisorium eller en
nödlösning som infördes p.g.a. de exceptionella förhållandena under kriget och kanske
allra mest p.g.a. risken att staten skulle åsamkas ekonomisk skada då man under kriget
genom bränslekommissionen inköpte stora kvantiteter ved. Det tredje och viktigaste
skälet är naturligtvis, att om det är riktigt att nyttjanderättshavarens avskiljande av träden
från marken skulle anses motsvara tradition, finns inget behov av märkning enligt denna
lag. Det skydd som lagen ger har j u redan uppnåtts. Vid upplåtelse av avverkningsrätt
råder j u det förhållandet att nyttjanderätten som sådan är skyddad redan genom avtalet
och det som med stöd av avtalet blivit avverkat anses nyttjanderättshavaren bli ägare till
genom avskiljandet. Därmed skulle märkning inte fylla någon juridisk funktion. Det är
sedan en annan sak att märkning ändå kan vara av stor betydelse ur bevissynpunkt.
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Håstad (sakrätt) s. 223.
407

Undén: (lös egendom) s. 131, Almén § 10 vid not 16, Lejman (nyttjanderätt) s. 119.

408

Lejman (nyttjanderätt) s. 121. se också avsnitt 5.2.
409

Bengtsson (nyttjanderätt), s. 142.
4 1 0

4

Prop. 1944: 201.

" Se också NJA 1980s. 740.
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Det kan, mot bakgrund av förhållandet att avtalet skyddar mot fastighetsägarens borgenärer, möjligen verka märkligt att även framhålla avskiljandet som en omständighet med
samma rättsverkan. Såvitt jag kan bedöma borde detta dock kunna förklaras med att avtalet skyddar beträffande nyttjanderätten som sådan, medan regeln om avskiljandets betydelse tar sikte på virket. Om avverkning inte skett vid utmätning eller konkurs kan det,
som framgår i avsnitt 16.4.3, inträffa att nyttjanderättshavaren hindras att fortsätta utnyttjandet av rättigheten. I den mån avskiljandet ägt rum, innan ett sådant beslut med
laga verkan meddelats, åtnjuter alltså nyttjanderättshavaren skydd mot borgenärerna beträffande det som redan blivit avskilt.
Lösöreköpslagen bör också beröras i detta sammanhang. Det finns naturligtvis anledning
ställa sig frågan vilken betydelse det skulle ha om man genomförde en upplåtelse av avverkningsrätt med iakttagande av föreskrifterna i 1 § lösöreköpslagen. Men enligt ordalydelsen är denna lag överhuvudtaget inte tillämplig på upplåtelse av avverkningsrätt.
Det är naturligtvis tänkbart att förfarandet enligt lösöreköpslagen ändå skulle kunna användas, men i så fall med verkan först sedan avverkningen skett. Detta skulle i så fall
innebära ett skydd mot fastighetsägarens borgenärer från och med att avskiljande ägt
rum. Om det är riktigt att avskiljandet ger skydd mot fastighetsägarens borgenärer, fyller emellertid lösöreköpslagen därmed ingen direkt funktion. Ett lösöreköp skulle emellertid också kunna ha ett visst bevisvärde i tvist om äganderätten till virke som påträffats
på en fastighet.
Ji;

Frågan om avskiljandets betydelse i detta sammanhang är inte helt klar. För min del vill
jag dock ansluta mig till den vanligaste uppfattningen, som alltså innebär att avskiljandet
skall anses ge skydd mot fastighetsägarens borgenärer och att åtgärden skall ha samma
sakrättsliga betydelse gentemot fastighetsägarens borgenärer som tradition vid köp av
lösöre gentemot säljarens borgenärer. En viktig synpunkt i sammanhanget är, att nyttjanderättshavaren anses vara berättigad att fortsätta avverkning även om fastigheten utmäts
eller dras in i konkurs, se avsnitt 16.4.3. Hur skall man kunna förklara detta förhållande,
om avskiljandet inte innebär att nyttjanderättshavaren är skyddad mot fastighetsägarens
borgenärer? Om det fortsatta utövandet av avverkningsrätten skulle innebära, att nyttjanderättshavaren s.a.s. avverkade för borgenärernas räkning, vore det föga eller intet bevänt med denna nyttjanderättshavaren tillkommande rätt. I fortsättningen kommer jag
därför att utgå ifrån att avskiljandet, när det gäller berörda trädstammar, motsvarar tradition vid köp av lösöre.
Om traditionskravet är uppfyllt i och med avverkningen, blir det missvisande att sedan
tala om nyttjanderättshavarens separationsrätt beträffande det som avverkats. Har tradition ägt rum måste man av logiska skäl anse att virket är i nyttjanderättshavarens besittning och då kan det per definition inte bli tal om att nyttjanderättshavaren skall separera
virket från fastighetsägarens tillgångar. Det finns då teoretiskt sett inte heller utrymme
för diskussion huruvida specialitetskravet är uppfyllt, t.ex. i den formen att fastighetsägarens konkursbo motsätter sig att virket avhämtas på fastigheten då det inte är individualiserat.
Lejman (nyttjanderätt) s. 121 f.
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16.3.3.3 Äganderätten till virke vid upplåtelse av avverkningsrätt efter avskiljande,
bevisfrågor
I praktiken torde emellertid problem kunna uppkomma vid utmätning och konkurs, trots
att nyttjanderättshavaren vederbörligen avskilt träden. Genom avskiljandet kan man visserligen möjligen säga att virket befinner sig i nyttjanderättshavarens besittning, men
hans fortsatta befattning med virket kan innebära att det ändå uppkommer fråga huruvida
ett visst virkesparti tillhör honom. Om virket läggs upp på den sedermera utmätta eller
konkursdrabbade fastigheten, måste man ha anledning räkna med möjligheten att virket i
stället anses vara i gäldenärens, d.v.s. fastighetsägarens, besittning och att egendomen
därför enligt 4:18 UB skall presumeras tillhöra honom. Men enligt denna regel har nyttjanderättshavaren i varje fall möjlighet att visa att virket tillhör honom med verkan att
han får avhämta virket. Om å andra sidan det förhållandet att virket efter avverkningen
lagts upp på gäldenärens fastighet inte innebär att traditionskravet är uppfyllt, kan nyttjanderättshavaren inte ha någon framgång även om han visar att virket tillhör honom.
Frågan under vilka förutsättningar ett föremål skall anses vara i fastighetsägarens besittning om de finns på hans fastighet har - låt vara indirekt - belysts i NJA 1983 s. 436.
Målet rörde en visserligen en annan fråga, nämligen om ett virkesparti på en fastighet
kunde utmätas för en av de två delägarnas skulder. Gäldenären (A) hade lagfart på fastigheten men hade sålt halva fastigheten till sonen (B). B brukade fastigheten och hävdade dessutom att han köpt ut A: s andel i det aktuella virkespartiet. HD: s majoritet ansåg,
att virkespartiet var i B: s besittning varför borgenärerna enligt 4:17 UB måste styrka att
virket ägdes av A. Minoriteten ansåg däremot att B inte forebragt tillräckligt stöd för sitt
påstående om förvärv av hälften av virket varför halva partiet skulle utmätas. Detta innebär att minoriteten ansåg att ägarförhållandena på fastigheten borde bli utslagsgivande
för frågan i vems besittning virket fanns. Annars borde man inte ha lagt bevisbördan på
B för förvärvet av A: s hälft av virket. Majoriteten synes däremot ha fäst avgörande vikt
vid brukarförhållandena på fastigheten. Enligt denna uppfattning skall den som har fastigheten i sin besittning anses vara ägare till på fastigheten upplagt virke. Det bör betonas att det inte kan dras några generella slutsatser av detta då rättsfallet behandlar en
situation av särskilt slag.
Målet har i detta sammanhang intresse främst genom ett HD-uttalande av obiter dicta
karaktär. Man säger nämligen att i mål av förevarande slag, bör det krävas, att tredje
man förebringar sådant stöd för sitt påstående att detta kan vinna tilltro. Men om tredje
man förvärvat egendom av gäldenären aktualiseras j u överhuvudtaget inte bevisbördeproblemet eftersom tredje man inte åtnjuter sakrättsligt skydd i de fall när tradition inte
ägt rum. Frågan är då vad HD menat med mål av förevarande slag. Kan man ha menat
mål där tredje man påstår sig vara ägare till utmätt egendom som tidigare ägts av gäldenären? Detta är med säkerhet uteslutet. Troligen syftar man i stället på sådana mål där
omständigheterna i stort sett stämmer överens med det aktuella målet, d.v.s. mål där det
finns flera lagfarna ägare, varav en är utmätningsgäldenär och där viss egendom som
påträffas på fastigheten är ifrågasatt objekt för utmätning. I sådant fall kan man knappast
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dra någon slutsats av betydelse för denna undersökning. Man skulle emellertid - under
influens av detta uttalande - kunna hitta visst stöd för en allmän regel av innebörd att om
en nyttjanderättshavare med stöd av en upplåtelse på en fastighet avskiljer viss substans
och sedan lägger upp denna på fastigheten skall - i händelse av ifrågasatt utmätning av
denna egendom för fastighetsägarens skulder - nyttjanderättshavaren anses som ägare till
egendomen, om han kan förebringa sådant stöd för sitt påstående om förvärv av egendomen att detta kan vinna tilltro.
Om en nyttjanderättshavare åberopar ett avverkningskontrakt och om det upplagda virket tycks motsvara den kvantitet upplåtelsen avsåg och om valet av uppläggningsplats
(avlägg) ter sig motiverat med hänsyn till avverkningsplatsens belägenhet och transportförhållandena på fastigheten, skulle man i så fall betrakta nyttjanderättshavaren som ägare till virket.
Hur förhåller sig då en sådan regel till de allmänna sakrättsliga principerna på detta område? Fallet kan t.ex. jämföras med fallet då en person A köper låt oss säga en bil av B
och bilen påträffas hos B i samband med utmätning hos denne. Om bilen inte traderats
till A skall bilen utmätas, men om tradition skett och bilen därefter inlämnas för en reparation hos B skall A ha separationsrätt. I vissa gränsfall kanske A ändå inte får separera
bilen, nämligen när återlämnandet av bilen till B sker i alltför nära anslutning till köpet. "
Risken for A i dylika situationer är att man finner att det stränga traditionskravet inte är
uppfyllt. Bortsett från detta måste det - för att A skall kunna ta tillbaka bilen - krävas,
att A kan lämna en godtagbar förklaring till varför bilen finns hos B. Enligt min mening tycks det råda god överensstämmelse mellan de båda situationerna. Det förhållandet
att nyttjanderättshavaren efter avverkningen lägger upp virket på den fastighet där avverkningen skedde, bör inte innebära att tradition inte anses ha ägt rum, utan nyttjanderättshavaren bör ha möjlighet att förebringa bevisning om sin äganderätt. Kravet bör alltså vara, att han förebringar sådant stöd för påståendet om äganderätt att det kan vinna
tilltro och att han ger en godtagbar förklaring till varför virket finns på gäldenärens fastighet.
4
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Principiellt torde det vara både motiverat och t.o.m. angeläget att 4:18 UB tillämpas på
sådana fall där virkespartier eller motsvarande påträffas på en gäldenärs fastighet. Av
detta följer att den tredjeman som påstår sig vara ägare till sådan egendom skall avkrävas
bevisning angående sin äganderätt, det skall "framgå" att egendomen tillhör honom. Vid
tillämpning av 4:18 UB är det emellertid oklart vilket mått av bevisning som krävs. Tydligen räcker det inte att göra sannolikt äganderätt.'" Enligt Gregow krävs i praktiken att
tredje man kan förete skriftliga bevis på sin äganderätt."' I det ovan nämnda rättsfallet
uttrycker sig som sagt HD på ett sätt som möjligen antyder att beviskravet där skulle sättas något lägre.

4 L

' Jfr t.ex. NJA 1975 s.

638 ("husvagnsfallet").

414

Gregow: Tredje mans rätt vid utmatning, s. 124 - 133.
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Håstad (sakrätt) s. 108.

416

Gregow s. 124.
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Som flera gånger påpekats blir frågan överhuvudtaget inte aktuell om avverkningen utförs av en fastighetsägare som säljer virket utan att tradition ännu ägt rum. Normalt sett
torde man inte behöva beakta andra fall än när tredjemannen härleder sin rätt till virket
från gäldenären, eftersom avlägg på annans fastighet väl knappast förekommer i nämnvärd utsträckning, åtminstone inte utan att det föreligger en upplåtelse av nyttjanderätt
beträffande det område där virket upplagts.
En annan omständighet som bör nämnas är följande: I det ovan berörda fallet NJA 1926
s. 281 sålde en person ett virkesparti till en köpare. Virket var upplagt på ett av säljaren
hyrt markområde som tillhörde tredje man. Säljaren upplät nyttjanderätten till markområdet på köparen. Denna åtgärd ansågs innebära, att virket kommit i köparens besittning.
Det tycks inte vara en alltför djärv konklusion, att ett liknande resonemang borde kunna
föras vid upplåtelse av avverkningsrätt. Genom avskiljandet kommer virket i nyttjanderättshavarens besittning och så länge virket finns kvar på markområdet eller annat markområde som upplåtits till nyttjanderättshavaren som avläggsplats, kan man anse att virket befinner sig i nyttjanderättshavarens besittning. Det märkliga är emellertid, att om
virket är i dennes besittning måste 4:17 UB tillämpas, om det blir aktuellt att försöka
utmäta virket for fastighetsägarens skulder. Detta innebär då att borgenärerna skall visa
att virket tillhör fastighetsägaren. Men för att denna bevisbörderegel skall kunna tillämpas måste det också framgå att virket är i nyttjanderättshavarens besittning. I praktiken
hamnar därmed bevisbördan slutligen på nyttjanderättshavaren. För att han skall kunna
åtnjuta favören av tillämpning av 4:18 UB, p.g.a. att virket är i hans besittning, måste
han kort sagt visa att virket är i hans besittning. Detta visar han genom att förebringa den
bevisning om sin äganderätt som skulle räcka även om det i utmätningsärendet förelåg
en presumtion för att det var fastighetsägarens virke!
Naturligtvis uppstår komplikationer om flera nyttjanderättshavare lagt upp virke på
samma fastighet. Även fastighetsägaren själv kan ha avverkat. Enligt min mening bör
man dock i allmänhet utifrån kontrakten kunna räkna fram vilka kvantiteter som skall
tillgodoräknas respektive nyttjanderättshavare. Det bör inte gärna komma ifråga, att
frånkänna respektive nyttjanderättshavare rätten till virket på grund av sammanblandning eller på grund av andra liknande specialitetsskäl. Naturligtvis finns det i dylika situationer utomordentligt goda skäl att märka virket, eftersom en sådan åtgärd under alla
omständigheter underlättar identifieringen. Däremot kan under dessa omständigheter
märkning av virket inte förknippas med någon annan rättsföljd, eftersom lagen om rätt
till märkt virke inte torde vara tillämplig i andra fall än då fastighetsägaren själv avverkar och säljer virke till tredje man.

16.3.3.4

Avverkningsuppdrag

Om avtalet betecknats som avverkningsuppdrag och om det avverkade virket av uppdragstagaren skall säljas för fastighetsägarens räkning till tredje man och om likviden
skall redovisas till fastighetsägaren med avdrag för avverkningskostnaderna finns det,
som jag tidigare varit inne på, anledning att anse att uppdragstagaren för sin del aldrig
blir ägare till virket. Då utgör också virket lösöre och köpet förmedlas endast av upp280

dragstagaren. Detta bör då innebära att den slutlige köparen inte får sakrättsligt skydd
gentemot fastighetsägarens borgenärer och singularsuccessorer förrän virket traderats.
Möjligheten att uppdragstagaren skulle anses besitta virket för köparens räkning förefaller långsökt men kan naturligtvis inte uteslutas.
Om avverkningsuppdraget däremot kan jämställas med försäljningskommission uppkommer kan även i detta sammanhang intressanta konsekvenser uppstå. Köpare av
kommissionsgods anses j u i allmänhet ha sakrättsligt skydd mot såväl kommittentens
som kommissionärens borgenärer redan genom avtalet. Om den som mottagit avverkningsuppdraget redan träffat avtal om försäljning för kommittentens räkning, skulle alltså köparen åtnjuta skydd redan från och med avtalstillfallet. Han skulle genom avtalet
vara skyddad i minst samma utsträckning som en köpare av en rotpost. Eventuellt skulle
skyddet kunna sträcka sig ännu längre, eftersom det krav på avskiljande, som i vissa situationer uppställs för att avverkare i allmänhet skall kunna utfå virke i konflikt med
bl.a. fastighetsägarens borgenärer, kanske inte kan komma ifråga vid kommission.
4,7

Det som just sagts är emellertid närmast en spekulation och avser dessutom endast sådana fall då den som mottagit avverkningsuppdraget vid den kritiska tidpunkten redan träffat avtal om försäljning av virket. Detta torde vara en tämligen opraktisk situation utom
när den aktuelle uppdragstagaren står i ett varaktigt avtalsförhållande med en viss virkesköpare, som i stort sett köper upp allt det virke uppdragstagaren kommer över. Det
vore i sistnämnda fall ganska anmärkningsvärt om köparen kunde åstadkomma sakrättsligt skydd mot kommittentens borgenärer vid avtalet. Det skulle j u innebära att den som
regelmässigt använder sig av en bulvan vid sina virkesköp, tillerkänns ett sakrättsligt
skydd som den vanlige köparen får klara sig förutan. Det skulle också innebära att man i
strid med grundläggande sakrättsliga principer medger rätt för avtalsparter att i avtalet
disponera över de sakrättsliga konsekvenserna av ingångna avtal. Denna mer eller mindre stötande effekt kan däremot inte anses föreligga i ett mer normalt fall av försäljningskommission, där virkesköparen träffar ett momentant avtal med kommissionären, utan
kännedom om att denne företräder en kommittent. Under alla omständigheter måste
emellertid den som köper virke av den som har ett avverkningsuppdrag kunna skaffa sig
sakrättsligt skydd mot fastighetsägarens borgenärer genom märkning enligt lagen om rätt
till märkt virke.
Sannolikt bör man nog utgå ifrån att den som köpt virket av uppdragstagaren inte har
någon rätt till virket förrän detta avskilts. Det förhållandet att träden utgör tillbehör till
fastighet bör även här bli utslagsgivande. De praktiska konsekvenserna av detta är emellertid av allt att döma mycket begränsade, eftersom uppdragstagaren i allmänhet torde
hinna avverka innan borgenärerna kunnat ingripa för att hindra det, se vidare avsnitt
16.4.3.

Håstad (sakrätt) s. 234 - 246.
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16.3.3.5

Sammanfattning

Sammanfattningsvis skall alltså avskiljandet i detta sammanhang uppfattas som det sakrättsliga momentet. Avskiljande motsvarar tradition vid köp av lösöre och genom avskiljandet får man anse att virket kommer i nyttjanderättshavarens besittning. Om virket
läggs upp på fastigheten inom det område som omfattas av nyttjanderättsupplåtelsen eller på annat område som fastighetsägaren anvisat, har nyttjanderättshavaren rätt att avhämta virket efter fastighetsägarens konkurs eller efter utmätning av den aktuella fastigheten. Men nyttjanderättshavaren måste förebringa bevisning om sin äganderätt. Företeende av avverkningskontraktet och en handling som utvisar att fastighetsägaren upplåtit
ett markområde som avläggsplats borde vara tillfyllest ur bevissynpunkt. Av kontraktet
framgår i allmänhet direkt (rotköp) eller indirekt (leveransrotköp) vilken kvantitet upplåtelsen avser. Om den upplagda kvantiteten i överstiger denna kvantitet, finns skäl överväga om inte utlämnande borde vägras, åtminstone av den del av partiet som överstiger
den kvantitet som framgår av kontraktet. Detta gäller särskilt vid rotköp. Vid leveransrotköp kan det - i den mån vederlaget fortfarande är obetalt - vara lämpligare att utmäta
fastighetsägarens fordran på nyttjanderättshavaren. Om nyttjanderättshavaren direkt efter
avverkning märker virket underlättar detta givetvis, men märkningen i sig torde i detta
läge inte fylla någon annan juridisk funktion än att just bidra till att virket går att identifiera.

16.3.4 Fastighetsägarens skydd mot N: s borgenärer

16.3.4.1

Inledning

Jag skall nu behandla frågan om fastighetsägarens sakrättsliga skydd mot nyttjanderättshavarens borgenärer. 1 detta sammanhang är den centrala frågan under vilka förutsättningar fastighetsägaren kan förhindra att upplåtelsen utnyttjas av nyttjanderättshavarens
borgenärer. Om fastighetsägaren emottagit vederlag för upplåtelsen saknar han givetvis
skäl att motsätta sig utnyttjandet. Frågan blir aktuell endast när nyttjanderättshavaren
inte betalat. I vanlig ordning finns det skäl att hålla i sär fallet när avverkning ägt rum
respektive inte ägt rum.
För det första bör därför undersökas huruvida fastighetsägaren har rätt att hindra avverkning, om nyttjanderättshavaren hamnat på obestånd. För det andra bör utredas vilken
verkan det har om avverkning sker trots att fastighetsägaren försökt förhindra det. För
det tredje uppstår frågan hur man skall hantera det fallet att avverkning skett och det
först därefter uppstår konkurs eller utmätning hos nyttjanderättshavaren. Innan dessa
frågeställningar behandlas görs en kortfattad översikt beträffande de aktuella frågornas
behandling vid köp av lös respektive fast egendom. Dessutom kommenteras kortfattat
motsvarande förhållanden vid upplåtelse av nyttjanderätt till fast egendom i allmänhet.
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16.3.4.2 Kortfattad
borgenärsanspråk

allmän översikt

angående förvärvares

sakrättsliga

skydd mot

Vid köp av lös egendom är som nämnts säljarens skydd mot köparens borgenärer knutet
till tradition av varan. Före avlämnandet har säljaren möjlighet att förhindra att godset
ges ut till köparen enligt 61 § KöpL. Efter det godset har kommit i köparens besittning
kan säljaren inte häva köpet på grund av underlåten betalning, om han inte gjort förbehåll om detta enligt 54 § KöpL. Ett ägar-, hävnings- eller återtagandeförbehåll ger alltså
en sorts säkerhetsrätt i den försålda egendomen. På norska är företeelsen träffande benämnd "salgpant". Denna säkerhetsrätt måste respekteras vid konkurs eller utmätning
hos köparen, men i vissa situationer har man i praxis underkänt förbehåll. Detta gäller
t.ex. om förbehållet uppställts för sent, men även om köparen haft rätt att överlåta, konsumera eller på annat sätt förfoga över den egendom som omfattas av förbehållet. Jag
har emellertid ingen anledning att närmare diskutera dessa frågor i detta sammanhang.
Den intresserade läsaren kan med fordel vända sig till Håstad."
8

Vid köp av fast egendom är säljarens skydd mot köparens borgenärer en föga uppmärksammad fråga. Anmärkningsvärt nog framgår inte ens huvudregeln explicit i 4 kap JB.
Vid köp av lös egendom måste man som sagt uppställa ett förbehåll angående rätten att
häva vid bristande betalning för att egendom skall kunna återtas eller separeras när köparen inte betalar. I själva verket råder samma förhållande vid köp av fastighet, men skillnaden ligger i att säljaren av fastigheten, i avsaknad av förbehåll, förlorar möjligheten att
häva köpet redan i och med avtalet. Detta betyder också att säljaren inte har möjlighet att
återta eller separera fastigheten, om köparen råkar ut för konkurs eller utmätning. Säljaren kan emellertid, precis som vid köp av lös egendom, skaffa sig en sådan rätt genom
att i avtalet uppställa ett förbehåll. Här brukar förbehållet beskrivas som ett villkor angående förvärvets fullbordan eller bestånd, i praktiken vanligen i formen av en s.k. köpebrevsklausul. Säljaren kan med stöd av denna klausul helt enkelt häva köpet, om inte
köparen fullgör sin skyldighet att betala köpeskillingen. Förbehållet ger skydd mot köparens borgenärer från och med att ett bindande avtal träffats. " Förbehållet är vidare förenat med vissa formkrav, se 4:4 - 6 JB. Vid fastighetsköp bortfaller alltså säljarens hävningsrätt redan i och med avtalet, såvida inte säljaren gjort ett förbehåll angående hävningsrätt. Synsättet verkar hänga ihop med uppfattningen att hävning i allmänhet inte
skall kunna ske sedan naturaprestation skett.
4
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Vid upplåtelse av nyttjanderätt till fast egendom tillhör frågan om fastighetsägarens
skydd mot nyttjanderättshavarens borgenärer naturligt nog inte de sakrättsliga huvudnumren. Fastighetsägaren kan j u alltid bringa ett nyttjanderättsavtal att upphöra om nyttjanderättshavaren inte fullgör sin betalningsskyldighet. Om en nyttjanderätt tas i anspråk
av borgenärerna har det på sin höjd den konsekvensen att en ny person övertar nyttjanderätten. Det tycks vidare endast gå att utmäta vissa slag av nyttjanderätt till fast egendom,
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Håstad (sakrått). särskilt 180 - 199.
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Westerlind (1 - 5 kap) s. 419 f . Hellner (2: l ) s . 75.
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Se vidare Rodhe (obligationsrätt) § 37 vid not 100.
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nämligen tomträtt, bostadsrätt (i vissa fall), arrenden (i vissa fall) och framförallt hyra av
affärslokal och allmänna nyttjanderätter.
Fastighetsägaren har alltså en stark position gentemot nyttjanderättshavarens borgenärer.
En viktig faktor i sammanhanget är förbudet mot substitution och sublokation utan fastighetsägarens samtycke som gäller i fråga om nyttjanderätter till fastighet, men särskilt
viktigt i detta sammanhang är fastighetsägarens stoppningsrätt. Som framförallt berörts i
avsnitt 11.5 är j u fastighetsägaren berättigad att hindra avverkning, om nyttjanderättshavaren försätts i konkurs eller motsvarande. V i d nyttjanderätt till fast egendom är det j u
också - till skillnad från vad som gäller beträffande lös egendom i allmänhet - ett utmärkande drag att det upplåtna objektet är s.a.s. beständigt. Föremålet för rättens utövande
springer inte iväg och fastighetsägaren har även till följd av detta skäl särskilt goda förutsättningar att hävda sina intressen.
Vid upplåtelse av avverkningsrätt råder nu emellertid det förhållandet att rätten som sådan är utmätningsbar. Det avverkade virket kan naturligtvis också bli föremål för utmätning. Om upplåtelse skett kan, som framhållits ovan, fastighetsägaren med analog tilllämpning av 61 § KöpL stoppa avverkningen om nyttjanderättshavaren kommer på obestånd och om han försätts i konkurs torde 63 § KöpL på motsvarande sätt kunna tillämpas. Om han blir föremål för företagsrekonstruktion bör 63 § 4 st. KöpL observeras. Enligt denna regel gäller att en säljare kan återta egendom som levererats till köparen efter
ansökan om företagsrekonstruktion eller efter konkurs om betalning inte skett. Köparen
kan dock behålla varan om betalning sker genast eller - i det fallet att vederlaget inte
förfallit till betalning - om det ställs säkerhet för betalningen. Denna regel torde vara
tillämplig och leveranstidpunkten torde motsvaras av avskiljandet. Sker avskiljandet efter konkursutbrottet eller ansökan om företagsrekonstruktion bör regeln medföra att fastighetsägaren kan kräva betalt eller att virket återtas.

16.3.4.3 Fastighetsägarens

rätt att hindra

avverkning

I avsnitt 10.5 framgår bl.a. att fastighetsägaren vid upplåtelse av avverkningsrätt har
stoppningsrätt gentemot den som förvärvat avverkningsrätten. Detta följer av rättsfallet
NJA 1986 s. 136 där det klargörs att köplagens bestämmelser om stoppningsrätt kan tilllämpas analogt, d.v.s. numera med stöd av 61 § Köp. Detta innebär helt enkelt att fastighetsägaren är berättigad att hindra nyttjanderättshavarens avverkning om det föreligger
sådana omständigheter som anges i 61 § KöpL.
Frågan vilken verkan det har om avverkning av den som förvärvat avverkningsrätten
sker, trots att fastighetsägaren försökt förhindra det, besvaras lämpligen även den med en
kort hänvisning till nämnda rättsfall. Fastighetsägarens fordran avseende obetald köpesumma för avverkningsrätten skall i detta fall behandlas som en massafordran i konkursen. Detta framgår också av 63 § 5 st. KöpL.
J:i

42]

I NJA 1986 s. 136 hade dock nyttjanderättshavaren överlåtit avverkningsrätten före sin konkurs, men fastighetsägarens fordran skulle göras gällande mot nyttjanderättshavarens konkursbo som massafordran, se avsnitt 10.5.
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16.3.4.4 Rätten till virke som nyttjanderättshavaren
konkurs

avverkat före

utmätning

eller

Om däremot nyttjanderättshavaren avverkat innan han blivit föremål för ansökan om
företagsrekonstruktion, eller drabbats av konkurs eller utmätning, får anses att virket tillhör nyttjanderättshavaren och att det därför, åtminstone i princip, bör vara fredat mot
anspråk från fastighetsägarens borgenärer.
En intressant omständighet är emellertid att frågan i vems besittning virket finns, nu tenderar att framträda i en ny dager. Om fastighetsägaren drabbas av konkurs eller utmätning och det påträffas avverkat virke på hans fastighet bör man, i enlighet med vad som
sagts ovan, kunna presumera att virket tillhör fastighetsägaren enligt 4:18 UB. Om i stället en nyttjanderättshavare hamnar i en sådan situation, tycks det inte finnas förutsättningar för presumtionen att virket skall anses tillhöra gäldenären. Det ligger även här
närmast till hands att anse att det virke som påträffas på aktuell fastighet är i fastighetsägarens och inte i nyttjanderättshavarens besittning och det skulle således ankomma på
nyttjanderättshavarens borgenärer att visa att virket ägs av nyttjanderättshavaren enligt
4:17 UB. Det kan j u inte vara rimligt att i två situationer med i övrigt identiska omständigheter, utmätning i ett fall genomförs med stöd av presumtionen i 4:18 UB för fastighetsägarens skulder och i ett annat fall, med stöd av samma presumtion för nyttjanderättshavarens skulder. Utgångspunkten bör i den nu aktuella situationen, där alltså intresset fokuseras på fastighetsägarens skydd mot nyttjanderättshavarens borgenärer, vara att
4:17 UB skall tillämpas.
Detta skulle innebära att borgenärerna måste visa att det på fastigheten upplagda virket
tillhör nyttjanderättshavaren, vilken här kanske snarare borde betecknas gäldenären. Men
om det kan påvisas ett avtal om upplåtelse av avverkningsrätt enligt vilket fastighetsägaren upplåtit avverkningsrätt till vederbörande nyttjanderättshavare och om det aktuella
virkespartiet kan förknippas med denna upplåtelse, t.ex. i den formen att virket finns
upplagt på det område som upplåtelsen avsåg eller som annars ställts till nyttjanderättshavarens förfogande, bör beviskravet, i överensstämmelse med vad som sagts ovan,
normalt sett vara uppfyllt.
Detta resonemang kan naturligtvis inte anses helt tillfredsställande. Men tyvärr är det
nog svårt att undvika liknande konstgrepp i och med att reglerna i 4:17 - 24 UB anknyter
till besittningsbegreppet. Som tidigare påpekats, uppkommer särskilda svårigheter när
man skall laborera med besittning inom fastighetsrätten. Så vitt jag har kunnat se är det
oklart hur man skall förhålla sig när man med ungefär samma fog kan anse att olika pretendenter var för sig har omtvistad egendom i sin besittning. Så länge problemet enbart
rör frågan i vems besittning lösöre befinner sig får man väl säga att läget är någorlunda
hanterbart i och med att det uppmärksammats i praxis och doktrin samt i viss mån i 4
kap UB. " Läran om omedelbar respektive medelbar besittning liksom sambesittning och
gemensam besittning kan i sådana sammanhang ofta verkningsfullt bidra till konsistenta
lösningar.
4

Se Håstad (sakrätt) s. 50 ff.
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Om trädens avskiljande inte skulle tillmätas den betydelsen att nyttjanderättshavaren
skyddas mot anspråk från fastighetsägarens borgenärer, tycks man undgå ovanstående
praktiska tillämpningsproblem. Detta gäller särskilt komplikationerna i fråga om UB: s
regler om beviskrav vid utmätning. Dessa regler skulle bli mer lätthanterliga, om man i
stället kunde anknyta nyttjanderättshavarens skydd till ett moment som på ett tydligare
sätt förmedlade intrycket att virket finns under hans omedelbara kontroll. För att någon
nämnvärd förändring skall kunna påvisas i förhållande till vad som nu torde gälla, måste
man då sannolikt införa kravet att virket skall ha bortförts från fastigheten, innan det kan
anses tillräckligt tydligt ådagalagt att nyttjanderättshavaren tagit det i sin besittning. Om
det t.ex. på nyttjanderättshavarens uppdrag omhändertagits av en fraktare, borde man
kunna anse att fraktaren utgör en s.k. medelbar besittare, som alltså tagit virket i besittning för nyttjanderättshavarens räkning. Man skulle m.a.o. kunna uppnå den situationen,
att frågan skulle betraktas på samma sätt som vid avtal om leveransvirke, dock naturligtvis med den skillnaden att det dock föreligger en upplåtelse av nyttjanderätt.
Det finns alltså vissa - om än begränsade - fördelar med att avveckla ståndpunkten att
besittning för nyttjanderättshavaren konstitueras genom avskiljandet. Men såvitt jag kan
se framträder fördelarna främst när det gäller beviskrav vid utmätning av virke. Det förhållandet att avskiljandet i andra viktiga sammanhang brukar tillmätas juridisk betydelse,
talar väl för att man i nu aktuellt sammanhang även fortsättningsvis låter avskiljandet
vara den relevanta omständigheten. Avskiljandet som relevant tidpunkt för riskens övergång tycks j u , som framhållits ovan, vara en vedertagen och i stort sett berättigad ståndpunkt. Den till synes stadgade uppfattningen att nyttjanderättshavaren blir ägare till virket genom avskiljandet bör också nämnas, även om detta påpekande just i detta sammanhang inrymmer en rejäl dos cirkelresonemang.
Beträffande sådana äkta avverkningsuppdrag som kan jämställas med inköpskommission
torde, om uppdragstagaren går i konkurs eller drabbas av utmätning, det normalt inte
kunna bli tal om att virket skulle ingå i uppdragstagarens konkurs respektive utmätning,
så länge inte uppdragstagaren förvärvat virket från fastighetsägaren. I detta fall är det j u
fråga om egendom som ägs av tredje man, kommittenten, och - vilket är det viktiga denne härleder inte sin rätt till virket ifrån uppdragstagaren. V i d försäljningskommission
har vidare fastighetsägaren separationsrätt till virket om det vid utmätningen eller konkursen hos uppdragstagaren ännu inte försålts. På motsvarande sätt bör köparen kunna
separera virket hos uppdragstagaren om avtal om försäljning träffats.

16.3.5 N I : s skydd mot N 2: s borgenärer
Den situation som nu skall belysas är när N1, som träffat avtal med fastighetsägaren om
upplåtelse av avverkningsrätt, överlåter nyttjanderätten till N2. N I anses j u i detta sammanhang ha denna rätt. Han behöver inte fastighetsägarens medgivande och denne behöver inte ens informeras, se avsnitt 12.4. Det bör åter poängteras att N I inte kan
423

423

Jag har däremot kritiserat denna uppfattning bl.a. i avsnitt 12.4.
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åstadkomma att N2 övertar betalningsskyldigheten gentemot fastighetsägaren för avverkningsrätten, så länge den sistnämnde inte godkänt överlåtelsen. ' Detta torde innebära, att jag inte har anledning att särskilt behandla konflikten mellan fastighetsägaren och
N2: s borgenärer. Dessa borgenärer kan endast göra sig gällande visavi fastighetsägaren
om fastighetsägaren godkänt att N2 övertar skyldigheterna gentemot fastighetsägaren.
4 4

Men vad gäller om N2, som förvärvat avverkningsrätten i andra hand, drabbas av utmätning eller konkurs? Om avverkning inte skett kan naturligtvis N2: s borgenärer vara intresserade av att tillgodogöra sig de trädstammar som omfattas av upplåtelsen. Om N I
fullgjort betalning för avverkningsrätten gentemot fastighetsägaren uppkommer en renodlad konflikt mellan N I och N2: s borgenärer. Har N I inte betalat kan fastighetsägaren
hindra avverkningen enligt 61 § KöpL och dänned är N2: s borgenärer avklippta från
möjligheterna att hävda rätt till avverkningen. Om N2 försummat betalning torde N I ha
samma möjligheter som fastighetsägaren att utöva stoppningsrätt. V i kan med ett betydande mått av säkerhet påstå att 61 och 63 §§ KöpL kan tillämpas. Om virket avverkats
innan konkurs eller utmätning skall det anses ha kommit i N2: s besittning genom avskiljandet och är därmed normalt ej längre tillgängligt för N 1 .
På motsvarande sätt som ovan i avsnitt 16.3.5 kan emellertid i vissa fall ifrågasättas om
virket verkligen finns i N2: s besittning. Detta är ett reellt problem när virket läggs upp
under sådana omständigheter att man inte tydligt kan hänföra virket till N2. Men om detta sker på ett område till vilket nyttjanderätt upplåtits för N2 torde saken vara klar. Om
virket lagts upp på ett område som omfattas av en nyttjanderätt som tillkommer N I blir
situationen diskutabel, men om detta område omfattas av överlåtelsen från N I till N2
vore det märkligt om man inte skulle anse att virket är i N2: s besittning. " Man kanske
kan säga, att det överhuvudtaget ligger nära till hands att anse att virke på område som
hör till den fastighet där virket avverkats inte är i N I : s besittning, om det kan påvisas att
rätten överlåtits till N2.
4

Här bör observeras, att jag hittills utgått ifrån att avtalet mellan N I och N2 är av samma
slag som avtalet mellan fastighetsägaren och N I , d.v.s. ett rotköp eller leveransrotköp.
Skulle sistnämnda avtal vara ett "äkta" avverkningsuppdrag, blir det tveksamt om man
överhuvudtaget kan säga att N I upplåter någon rätt till N2. N I har ett uppdrag att avverka skog på fastighetsägarens mark för att sedan sälja denna för fastighetsägarens räkning. N I kan endast förfoga över uppdraget på det sättet att han överlåter detta uppdrag
på någon annan. Huruvida N I har denna befogenhet utan fastighetsägarens medgivande
är diskutabelt. Utgångspunkten bör under alla omständigheter vara, att överlåtande av
uppdraget förutsätter fastighetsägarens medgivande. Det enda N I i detta fall kan överföra till N2 är uppdraget att avverka aktuell skog for fastighetsägarens räkning. Här nalkas
den typ av situationer där det för borgenären är av vikt att veta vem som skall utföra prestationen. En huvudman skall generellt sett inte behöva tåla att den utsedde mellanmannen överlåter uppdraget åt tredje man utan samtycke. Det kanske bör framhållas att N I
däremot nog måste anses ha rätt att engagera någon för att genomföra själva avverkning+24

Bengtsson (nyttjanderätt) s.141
425

En sådan upplåtelse torde kunna hänföras till lägenhetsarrende. Enligt BengtssonA'ictorin s. 236 torde även här
samtycke till överlåtelse fordras. Huruvida detta påverkar bedömningen är mycket osäkert.
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en. Frågan blir väl diskutabel först om N I förfogar över uppdraget på ett sådant sätt att
han inte längre kan kontrollera utförandet och resultatet.
Vid avverkningsuppdrag har fastighetsägaren per definition inte fått betalt så länge trädstammarna inte är avverkade (men förskott kan väl tänkas). Eftersom vederlagets storlek
är beroende av vad som blir inmätt, är det uppenbart att fastighetsägaren är angelägen
om att uppdraget skall utföras av någon som han har förtroende för." Standardavtalen
brukar emellertid regelmässigt innehålla en klausul enligt vilken fastighetsägaren tillåter
överlåtelse av rättigheten, trots att man med större fog skulle kunna beteckna det som
överlåtelse av skyldighet, nämligen skyldigheten att för fastighetsägarens räkning avverka viss skog.
427

Om det grundläggande avtalet mellan fastighetsägaren och N I är ett rotköp tycks däremot N I kunna överlåta vissa rättigheter. Här är j u syftet att nyttjanderättshavaren skall
förvärva virket. Vederlagets storlek och även avverkningens omfattning har bestämts i
avtalet. Träden är t.o.m. individualiserade. Vid leveransrotköp däremot måste man ta
hänsyn till att vederlaget gjorts beroende av inmätt virkeskvantitet och därmed gör sig
samma aspekter som ovan gällande när det gäller frågan huruvida N I har rätt att överlåta
rättigheter enligt avtalet. Som framkommer i annat sammanhang, se bl.a. avsnitt 12.3
och 12.4, anser jag det överhuvudtaget tveksamt att nyttjanderättshavare skall ha rätt att
överföra rättigheter enligt avverkningskontrakt utan fastighetsägarens medgivande. Det
är däremot vanligt, att standardavtalen även i fråga rotköp innehåller en klausul, enligt
vilken fastighetsägaren lämnar ett sådant medgivande.
Bevisregeln 4:18 UB bör inte kunna tillämpas vid ifrågasatt utmätning för N2: s skulder
eller i hans konkurs. Virke som anträffas på den fastighet där avverkningen skett bör
kunna presumeras vara i fastighetsägarens besittning och de nu aktuella borgenärerna får
därför enligt 4:17 UB visa att virket tillhör N2. Det bör då som vanligt krävas att man
kan förete ett skriftligt avtal enligt vilket N I överlåtit avverkningsrätten på N2. Givetvis
måste också avtalet mellan N I och fastighetsägaren kunna påvisas. Om avtalet mellan
N I och N2 inte innebär att N2 skall förvärva äganderätten till virket, kan det avverkade
virket naturligtvis inte tas i anspråk av N2: s borgenärer.

16.3.6 N2: s skydd mot N I : s borgenärer
Här råder den situationen att N2 av N I köpt rätten att avverka viss skog enligt ett kontrakt mellan N I och en fastighetsägare. N2 betalar till N I för rätten, varefter N I hamnar
på obestånd. Här bör påpekas, att det förhållandet att N1 befinner sig på obestånd naturligtvis kan medföra att även fastighetsägaren kan komma att rikta anspråk på grund av
att N I häftar i skuld till fastighetsägaren. Jag bortser här från denna komplikation.
Frågan är nu alltså närmast om N I : s borgenärer, som kanske tillgodogjort sig den köpesumma N2 erlagt till N I , har möjlighet att hindra att N2 genomför avverkningen. Skälet
Visst stöd för denna tankegang; se Bengtsson (nyttjanderätt) s. 141
-127

Se avsnitt 11.3 och 11.4
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för detta skulle naturligtvis vara, att N2 inte skulle ha uppnått sakrättsligt skydd för sin
rätt. Om avverkning skett bör också frågan ställas om N I : s borgenärer kan ta virket i
anspråk. Om N2 inte betalat kan som vanligt knappast påvisas någon reell konflikt. Lösningen består j u då i att denne erlägger betalning så att N I : s borgenärer kan tillgodogöra
sig betalningen. Detta kan ske exempelvis genom att N I : s konkursbo inträder i avtalet
eller genom att N I : s fordran utmäts, t.ex. i den formen att N I : s rätt enligt avtalet mellan N I och N2 utmäts.
Skall alltså N2 skyddas i och med att träden avverkats eller bör han åtnjuta skydd redan i
och med att avtalet träffats? Men i detta fall finns också möjligheten att N2 överhuvudtaget inte har något sakrättsligt skydd. Jag har ovan i avsnitt 16.3.1 och 16.3.5 sagt, att
nyttjanderättshavaren skyddas mot fastighetsägarens borgenärer dels genom avtalet, när
det gäller nyttjanderätten som sådan och dels genom avskiljandet, när det gäller virket i
sig. Det blir inte aktuellt att ifrågasätta nyttjanderättshavarens rätt till det virke han avverkat före konkurs eller utmätning, så länge det kan anses vara i hans besittning. Frågan
är nu närmast hur saken påverkas av att upplåtelsen görs, inte av fastighetsägaren utan av
den som förvärvat rättigheten från fastighetsägaren.
Den fråga man först bör ta ställning till är om nyttjanderätten som sådan alls har något
intresse i detta sammanhang. Nyttjanderätten tillkommer j u N I och vid en genomförd
sublokationen kvarstår N I såsom part gentemot fastighetsägaren. N I har visserligen
överlåtit vissa eller alla av de befogenheter som följer av nyttjanderätten, men det förefaller ändå missvisande att säga att N2 härigenom förvärvat själva nyttjanderätten. Om
summan av de befogenheter N I överlåtit till N2 fullt ut motsvarar de befogenheter som
tillkommer N I p.g.a. avtalet med fastighetsägaren, kan man väl tycka att det N2 förvärvat är just denna nyttjanderätt. Enda skillnaden är då att N2 inte har någon avtalsrelation
till fastighetens ägare. Enligt min uppfattning är detta emellertid den avgörande omständigheten. Det är fråga om en andrahandsupplåtelse och det torde föreligga välgrundad
anledning att därför låtaN2 vidkännas vissa olägenheter jämfört med N I . Så vitt jag nu
kan se måste denna olägenhet bestå just i att N2 inte kan påräkna det särskilda sakrättsliga skyddet för nyttjanderätten som sådan. Naturligtvis kan han tillgodoräkna sig det
skydd som N I har genom avtalet med fastighetsägaren, men detta har j u ingen betydelse
i en konflikt mellan N2 och N I : s borgenärer. Jag påstår således, att N2 vid sublokation
inte har något sakrättsligt skydd för nyttjanderätten som sådan gentemot upplåtarens
borgenärer." Det återstår därför endast att diskutera olika konflikter som rör virket.
8

Låt mig först titta på situationen när N2 redan avverkat när N I försätts i konkurs. Om
virket redan fraktats bort torde möjligheterna att åtkomma virket vara mycket små, men
dock en realitet i den mån återvinning kan genomföras. Jag har dock i allmänhet ingen
anledning att närmare beröra förutsättningarna för återvinning i detta arbete, eftersom
frågan under vilka förutsättningar återvinning kan ske normalt knappast kan få några
specifika aspekter på grund av att frågan uppkommer inom ramen för upplåtelse av avverkningsrätt.

Hessler antar, att N2 saknar sakrättsligt skvdd mot andrahandsupplåtaren N I :s borgenärer, se Hessler s. 342.
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Om virket ligger kvar på fastigheten har man som vanligt att ställa sig frågan i vilkens
besittning virket är. Jag kan inte finna att man skulle bedöma denna fråga på annat sätt
än i tidigare berörda fall. Detta innebär, att utgångspunkten bör vara att virket finns i fastighetsägarens besittning. Om det framgår att denne upplåtit avverkningsrätt kan ett företeende av kontraktet leda till att presumtionen bryts och på samma sätt kan ett kontrakt
enligt vilket vidareupplåtelse skett leda till att man anser att virket efter avskiljande befinner sig i N2: s besittning.
Om avverkning inte ägt rum när N I drabbas av utmätning eller konkurs bör, i överensstämmelse med vad som sagts ovan, stoppningsrätten aktualiseras. Fastighetsägaren är
berättigad att hindra avverkningen om han inte fått betalt, vilket naturligtvis kan medföra
allvarliga konsekvenser för N2.
Skulle det å andra sidan vara fråga om substitution torde situationen främst förändras i
det avseendet att N2 genom överlåtelsen, under förutsättning att det finns ett samtycke
från fastighetsägaren, uppnår sakrättsligt skydd för nyttjanderätten som sådan gentemot
N 1 : s borgenärer.
Man kan naturligtvis inte helt utesluta möjligheten att N2 överhuvudtaget inte skall tillerkännas
sakrättsligt skydd mot N 1 : s borgenärer. För att komma fram till en sådan ståndpunkt måste man, så
vitt jag förstår, anlägga ett mycket formalistiskt synsätt, där man särskilt framhåller att det är fråga
om en nyttjanderätt till fast egendom och att andrahandsupplåtelse av en sådan rättighet inte förändrar den position som tillkommer nyttjanderättshavarens borgenärer. Utan tvivel förhåller det sig
också så att JB: s regler på intet sätt ger någon antydan om att nyttjanderättshavare i andra hand
skulle kunna sägas inneha en s.k. sakrätt. Konsekvenserna av ett sådant synsätt går i allmänhet lätt
att överblicka och upprätthålla när det gäller t.ex. den som i andra hand hyr en bostadslägenhet, men
i de fall nyttjanderätten innefattar rätt att tillgodogöra sig alster av fastigheten blir det betydligt svårare. Om man helt enkelt viftar bort upplåtelsen till N2 och låter N I : s borgenärer tillgodogöra sig
värdet av upplåtelsen och det virke som går att förknippa med den upplåtelse N I disponerat över till
N2, har man visserligen en till synes enkel regel, men däremot tycker jag att konsekvenserna av
detta sätt att behandla frågan blir otillfredsställande. Syftet med avtalet mellan N I och N2 är att N2
skall bli ägare till ett virkesparti. Om N2 betalt för virket och dessutom avverkat behövs det betydligt starkare skäl för att man skall kunna frånkänna N2 rätten till virket. Skulle så ändå vara fallet,
kan N2 i konsekvensens namn inte heller behålla det virke som han avverkat och bortfört från fastigheten. Virket skulle i så fall fredas först i det läget när tredje man gjort ett godtrosförvärv beträffande det bortfraktade och försålda virket.
Utan tvivel är det en mer tilltalande lösning säga att nyttjanderätten som sådan visserligen inte
skyddas i denna konflikt, medan det virke som blivit föremål för avverkning av N2, på samma sätt
som vi sett i andra fall, anses tillhöra honom efter avskiljandet, om det tillräckligt tydligt framgår att
det aktuella virket är hänförligt till just denna upplåtelse.
Om det i stället vore fråga om ett virkesparti som fastighetsägaren själv avverkat och sedan sålt till
en köpare skulle tradition krävas eller att virket märks enligt lagen om rätt till märkt virke. Jag har
ovan i avsnitt 16.3.1 berört innebörden av traditionsbegreppet i detta senare sammanhang. Traditionskravets innebörd har här klarlagts i rättspraxis och sammanfattningsvis kan man säga att domstolarna upprätthållit en mycket sträng linje. Under alla omständigheter framgår det klart att virke
som fortfarande finns på säljarens fastighet inte kan anses vara i köparens besittning. Om ett sådant
virkesparti blir föremål för vidareförsäljning till en ny köpare torde samma stränga krav bibehållas.
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Man kan knappast säga, att virket - om det finns kvar på ursprunglige säljarens fastighet - nu utgör
virke som innehas av tredje man och att därför denuntiation hos fastighetsägaren skulle vara tillräckligt för att åstadkomma skyddet. Om däremot fastighetsägaren skall ansvara för virket efter
avverkningen och s.a.s. utlämna det, torde man komma till uppfattningen att denuntiation hos fastighetsägaren skulle ha denna verkan. Denna situation förefaller dock opraktisk i detta sammanhang.
Saknar förste köparen sakrättsligt skydd mot fastighetsägarens borgenärer, bör inte en vidareförsäljning kunna medföra att andre köparen far en starkare position gentemot förste köparens borgenärer.
Enligt min mening bör dylika sakrättsliga rundgångar i allmänhet kunna hanteras enligt en modell
som innebär att om ett rättssubjekt saknar sakrättsligt skydd mot överlåtarens borgenärer, bör senare
led inte heller kunna utverka sakrättsligt skydd mot respektive överlåtares borgenärer, genom förfarande enligt LKL, genom märkning av virke eller genom denuntiation. Det är endast då förutsättningarna för godtrosförvärv är uppfyllda som en senare förvärvare kan åstadkomma en i förhållande
till överlåtaren förbättrad situation gentemot borgenärsanspråk i tidigare led. Lösöreköp respektive
denuntiation ger alltså endast skydd mot överlåtarens borgenärer.

16.3.7 N 2: s skydd mot fastighetsägarens borgenärer
Som redan torde ha framgått i föregående avsnitt har N2 en mycket osjälvständig ställning, om han inte befinner sig i en avtalsrelation gentemot fastighetsägaren. Men i den
utsträckning N I skulle vara skyddad borde N2 kunna påräkna samma skydd. Om avverkning inte skett när fastighetsägaren går i konkurs eller drabbas av utmätning är det
känt att avverkningsrätten enligt reglerna i UB 12 kap eventuellt kan falla inom ramen
för den exekutiva försäljningen. Frågan i vad mån avverkning kan ske efter beslut om
utmätning eller konkurs, men innan man vet om avverkningsrätten överlever den exekutiva försäljningen, skall behandlas nedan i detta kapitel. Utgångspunkten är emellertid,
som framhållits redan inledningsvis, att nyttjanderätter skall kunna utövas ostört även i
denna situation.

16.3.8 Kort sammanfattning
Med hänsyn till de nu aktuella frågornas något komplicerade natur finns det här skäl att
för överblickens skull kort rekapitulera några huvudpunkter.
N I har rätt att utöva stoppningsrätt i enlighet med 61 och 63 §§ KöpL, vilket konstituerar ett gott skydd gentemot N2:s borgenärer. Om avverkning inte skett när N2 drabbas av
utmätning, konkurs eller företagsrekonstruktion kan alltså N I hindra att avverkningen
genomfors.
Om avverkning skett när konkurs eller utmätning inträffar, finns inte längre möjligheten
att utöva stoppningsrätt. Virket bör därför vara åtkomligt för N2: s borgenärer, men om
virket finns upplagt på den fastighet där avverkningen skedde, torde det krävas positiv
bevisning från borgenärernas sida för att presumtionen att virket ägs av fastighetens ägare skall brytas.
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Vid avverkningsuppdrag bör ifrågasättas om överlåtelse av rätten överhuvudtaget är
möjligt utan fastighetsägarens medgivande. I ett fullmaktsförhållande torde utgångspunkten vara att mellanmannen endast kan utbytas om huvudmannen godkänner det. Jag
erinrar dessutom om huvudmannens möjlighet att bringa fullmakten att upphöra.
Det förhållandet att vissa fullmakter kan anses vara oåterkalleliga spelar i detta sammanhang knap429

past någon roll.
Man skulle alltså kunna lansera tankegangen att fastighetens ägare - om det sker
en överlåtelse av rätten utan hans medgivande eller utan stöd i kontraktet - bör kunna säga upp uppdraget. Detta skulle i så fall också betyda att ett awerkningsuppdrag inte kan utmätas eller ingå i
konkurs.

Jag har också poängterat, att nyttjanderättshavarens sakrättsliga skydd mot fastighetsägarens borgenärer förutsätter att virket traderas eller märks när det är fastighetsägaren som
ombesörjt avverkningen. Om avverkningen i stället utförs av den andra parten, nyttjanderättshavaren, uppstår skyddet mot borgenärerna genom avtalet, d.v.s. den upplåtna
nyttjanderätten skall respekteras inom de ramar som framgår av 12 kap UB.
Samtidigt har jag i detta avsnitt ägnat uppmärksamhet åt frågor som ändå tycks leda till
slutsatsen att avskiljandet är en viktig åtgärd ur sakrättslig synpunkt, trots att avskiljandet genomförs inom ramen för en upplåtelse av avverkningsrätt. Detta innebär ingen
motsägelse, ty det förhållandet att nyttjanderätten är skyddad genom avtalet innebär inte
med automatik att alla sakrättsliga frågor rörande avverkat virke kan anses lösta. Jag påstår att nyttjanderättshavaren i högre grad uppnår skydd efter avskiljandet, eftersom denne med avseende på det som avverkats just genom avverkningen undgår de faror som
hänger ihop med reglerna om nyttjanderätters behandling i 12 kap UB. Vidare har jag
pekat på att särskilda komplikationer rörande besittningsförhållandet uppkommer efter
avskiljandet om virket ligger kvar på fastigheten, varvid jag förespråkat att 4:18 UB
skall kunna tillämpas och även gjort ett försök att precisera vilken bevisning som skall
krävas för att presumtionen för fastighetsägarens äganderätt skall kunna brytas. Man kan
alltså säga, att den som har sakrättsligt skydd avseende nyttjanderätten som sådan skall
också kunna påräkna skydd med avseende på det avverkade virket, men olika omständigheter kan leda till bevisproblem om det aktuella virket inte befinner sig i nyttjanderättshavarens uteslutande besittning.

Bergström/Lennander: Kredit och säkerhet, s. 47 och Roos: Mysteriet med de oåterkalleliga fullmakterna i TfR 1967
s.326 -346.
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16.4 Nyttjanderättshavarens ställning efter utmätning eller konkurs
hos fastighetsägaren
16.4.1 Inledning
Jag skall nu komma in på vissa frågor av närmast exekutionsrättslig natur som har visst
intresse vid upplåtelse av avverkningsrätt till skog. Detta och följande avsnitt har ett påtagligt samband med avsnitt 16.3.1 och 16.3.3.
Reglerna i 12 kap UB, d.v.s. främst 12:33 och 12:39, bildar här utgångspunkten. Dessa
regler har redan behandlats, men jag lämnar ändå här en kortfattad resumé. Nyttjanderätten består alltså vid exekutiv försäljning om den - oavsett förmånsrättsläge - inte belastar
fastigheten till beaktansvärd skada för innehavare av fordran med bättre rätt. Om rättigheten har företräde framför fordran är den i än högre grad skyddad enligt 12:33 1 st. UB
om den ligger inom skyddsbeloppet. Om rättigheten inte skall förbehållas enligt 12:33 2
st. UB kan den ändå bestå enligt den särskilda prövningen enligt 12:39 UB. Vidare finns
i de fall där nyttjanderätten inte består enligt denna prövning vissa möjligheter för nyttjanderättshavaren att bl. a. genom tillskott till köpeskillingen rädda rättigheten enligt
12:392-6 st. UB.
Det är väl till att börja med alldeles tydligt, att nyttjanderättshavarens intresse av att hävda nyttjanderätten endast föreligger i de fall där substansförändringen inte ägt rum vid
den exekutiva försäljningen. Jag kommer här att dels behandla frågan huruvida det är
möjligt att godtrosförvärva en nyttjanderätt av fastighetsägaren efter beslut om utmätning respektive konkurs och därefter diskutera vilka möjligheter nyttjanderättshavaren
har att åstadkomma substansförändringen efter beslut om utmätning respektive konkurs.

16.4.2 Möjligheterna att upplåta avverkningsrätt efter utmätning eller konkurs
hos fastighetsägaren
Den fråga som här skall uppmärksammas är vilken verkan en upplåtelse av fastighetens
ägare har om den äger rum efter beslut om utmätning eller konkurs. Eftersom frågan
måste behandlas på något olika sätt i respektive fall skall jag först undersöka hur saken
gestaltar sig efter utmätning och därefter behandla fallet när upplåtelsen sker efter konkurs. Här är det alltså i och för sig rätt ägare som genomför dispositionen, men frågan är
om ägaren efter utmätning eller konkurs dels har bristande rättshandlingsförmåga och
dels om detta under sådana förhållanden medför att det inte går att godtrosförvärva rättighet i fastighet.
Denna fråga aktualiserar i viss mån reglerna om godtrosförvärv vid överlåtelse av obehörig. Jag skall därför introduktionsvis erinra om några detaljer på detta område. Exstinktivt godtrosförvärv från obehörig kan förekomma beträffande vissa slags egendom.
Möjligheten finns vid förvärv av lösöre, skepp, luftfartyg, löpande skuldebrev, växlar,
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checker, aktier, konossement och fraktsedlar. " Inom fastighetsrätten är inte heller möjligheten utesluten. Jag har ovan konstaterat att det kan förekomma vid köp av fast egendom liksom vid upplåtelse av panträtt i fast egendom, men även vid upplåtelse av nyttjanderätt. ' Beträffande nyttjanderätt krävs, utöver god tro hos nyttjanderättshavaren, att
upplåtaren formellt genom lagfart framstår som ägare av fastigheten, dessutom gäller att
upplåtarens åtkomst inte får vara behäftad med stark ogiltighet enligt 18:3 JB.
4 1

16.4.2.1

Utmätningsfallet

En utmätning av en fastighet medför enligt 4:30 3 st. UB företräde framför rättighet som
belastar egendomen om ärende angående anteckning av utmätningen tas upp senast på
den inskrivningsdag då Inskrivning av rättigheten söks. I fråga om utmätning av egendom i allmänhet uppkommer förmånsrätt för utmätningen från dagen för beslutet om
utmätning, 4:30 1 st. UB. Detta innebär i varje fall, att om fastighetsägaren upplåter en
nyttjanderätt för vilken inskrivning söks samtidigt eller senare än den inskrivningsdag då
utmätningen antecknas så har utmätningen företräde. Det bör nog också påpekas, att om
det äger rum en försäljning av fastigheten efter utmätningsbeslutet, har utmätningen företräde framför försäljningen även om utmätningen inte antecknats och köparen är i god
tro. Detta anses ha samband med att överlåtelse av fast egendom är skyddad mot överlåtarens borgenärer genom avtalet.
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Men den fråga som nu främst intresserar är om fastighetsägaren kan upplåta en nyttjanderätt på en fastighet efter beslut om utmätning av fastigheten. 4:29 UB stadgar ett förfogandeförbud. Allmänt gäller att gäldenären ej får till skada för sökanden förfoga över
egendomen genom överlåtelse eller på annat sätt om inte KFM efter hörande av sökanden medger det av särskilda skäl. Trots detta har ägare av utmätt fastighet rätt att sälja
denna. Detta förklaras naturligtvis med att utmätningen ger förmånsrätt i fastigheten. Det
exekutiva förfarandet kan fortsätta trots försäljningen.
Men hur förhåller det sig då om gäldenären upplåter nyttjanderätt i den utmätta fastigheten? Denna fråga besvaras främst av 12:6 UB. Gäldenären får inte minska fastighetens
värde genom att sälja tillbehör, utnyttja naturtillgångar eller förändra fastigheten genom
avstyckning eller motsvarande. Om det kan befaras, att gäldenären kommer att förfoga
över fastigheten i strid med 12:6 UB, kan KFM på begäran av borgenär förordna en
syssloman att omhänderta och förvalta fastigheten. Förbudet mot dessa typer av dispositioner kan s.a.s. förstärkas genom att KFM meddelar ett uttryckligt förbud att upplåta
rättighet som kan försvåra fastighetens försäljning, 12:6 2 st. UB.
433
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" Hastad (sakrätt) s. 64 f f .
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Angående dessa frågors behandling inom fastighetsrätten i allmänhet, se Jensen: Panträtt i fast egendom, kap 7 cit.
"Jensen."
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Gregow s. 140.
433

Däremot får gäldenären i princip pantsätta fastigheten, men K F M bör ta hand om eventuella pantbrev som innehas
av gäldenären. Han har också rätt att ansöka om inteckning i fastigheten eftersom en sådan åtgärd inte kan försämra
utmätningssökandens rätt.
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Fastighetsägaren får alltså allmänt sett inte upplåta i vart fall substansförändrande nyttjanderätter i den utmätta fastigheten. Om han i strid med detta förbud ändå upplåter en
sådan rätt har man anledning fråga sig vad en sådan åtgärd kan tänkas få för slags rättsliga konsekvenser. Ur straffrättslig synpunkt kan en sådan åtgärd innebära överträdelse av
myndighets bud, 17:13 BrB. Jag bortser ifrån att ett sådant förfarande under vissa betingelser också bör kunna uppfattas som ett gäldenärsbrott enligt reglerna i 11 kap BrB.
Men väl så viktigt i detta sammanhang är att ta ställning till de civilrättsliga verkningarna av en sådan upplåtelse. Om åtgärden att upplåta nyttjanderätten är kriminaliserad bör
detta innebära att upplåtelseavtalet skall anses vara ogiltigt. Men detta måste väl i första hand gälla i sådana fall då den som förvärvat nyttjanderätten varit medveten om att
fastighetsägaren p.g.a. utmätningen saknade behörighet att upplåta nyttjanderätten? Om
förvärvaren av nyttjanderätten var i god tro i detta avseende uppkommer således frågan
om detta kan medföra att nyttjanderättshavaren skall anses ha gjort ett godtrosförvärv.
Godtrosförvärv skulle medföra att utmätningen får vika.
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Här bör man inte glömma bort att förutsättningarna för godtrosförvärv är ganska strängt
begränsade genom 18:3 JB. Den tredje punkten tilldrar sig i detta sammanhang visst intresse. Godtrosförvärv är nämligen enligt denna punkt inte möjligt, om en nyttjanderätt
upplåtes utan samtycke av någon vars rätt beröres eller med stöd av tillstånd eller annan
åtgärd av domstol eller annan myndighet. Denna regel tycks i förstone egentligen rakt ut
säga, att en fastighetsägare som fått sin fastighet utmätt inte med verkan därefter kan
upplåta en nyttjanderätt som innebär förfång för utmätningssökanden oavsett om förvärvaren är i god tro eller inte. Däremot kan KFM efter begäran, sedan utmätningssökanden
hörts, tillåta att det sker sådana upplåtelser.
Hur förhåller sig då 4:30 3 st. UB till detta påstående? Denna bestämmelse innebär j u att
en upplåtelse som ägt rum efter beslut om utmätning skall ges företräde framför denna
utmätning under förutsättning att ansökan om inskrivning av rättigheten inkommer på en
tidigare inskrivningsdag än meddelandet om att utmätningen skall antecknas. Men även
om regeln rent faktiskt öppnar för denna möjlighet, har den inte uttalat sig i frågan huruvida en utmätning skall vika om någon efter utmätningen i god tro förvärvar en nyttjanderätt i fastigheten. Enligt en uppfattning gäller här att om en nyttjanderätt upplåtits efter
utmätningen i strid med 12:6 UB och om inskrivning av rättigheten söks tidigare än den
dag då ärende angående anteckning om utmätningen tas upp, skall upplåtelsen ha företräde om förvärvaren av rättigheten var i god tro. Däremot tycks Jensen anse, att det i
detta fall inte kan uppställas något krav på god tro. Så vitt jag förstår skulle detta innebära att nyttjanderätten står sig även om förvärvaren av rättigheten är i ond tro redan vid
avtalet, om han bara hinner söka inskrivning innan ärendet angående anteckning av utmätningen kommer upp. "
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Enligt 17:10 1 st. JB skall reglerna i 17 kap. JB om företräde p.g.a. inskrivning inte äga
tillämpning beträffande företräde mellan å ena sidan förvärv av fast egendom som skett
Gregow s. 139.
Walin/Gregow/Löfmarck: Utsökningsbalken, s. 169.
Jensen s. 103 f.
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vid exekutiv försäljning och å andra sidan upplåtelse av nyttjanderätt m.m. Denna bestämmelse tycks ge visst stöd åt uppfattningen att en ondtroende förvärvare av en nyttjanderätt efter upplåtelse som skett efter beslut om utmätning får företräde framför utmätningen, om inskrivning söks innan ärendet om anteckning av utmätningen blir anhängiggjort. Antagligen är avsikten med denna regel att kronofogdemyndigheten inom
ramen för den exekutiva försäljningen inte skall behöva pröva materiellt huruvida ett
förvärv av en viss rättighet i fastigheten skall beaktas. " Enligt Jensen kvarstår däremot
möjligheten för förvärvare av rättighet att under dessa omständigheter väcka talan vid
domstol, något som dock främst verkar bli aktuellt vid konkurrens mellan olika rättighetsanspråk.
4
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Frågan har varit uppe till bedömning hos JO. " I detta fall var såväl gamla UL som äldre
JB tillämpliga, men ärendet har ändå visst intresse, se också avsnitt 15.4.3.1 detta ärende
skedde en upplåtelse av avverkningsrätt efter utmätning. Den som förvärvade fastigheten
vid exekutiv auktion gjorde en anmälan med anledning av att utmätningsman inte ingripit mot de avverkningar som ägde rum med stöd av upplåtelsen. I och för sig tycks JO
inte uttryckligen ha tagit ställning till huruvida upplåtelsen var giltig, men man kan i varje fall notera, att han ansett att det inte skett något fel i handläggningen. Av detta följer
emellertid indirekt slutsatsen att det i varje fall i detta fall ansetts möjligt att med verkan
mot utmätningsborgenärerna upplåta avverkningsrätt efter utmätning.
Enligt min uppfattning bör sammanfattningsvis alltså följande gälla om det sker en upplåtelse av skogsavverkningsrätt efter beslut om utmätning. Upplåtelsen blir gällande
gentemot fastighetsägarens borgenärer och även gentemot den som efter exekutiv försäljning förvärvar fastigheten, om ansökan om inskrivning görs innan ärendet om ansökan om anteckning av utmätningen inkommer till I M . Frågan huruvida nyttjanderättshavaren är i god tro har här ingen betydelse. Däremot bör erinras om att en sådan nyttjanderätt sannolikt kommer att falla vid den exekutiva auktionen, eftersom den torde komma att innebära att fordringsägare med bättre prioriterade anspråk inte blir lika väl tillgodosedda som de skulle ha blivit om fastigheten inte varit belastad med denna rättighet,
se UB 12:39 och avsnitt 16.3.1. Om inskrivningen däremot söks efter ansökan om anteckningen om utmätningen, torde upplåtelsen i och för sig också gälla, men skillnaden
är endast att utmätningen då kommer att ha företräde framför nyttjanderätten. En annan
fråga är huruvida avverkning kan ske efter beslut om avverkning. Denna fråga behandlas
i avsnitt 16.4.3.

16.4.2.2.

Konkursfallet

Därefter skall med några ord beröras hur motsvarande fråga skall bedömas om fastighetsägaren i stället försatts i konkurs. Genom konkursbeslutet anses gäldenären förlora
rådigheten över den egendom som ingår i konkursboet och han är förbjuden att åta sig
4 3 7

Jensen s. 103 och NJA 2 1972 s. 431.

438

Detta blir främst aktuellt om det skett två konkurrerande upplåtelser och om den som skall prioriteras p.g.a. tidigare
ansökan varit i ond tro beträffande den konkurrerande rättigheten.
4 3 9

JO 1966 s. 290.
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sådana förbindelser som kan göras gällande i konkursen, 3:1 K L . På detta sätt skiljer sig
alltså detta fall principiellt från utmätningsfallet. I det sistnämnda fallet behåller j u gäldenären förmågan att förfoga över sin egendom.
Enligt den nya konkurslagens ursprungliga intentioner var det nog meningen att det inte
skulle finnas någon möjlighet till godtrosförvärv från konkursgäldenären efter konkursbeslutet.' " Men den till synes ovillkorliga och kategoriska bestämmelsen 3:1 K L , som j u
otvetydigt tillkännager, att gäldenären inte får råda över egendom som hör till konkursboet efter det att konkursbeslutet meddelats, har utrustats med ett undantag i 3:2 K L ,
som innebär att en rättshandling av det slag som förbjuds i 1 § ändå skall bli gällande om
den äger rum senast dagen efter den dag då beslut om konkursen var införd i Post - och
Inrikes Tidningar och om medkontrahenten varken kände till beslutet om konkurs eller
hade - p.g.a. omständigheterna - skälig anledning att anta att gäldenären var försatt i
konkurs. Denna bestämmelse äger tillämpning på alla slag av egendom. När det gäller
löpande handlingar har möjligheterna till godtrosförvärv utökats, här medges godtrosförvärv även efter den s.k. kungörelsefristen (men däremot inte beträffande lösöre).
4

Men enligt 18:3 2 st. JB skall 18:1 och 2 JB inte gälla om fastighetsägaren, när han utfärdade den handling på vilken nyttjanderättsanspråket grundas, var i konkurs. Det anses
emellertid, att denna regel inte innebär någon inskränkning i 3:2 KL. Visserligen anser
Hessler, att regeln inte är tillämplig på fastighetsköp och, får man förmoda, därmed upplåtelser av nyttjanderätt i fastighet. Men enligt Jensen tyder det förhållandet att 3:2 K L
är en yngre regel än 18:3 JB och att lagstiftaren sagt att 3:2 K L avser alla rättshandlingar
som företas under tiden mellan konkursbeslutet och kungörandet, på att 3:2 K L skall tilllämpas även i denna situation. Denna uppfattning stöds också av Grauers, som framhåller att fallet då det sker en överlåtelse från rätte ägaren själv, fastän denne är försatt i
konkurs överhuvudtaget inte behandlas i 18 kap JB. ' Såväl Grauers som Jensens synpunkter måste nog anses vara berättigade. Det bör observeras, att 18 kap. JB avser frågan
huruvida förvärv står sig mot rätte ägaren. I den nu behandlade situationen är det just rätt
ägare som överlåter fastigheten respektive upplåter nyttjanderätten. Om rätt ägare nu
varit försatt i konkurs vid överlåtelsen respektive upplåtelsen och hans disposition med
anledning härav enligt konkursreglerna skulle anses ogiltig, ger däremot 18:3 2 p. JB vid
handen att denna ogiltighet skulle slå igenom i senare led.
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Men innebär då inte 18:3 3 st. JB en begränsning, som trots allt omöjliggör godtrosförvärv vid köp av och upplåtelse av nyttjanderätt i fastighet? Nej, så kan inte gärna vara
fallet för inget av de angivna rekvisiten enligt denna bestämmelse tycks vara uppfyllt.
Förvärvet är j u inte ogiltigt enligt lag i och med att 3:2 K L medger godtrosförvärv under
vissa förutsättningar. Det talas visserligen i fortsättningen om krav på samtycke av någon vars rätt berörs och man kunde möjligen tänka sig, att borgenärerna i konkursen
borde få samtycka till den aktuella dispositionen, men detta kan knappast vara regelns
innebörd. Om avsikten med regeln varit att stärka konkursborgenärernas ställning gentHåstad (sakrätt) s. 79 f.
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Hessler s. 551.
Jensen s. 96 ff.
Grauers (fastighetsköp) s. 317.
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emot konkursgäldenärens singularsuccessorer, skulle man knappast placera den i 18 kap
JB. Inte heller går det att säga, att godstrosförvärv är uteslutet då förvärvet skett utan
stöd av tillstånd eller annan åtgärd av domstol eller annan myndighet. ' Jag kan sammantaget inte förstå annat än att 3:2 K L har generell tillämpning och detta måste även innebära, att en nyttjanderätt som konkursgäldenären upplåter till en godtroende medkontrahent efter beslut om konkurs men senast dagen efter införande av konkursbeslutet i Post
- och Inrikes Tidningar skall gälla.
44J
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16.4.3 Nyttjanderättshavarens befogenheter efter utmätning eller konkurs hos
fastighetsägaren
Anta, att det skett en upplåtelse av avverkningsrätt på en fastighet. Efter upplåtelsen försätts fastighetens ägare i konkurs och den aktuella fastigheten utgör en tillgång i konkursboet. 1 detta fall råder det j u ingen tvekan om att nyttjanderätten åtnjuter sakrättsligt
skydd mot fastighetsägarens borgenärer, men som vi tidigare nämnt är därmed inte klarlagt att nyttjanderätten överlever den exekutiva försäljningen av fastigheten. Den fråga
som nu skall tas upp är om nyttjanderättshavaren är berättigad att utöva nyttjanderätten
och därmed genomfora den avverkning som avsågs med upplåtelsen, trots utmätningen
eller konkursen.
Det går inte att påvisa några uttryckliga regler angående nyttjanderättshavarens skydd
mot konkursboet som sådant. Utan tvivel är utgångspunkten här att sådana nyttjanderätter som upplåtits före utmätning eller konkurs, skall kunna utövas med de befogenheter
som nyttjanderättshavaren tillagts enligt upplåtelseavtalet. ' Lejman har framhållit
betänkligheter mot att låta avverkningarna fortsätta. Enligt Hassler skulle avverkningsrätt kunna fortsätta att utövas trots utmätning av fastigheten, men han ansåg det inte riktigt att tillåta en avverkning som äventyrar en bättre prioriterad rättighets ställning. I en
sådan situation skulle innehavaren av den bättre prioriterade rätten kunna utverka ett
skingringsförbud. *
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Skälet varför rätt till skogsavverkning i detta samanhang bör behandlas annorlunda än
verkliga nyttjanderätter är naturligtvis - återigen - att upplåtelseformen är nära besläktad
med köp av lös egendom. Vid köp är det naturligtvis otänkbart att tillåta att köpare efter
utmätning eller konkurs tillgodogör sig den egendom som omfattas av köpet, men som
före konkursen eller utmätningen inte traderats, såvida inte 49 § KKöpL är tillämplig. Så
vitt jag kunnat finna har denna fråga varit uppe till behandling i HD vid ett tillfälle, nämligen NJA 1945 s. 129. Så vitt nu är av intresse framgår av detta rättsfall att även om
upplåtaren av avverkningsrätten försatts i konkurs, består rätten att avverka med stöd av
en upplåtelse som konkursgäldenären gjort på sin fastighet före konkursen. Enligt min
Se NJA 2 1972 s. 440 där det inte finns någon antydan om att regeln skulle ta sikte på sådana situationer.
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Se även här Grauers (fastighetsköp) s. 317.
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Se härom Hessler s. 328 f, Möller s. 407, SOU 1991: 81, Fastighetsleasing s. 136 och Undén (2:2) s. 212 och Tryggger: Kommentar till utsökningslagen, första häftet, s. 284.
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uppfattning finns det inget skäl att inte tillmäta detta rättsfall betydelse, trots att det är
fråga om tillämpning av äldre rätt. Jag kan inte se, att det sedan 1945 tillkommit någon
bestämmelse som skulle kunna innebära att rättsfallet förlorat i relevans.
Det är uppenbart, att 7:3 JB är av största betydelse även i detta sammanhang. Givetvis är
det ett mycket starkt argument till stöd för uppfattningen att nyttjanderättshavaren skall
anses har rätt att avverka skogen trots utmätningen eller konkursen, att denna regel så
förbehållslöst tillkännager, att det är fråga om en nyttjanderätt till fast egendom. Men
man måste uppmärksamma, att detta i praktiken kan få stötande konsekvenser. En ren
skogsfastighets huvudsakliga för att inte säga enda tillgång utgörs vanligtvis av dess
skogsbestånd. 1 ett extremfall kan all skog på en sådan fastighet vara mogen för avverkning och genom att upplåta avverkningsrätt beträffande hela fastigheten kan man alltså i
ett sådant fall uppnå att fastighetens värde i stort sett överförs till den person som förvärvat avverkningsrätten. Den som har panträtt i fastigheten hamnar alltså på ett anmärkningsvärt sätt på mellanhand, till synes utan möjlighet att ingripa för att freda säkerheten,
även om panträtten skall anses ha företräde genom att den baseras på en inteckning som
är äldre än den (eventuellt) inskrivna avverkningsrätten. Å andra sidan har j u den som
förvärvat avverkningsrätten förhoppningsvis betalat för upplåtelsen och det kan givetvis
få kännbara ekonomiska konsekvenser om denne i ett dylikt fall inte ges rätt att tillgodogöra sig de träd som omfattas av upplåtelsen.
Av allt att döma har man åtminstone tidigare ansett att dessa något märkliga omständigheter kunnat leda till att skogsvärdet fått ett ganska begränsat intresse som kreditunderlag."' Det infördes nämligen en särskild reglering genom lag 6/6 1930, som gav möjlighet för vissa kreditinrättningar att träffa överenskommelser med låntagare om vissa inskränkningar i rätten att avverka skog på intecknad fastighet. Dessa inskränkningar motsvarade i praktiken närmast avverkningsförbud enligt då gällande SVL. " De kreditinrättningar som tilldelades befogenhet att träffa denna typ av överenskommelse utgjordes
av sådana institutioner som kunde bevilja statliga lån och statliga lånegarantier. Bland
dessa institutioner märktes lantbruksstyrelsen, lantbruksnämnden, bostadsstyrelsen och
länsbostadsnämnden. ' Denna lag upphävdes först genom lag 1981: 371.
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Skälet varför man möjligen skulle ha skäl anlägga ett annat synsätt beträffande upplåtelse av avverkningsrätt än i fråga om verkliga nyttjanderätter såsom rätt till bete o. dyl.
tycks alltså endast vara, att upplåtelsen av avverkningsrätt avser en rättighet av stor ekonomisk betydelse, som påverkar fastighetens värde. Nyttjanderätter i allmänhet har vanligen ganska ringa betydelse för värdet på den fastighet som berörs och innebär sällan
eller aldrig att panthavarnas rätt äventyras. Enligt min åsikt kan det förhållandet att avverkningsrättens utövande påverkar fastighetens värde knappast utgöra ett tillräckligt
skäl att utan lagstöd särbehandla avverkningsrätter i nu aktuellt hänseende. Detta slags
relativism bör man vara försiktig med i rättstillämpningen. Det måste krävas uttryckligt
lagstöd för att man skall kunna ingripa mot utövandet av nyttjanderätten.

4 4 9

Undén (2:2) s. 332.

451)

Undén (2:2) s. 333.
4:

" Prop. 1980/81: 136 s. 12.

299

Men finns det då de lege lata inget sätt att hindra en omfattande avverkning på en utmätt
fastighet? En utmätt fastighet kan, som nyss nämnts, enligt 12:9 UB på begäran av borgenär förvaltas av en av KFM förordnad särskild syssloman. Syftet med ett sådant förordnande synes vara att motverka att fastighetsägaren upplåter nya nyttjanderätter och
genomför avverkningar eller vidtar andra former av åtgärder som inverkar negativt på
fastighetens värde, j f r 12:6 UB. Däremot tycks det ingenstans framgå att en sådan syssloman skulle ha befogenhet att meddela ett avverkningsförbud med verkan gentemot den
nyttjanderättshavare som före utmätningen förvärvat en avverkningsrätt. Visserligen kan
ett skäl för ett förordnande enligt 12:9 UB vara att fastigheten "på annat sätt försämras i
större mån", men man kan inte av detta utläsa, att en sådan syssloman skulle vara utrustad med befogenheter som går utöver vad som eljest tillkommer K F M . Givetvis finns det
i så fall inte heller skäl att räkna med att en konkursförvaltare skulle ha en sådan befogenhet.
Men det har trots detta gjorts gällande att förordnande enligt 12:9 UB kan medföra att
sysslomannen har befogenhet att ingripa med förbud mot avverkning, även om upplåtelsen skett före utmätningen. Så skulle vara fallet om utmätningssökanden har bättre förmånsrätt än nyttjanderättshavaren och om utövandet av rättigheten medför, att fastigheten försämras till men för utmätningssökanden." Om detta är riktigt, vilket av ovan
nämnda skäl kan ifrågasättas, uppstår även frågan vilken betydelse detta kan ha i konkurs. Om fastigheten inte är utmätt bör utgångspunkten vara att 12 kap. UB inte alls är
tillämpligt, men som bekant kan konkursförvaltaren enligt 8:6 1 st. K L begära att fastighet säljs exekutivt. Enligt 8:1 UB skall bestämmelserna om försäljning av utmätt egendom " i tillämpliga delar" gälla i sådant fall. Det är i så fall möjligt att även reglerna om
förvaltning av utmätt fastighet, d.v.s. 12:6-10 UB, blir tillämpliga. '
2
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En möjlighet borde väl vara att borgenär med bättre prioriterad rätt med stöd av 15:3 RB
hos domstol begär ett förordnande om avverkningsförbud. Detta framstår emellertid som
nödlösning och även här tycks det krävas att vederbörande borgenär själv ansöker om
åtgärden. Denna utväg borde dock stå till buds både vid utmätning och vid konkurs. Som
nämnts ovan har man tidigare bl.a. varit inne på att avverkningar under nu aktuella omständigheter skulle kunna hindras genom skingringsförbud eller motsvarande åtgärd. I
NJA 1945 s. 129 var även denna fråga aktuell. Sedan nyttjanderättshavaren avverkat
efter fastighetsägarens konkurs ansöktes om skingringsförbud beträffande det som avverkats efter konkursen. Länsstyrelsen biföll ansökan, men skingringsförbudet upphävdes sedan av domstolarna, med motiveringen att den omständigheten att fastighetsägaren
försatts i konkurs i sig inte innebär att avverkningsrätten upphört. Detta betyder dock
inte att man kan räkna bort möjligheten att domstolarna genom skingringsförbud eller
motsvarande skulle kunna hindra att nyttjanderättshavaren tillgodogör sig värdet av upplåtelsen. Om beslutet meddelats före avskiljandet är det j u möjligt och kanske t.o.m. sannolikt att utgången skulle ha blivit den motsatta.
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Wahn/ Gregow/ Lölmarck: Utsökningsbalken och promulgationslag m.m. s. 364 och Gregow s. 185.
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Walin/Gregow/Löfmarck s. 242 konstaterar bara att UB: s bestämmelser om försäljning av utmätt egendom skall
tillämpas när konkursförvaltare begär att fastighet skall säljas exekutivt, se också Gregow s. 182.
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De nu beskrivna ordningen ger naturligtvis ett otillfredsställande intryck. Jag har i flera
sammanhang berört det faktum att en upplåten nyttjanderätt som förenad med sakrättsligt skydd kan falla vid den exekutiva försäljningen av fastigheten. Det bör då naturligtvis finnas tydliga lagliga möjligheter att, åtminstone temporärt till dess man vet om nyttjanderätten kommer att bestå efter den exekutiva försäljningen, hindra sådant utövande
av rättigheter som kan påverka fastighetens värde. Om meningen nu är att en nyttjanderätt under vissa betingelser skall få vika om den påverkar fastighetens värde till beaktansvärd skada för borgenärer med bättre förmånsrätt, borde det finnas uttryckliga regler
som klargör dels vem som har befogenhet att ingripa och dels exakt under vilka förutsättningar ett sådant ingripande får ske.
Det finns faktiskt numera ökade skäl att ifrågasätta om det i detta sammanhang alls kan
anses tillåtet att ingripa mot en avverkning med hänsyn till legalitetsprincipen. För den
enskilde betungande myndighetsbeslut måste j u ha direkt stöd i lag. Visserligen måste
man upprätthålla principen att en domstol alltid måste kunna komma till ett slut. Ett civilrättsligt tvistemål kan j u inte utmynna i ett non liquet. Det förefaller mig dock inte
helt främmande att beteckna ett beslut av nu aktuellt slag såsom myndighetsutövande
med en för den enskilde betungande innebörd. Det bör i vart fall kunna diskuteras huruvida det förhållandet att beslutet har en civilrättslig karaktär i den meningen att det fattats på talan av ett privat rättssubjekt och i syfte att hävda civilrättsliga rättigheter bör
innebära, att myndigheter här skulle ha större möjligheter att utan uttryckligt lagstöd fatta tyngande beslut än vid offentligrättsliga ingripanden.
Även här har vi alltså ett exempel som visar, att de substansförändrande nyttjanderätterna inte riktigt passar in i systematiken. Lagstiftaren har inte tillräckligt väl beaktat konsekvenserna av 7:3 JB vid utformningen av i dessa hänseenden relevant lagstiftning.
Dessa nyttjanderätter kräver i olika situationer särskilda lösningar, men mitt intryck är
att lagstiftningen i stort sett generellt har bortsett från detta.
Avslutningsvis bör nämnas, att den innehavare av en avverkningsrätt som får kännedom
om att fastighetsägaren försatts i konkurs eller drabbats av utmätning i allmänhet torde
genomföra avverkningen med stor skyndsamhet. Det torde därför vara ganska vanligt att
de borgenärer som har bättre förmånsrätt knappast hinner agera förrän skogen är avverkad. Även om en konkursförvaltare uttryckligen förbjuder avverkning på konkursgäldenärens fastighet torde avverkning kunna genomföras utan konsekvenser. Om någon utan
laga befogenhet uttalat ett förbud mot avverkning bör detta knappast kunna tillmätas någon rättsverkan.
Jag anser det alltså tveksamt om ett beslut om förordnande av syssloman efter avverkning skulle kunna ge den förordnade sysslomannen möjlighet att ingripa. Det rör sig j u
om ett ingripande mot en nyttjanderättshavare som utövat sina befogenheter enligt nyttjanderättsupplåtelsen. Möjligheten att det virke som avverkats med stöd av upplåtelsen
skulle kunna förklaras förverkat förefaller också långsökt. Men om det är riktigt att en
syssloman enligt 12:9 UB har befogenhet att stipulera avverkningsförbud, borde sysslomannen rimligen ha möjlighet att i domstol utverka ett beslut om förverkande av virke
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eller dess värde. Om avverkningen däremot skett utan att ett sådant förbud dessförinnan
meddelats håller jag det för i vart fall osannolikt att virket går att förverka. Tyvärr måste
nog alla nu berörda frågor betecknas som mer eller mindre oklara.
I detta fall föreslår jag att 8:3 UB ändras så att det uttryckligen framgår att bestämmelserna om förvaltning av utmätt fastighet, d.v.s. 12:6 till och med 12:10 UB skall tillämpas även när konkursförvaltare begär att fastighet skall säljas exekutivt. 12:9 UB ger
emellertid ett både ålderdomligt och ineffektivt intryck. Jag föreslår att denna regel ändras så att kronofogdemyndigheten som sådan utrustas med befogenheten att - under sådana omständigheter som nämns i nuvarande lydelse - ex officio fatta beslut om särskild
förvaltning och att myndigheten själv skall utöva denna förvaltning. Ett sådant beslut
kan med fordel meddelas samtidigt med utmätningsbeslutet. Om fastigheten ingår i ett
konkursbo förefaller det i varje fall praktiskt om kronofogdemyndigheten tilldelar konkursförvaltaren denna uppgift. Däremot talar vissa rättssäkerhetsskäl emot att konkursförvaltaren utrustas med behörigheten att fatta sådana beslut. Det bör också uttryckligen
framgå av 12:9 UB att om beslut om sådan förvaltning fattats, skall det innebära att gäldenärens rättshandlingsförmåga avseende den utmätta fastigheten upphört och att myndigheten kan fatta beslut om att rättighet som upplåtits i fastigheten inte får utövas, om
fortsatt utövande av rättigheten kan innebära beaktansvärd skada för borgenärer med
bättre förmånsrätt. Ett sådant beslut måste naturligtvis delges rättighetsinnehavaren och
förses med besvärshänvisning. Detta bör framgå av tillägg till 12:8 UF.

16.4.4 Nyttjanderättshavarens rätt att avräkna erlagt förskott vid fastighetsägares konkurs
Som framgått åtnjuter nyttjanderättshavaren sakrättsligt skydd mot fastighetsägarens
borgenärer i och med avtalet. Detta betyder som regel att om nyttjanderättshavaren betalat för avverkningsrätten till fastighetsägaren, så har han gjort rätt för sig och bör kunna
fortsätta avverka även om fastigheten utmäts eller ingår i konkurs. Om han inte betalat
kan han sannolikt i de flesta fall freda sig just genom att betala. Mot denna bakgrund kan
det synas som om frågan om avräkning egentligen inte har något intresse i detta sammanhang. Är det inte en nödvändig konsekvens av att nyttjanderätten åtnjuter sakrättsligt
skydd att betalningen är gill? I praktiken har ändå frågan ställts om nyttjanderättshavaren
skall vara berättigad att avräkna ett erlagt förskott till fastighetsägaren om denne försätts
i konkurs.
Det finns regler i 7:17 JB och 12:47 UB om vederlag för nyttjanderätt både vid vanlig
försäljning och vid exekutiv försäljning och innebörden av dessa regler är i korthet, att
vederlag som förfaller till betalning efter tillträdet skall tillfalla den nye ägaren. Belopp
som förfaller till betalning efter utmätning eller konkurs, men före den exekutiva försäljningen skall erläggas till KFM respektive konkursboet.
Dessa regler tar också upp möjligheten till kvittning om nyttjanderättshavaren förvärvat
motfordran mot förre ägaren. Här gäller enligt 12:47 2 st. UB att kvittning får äga rum
om huvudfordran förfaller till betalning senast 6 månader efter tillträdesdagen. Men om
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huvudfordran förfaller senare får kvittning däremot inte ske. Enligt 7:17 JB kan kvittning
ske mot huvudfordran som förfaller till betalning inom sex månader från det nyttjanderättshavaren fick kännedom om överlåtelsen eller fick skälig anledning förmoda att överlåtelse skett. (I fråga om arrende är tidsgränsen ett år). Härutöver stadgas i 12:47 3 st.
UB att om nyttjanderättshavaren förvärvat motfordran eller erlagt förskottsbetalning efter utmätning (rimligen också efter konkurs) kan den ej åberopas mot den nye fastighetsägaren om nyttjanderättshavaren ägde eller bort äga kännedom om utmätningen. Här kan
man ju då faktiskt e contrario utläsa, att förskottsbetalning före konkurs eller utmätning
får tillgodoräknas nyttjanderättshavaren. Sammantaget tycks det inte finnas utrymme för
någon tvekan. Om nyttjanderättshavaren erlagt förskott för avverkningsrätten före konkurs eller utmätning är betalningen under alla omständigheter gill.
Av visst intresse i detta sammanhang är att jämföra med kvittningsförutsättningarna enligt SkbrL. Om gäldenären G får en motfordran på en borgenär - B l - får kvittning äga
rum under förutsättning att motfordran uppstått innan G blev medveten om att huvudfordran överlåtits till en andra borgenär - B2 - eller fick skälig anledning förmoda detta.
Om genfordran förfaller till betalning efter överlåtelsen och senare än huvudfordran får
kvittning inte äga rum, 28 § SkbrL. Det visar sig således, att regleringen i 7:17 JB egentligen inte fullt ut anammar det synsätt som SkbrL ger uttryck för. På belopp som förfaller till betalning senare än sex månader efter det nyttjanderättshavaren fått skälig anledning förmoda att överlåtelse skett, fick ju genfordran inte avräknas enligt 7:17 JB.
Det är förenat med vissa svårigheter att sätta sig in i verkningarna av den annorlunda
regleringen i 7:17 JB. Nyttjanderättshavaren kan alltså åberopa kvittning om huvudfordrans förfallodag infaller inom sex månader efter det han åtminstone hade anledning förmoda att överlåtelse skett. Detta innebär till att börja med, att om genfordran uppstått
före överlåtelsen kan kvittning äga rum under förutsättning att förfallodagen för huvudfordran ligger inom sex månader från den relevanta tidpunkten. Innebär detta att nyttjanderättshavaren får en bättre eller sämre position än G enligt SkbrL? Ja här blir väl effekten närmast negativ för nyttjanderättshavaren, eftersom G enligt 28 § SkbrL skulle kunna
hävda rätt till kvittning även om förfallodagen låg längre fram. Det torde vara denna effekt som närmast åsyftats. Man har nämligen ansett att den vidsträckta invändningsrätt
som tillkommer G enligt 27 och 28 §§ SkbrL skulle medföra en alltför stor otrygghet för
ny ägare av fastigheten. "
4

En annan konsekvens är att om genfordran uppstått efter överlåtelsen av fastigheten synes den likväl kunna åberopas till kvittning hos den nye ägaren under de förutsättningar
som nyss nämnts. D.v.s. att även om nyttjanderättshavaren vet om eller har skälig anledning förmoda att överlåtelse skett vid tidpunkten för genfordrans uppkomst kan kvittning
ske om huvudfordran förfaller inom "rätt" tid Är detta riktigt är 7:17 JB i detta avseende
anmärkningsvärt gynnsam mot nyttjanderättshavaren och den tidigare fastighetsägaren. I
7:17 1 st. sista meningen JB sägs emellertid: " I fråga om sådant belopp (d.v.s. sådant
belopp som förfaller till betalning mer än sex månader från det nyttjanderättshavaren
kom i ond tro beträffande överlåtelsen) gäller ej heller betalning som rättighetshavaren
erlagt till den förre ägaren eller annan uppgörelse med denne, om icke den nye ägaren
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ägde eller bort äga kännedom därom vid överlåtelsen." Detta motsäger dock inte vad
nyss påståtts i fråga om kvittningsmöjligheter i sådana fall där genfordran uppstått efter
det nyttjanderättshavaren kom i ond tro om överlåtelsen.
Det förefaller tveksamt om detta kan ha varit åsyftat. Det skulle kunna vara så, att det
beträffande genfordringar som uppkommer sedan nyttjanderättshavaren fått eller haft
anledning förmoda att överlåtelse skett, av allmänna rättsgrundsatser följer att kvittning
inte kan ske. I själva verket har i SOU 1960: 25 också mycket riktigt sagts att kvittning
inte skulle få ske, när genfordran uppkommit sedan nyttjanderättshavaren åtminstone
haft skälig anledning förmoda att överlåtelse skett."' Enligt 12:47 3 st. UB är det däremot
klart, att genfordran som uppstått efter utmätning inte kan kvittas, om nyttjanderättshavaren borde ha känt till utmätningen.
Frågan är härefter om man i fallet avverkningsrätt skall anamma SkbrL eller de berörda
reglerna i UB och JB. Svaret borde rimligtvis vara att de explicita reglerna beträffande
nyttjanderätt tar över. Om avverkningsrättens särprägel bör medföra att man ändå tilllämpar allmänna rättsgrundsatser är nästa fråga. Men eftersom specialregleringen tydligen främst motiveras av hänsyn till ny ägare av fastigheten, kan man nog räkna med att
det inte finns några vägande argument för analog tillämpning av SkbrL.

16.5 Kan avverkningsrätt behandlas som köp av lös egendom i sakrättsligt hänseende?
Framställningen har inte inriktats på frågan om reglerna för köp av lös egendom bör vara
direkt tillämpliga beträffande avverkningsrätt till skog. Däremot har i åtskilliga sammanhang diskuterats om köplagens bestämmelser i vissa hänseenden kan vara analogt
tillämpliga. Nu kommer jag däremot avslutningsvis in på frågan om man skulle kunna
tänka sig att de sakrättsliga reglerna för lösöre skulle kunna vara direkt tillämpliga beträffande upplåtelse av avverkningsrätt.
Jag har i flera olika sammanhang märkt, att reglerna beträffande nyttjanderätt till fast
egendom är utformade på ett sådant sätt att de mindre väl passar in på upplåtelse av avverkningsrätt. Det ligger ju då nära till hands att överväga om de sakrättsliga reglerna för
köp av lösöre i stället skulle kunna användas och om detta i så fall skulle fungera smidigare. Denna fråga ämnar jag inte besvara på ett uttömmande sätt, men avser i varje fall
att framhålla några möjliga konsekvenser av en sådan förändring
Den huvudsakliga skillnaden mellan en avverkningsrätt och en verklig nyttjanderätt är
att nyttjandet vid avverkningsrätt innebär ett ingrepp i fastighetens substans som åtminstone temporärt inverkar negativt på fastighetens värde.'" Även vid utövandet av en verklig nyttjanderätt sker emellertid i någon mån ett ianspråktagande av fastighetens resurser.
Här är dock värdeförsämringen vanligen av helt underordnad betydelse. Vid upplåtelse
SOU 1960: 25 s. 326.
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av rätt att tillgodogöra sig energiskog möter en upplåtelseform som närmar sig denna
ytterlighet. Avverkningsrätt till skog kommer härnäst och efterhand vid ett sådant systematiserande av formerna för ianspråktagandet kommer vi så småningom in på sådana
nyttjanderätter som tar i anspråk icke förnyelsebara naturresurser på fastigheten. I sistnämnda fall sker en definitiv och slutgiltig värdeförsämring genom den aktuella naturresursens avskiljande från fastigheten.
Som nämnt har det sedan gammalt funnits en tendens inom doktrinen att anse att j u kortare varaktighet en avverkningsrätt har, desto större skäl har det funnits att uppfatta den
som ett köp av lösöre. Det är ovisst huruvida denna synpunkt gör sig gällande med
samma styrka i fråga om andra slag av substansförändrande nyttjanderätter. Jag vet inte
heller om synsättet är detsamma oberoende av om ingreppet av innebär momentan eller
permanent värdeförsämring. Antagligen är det dock särskilt vid upplåtelse av avverkningsrätt som frågan uppmärksammats. Tankegången att en kort upplåtelsetid skulle
medföra att avtalet klassificeras som köp av lös egendom har emellertid inte fått något
genomslag i vare sig lagstiftning eller - så vitt jag kunnat finna - rättspraxis.
Vad har det då funnits för slags skäl att betrakta upplåtelse av avverkningsrätt som köp
av lös egendom? Almén påpekade endast, att det föreföll konstlat att betrakta en kortvarig upplåtelse som en nyttjanderätt. Han gjorde vissa jämförelser med andra slag av liknande avtal såsom försäljning av växande gröda och försäljning av timmer på rot som
skulle avverkas av fastighetsägaren, se avsnitt 5.2, och ansåg att det knappast borde vara
av avgörande betydelse vem som faktiskt skulle genomföra avverkningen. Men någon
närmare undersökning av vilka effekter som skulle uppkomma om avverkningsrätt till
skog skulle jämställas med köp av lös egendom har inte gjorts. Jag skall inte heller utveckla denna fråga vidare i obligationsrättsligt hänseende, utan nöjer mig med att hänvisa till vad jag tidigare sagt, d.v.s. att avverkningsrätt till skog är en avtalstyp sui genens,
på vilken man inte fullt ut kan applicera vare sig köprättsliga regler eller regler om nyttjanderätt till fast egendom.
Men hur förhåller det sig med detta när det gäller sakrättsliga frågor? Kan man inte åtminstone i sakrättsligt hänseende tillämpa reglerna för lösöre på avverkningsrätt till
skog? Detta skulle bl.a. innebära, att skyddet mot fastighetsägarens borgenärer skulle
förutsätta att substansen avskiljts från sambandet med fastigheten före konkursutbrottet
respektive utmätningstillfället. Dessutom skulle den substans som avskiljts - i den mån
den fortfarande funnes kvar på fastigheten - kunna separeras för avverkarens räkning
endast om det kunde bevisas, att den hänförde sig till honom/ * Det sistnämnda problemet finns j u , som framgått ovan, i viss mån även med nuvarande regler.
5

Jag har framkastat synpunkten att den som avverkat genom att påvisa att han genom avtal med fastighetsägaren förvärvat rätt att avverka och om någon form av individualisering av det avverkade virket skett har separationsrätt beträffande virke som vid konkurs
eller utmätning fortfarande finns kvar på fastigheten. Man kanske kan säga, att avskilI just detta sammanhang förefaller det mig missvisande att beteckna den som förvärvat rätten att avverka skogen och
tillgodogöra sig den för nyttjanderättshavare, eftersom utgångspunkten för resonemanget nu är att det inte rör sig om en
nyttjanderätt.
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jandet från marken i kombination med individualisering skulle ge ett fullständigt sakrättsligt skydd mot fastighetsägarens borgenärer. Detta skulle kunna betecknas som ett
uttunnat traditionskrav.
Hur det nu än förhåller sig med sistnämnda fråga skulle vissa fördelar kunna påvisas om
man i dessa sammanhang övergick till att behandla avverkningsrätter såsom köp av lösöre. Det förefaller t.ex. antagligt att en sådan förändring skulle innebära vissa förenklingar
när det gäller de exekutiva försäljningarna. Man torde nämligen kunna räkna med att
substansförändrande nyttjanderätter kan utgöra en komplikation i dessa sammanhang.
Om avverkningsrätten överhuvudtaget inte skulle räknas som en rättighet som belastade
fastigheten, skulle j u alla frågor om rättighetens ställning i förhållande till andra sakägare vara överspelade.
Vidare skulle naturligtvis åtskilliga problem inom ramen för konkursförvaltning och utmätning undvikas. Jag har nyss antytt de säregna problem som uppkommer när det gäller
frågan huruvida avverkning enligt ett före utmätning eller konkurs ingånget avtal om
avverkningsrätt får äga rum. Den nu föreslagna modellen skulle alltså här ge betydligt
säkrare hållpunkter i intressekonflikten mellan panthavare och innehavare av avverkningsrättigheter.
Den kanske viktigaste invändningen torde vara, att ett sådant förslag markant skulle förskjuta balansen mellan dessa båda intressekategorier till panthavarnas favör. Man kan
möjligen också befara konsekvensen, att en sådan ordning skulle göra de aktuella typerna av rättigheter så pass prekära, att det skulle kunna ha en hämmande inverkan på benägenheten att överhuvudtaget förvärva dylika rättigheter, vilket naturligtvis inte framstår som särskilt rekommendabelt.
Sannolikt är dock dessa farhågor knappast berättigade. Från nationalekonomisk synpunkt är det också ett vitalt intresse att fastighetskreditsystemet fungerar på ett enkelt
och rätlinjigt sätt och att möjligheterna till utdelning för panträtter inte äventyras. Å
andra sidan är det tveksamt om just denna synpunkt för särskilt långt. Man får anta att
skog hursomhelst skulle avverkas i ungefär samma utsträckning som hittills och att möjligheterna till utdelning för panthavarna totalt sett inte förändras. När det gäller invändningen att man kan bli mer obenägen att förvärva avverkningsrätter kan väl sägas, att om
det finns ekonomiskt incitament att avverka skog för att tillgodose skogsindustrins behov, torde detta också komma att ske, oberoende av hur de nu diskuterade reglerna är
utformade. Troligen är aktörernas främsta önskemål att spelreglerna skall vara tydliga,
överblickbara och rättssäkra så att man exakt vet vad man har att inrätta sig efter.
Om upplåtelse av avverkningsrätt förlorade anknytningen till nyttjanderätt till fast egendom skulle det förmodligen därför i första hand föra med sig, att skogshandlarna i något
ökad utsträckning sökte bilda sig en uppfattning om fastighetsägarens ekonomiska situation i syfte att utreda eventuell risk för utmätning eller konkurs. Sedan avtal träffats torde
man vidare med viss skyndsamhet avverka de kvantiteter man berättigats till. För övrigt
synes man redan nu eftersträva korta upplåtelser med sådana egenskaper att nyttjanderättshavaren inte behöver utge vederlaget om nyttjanderätten inte kan utövas. Leverans306

rotköp och avverkningsuppdrag kännetecknas bl.a. av att man inte fixerar vederlaget i
förväg utan gör det avhängigt av den avverkade och uppmätta virkeskvantiteten. Nyttjanderättshavarnas redan nu ådagalagda obenägenhet att i avtalet fastställa vederlaget
och att betala det i före avverkningen skulle alltså sannolikt i viss mån förstärkas. Traditionella rotköp skulle av liknande skäl antagligen få allt mindre praktisk betydelse. Den
nu skisserade övergången från nyttjanderätt till köp skulle således åtminstone i viss mån
innebära ett närmande eller en anpassning till den typ av partsbeteende som faktiskt utvecklats i branschen.
Det finns alltså åtminstone vissa praktiska skäl att i fråga om avverkningsrätt till skog i
sakrättsligt hänseende uppge kopplingen till nyttjanderätt till fast egendom. I sakrättsligt
hänseende - åtminstone så länge det gäller borgenärsskyddet - tror jag att denna typ av
rättighet utan särskilt anmärkningsvärda konsekvenser skulle kunna omfattas av de huvudprinciper som gäller beträffande sakrättsligt skydd vid förvärv av lösöre. En konsekvens vore naturligtvis att avtal om avverkningsrätt då inte skulle grunda något skydd
mot fastighetsägarens borgenärer. Detta skydd skulle i stället uppkomma genom det uttunnade traditionskravet, som i enlighet med vad som anförts ovan skulle innebära, att
den som förvärvat skogen först och främst måste avskilja den så att den inte längre utgör
fastighetstillbehör. Men dessutom innebär detta, att de träd som blivit föremål för avverkning skall omhändertas av köparen och fraktas bort från fastigheten för att köparen
skall vara fullständigt skyddad mot anspråk från fastighetsborgenärerna. Träd som ligger
kvar på fastigheten bör endast kunna anses vara i köparens besittning om fastighetsägaren upplåtit rätt för denne att anordna ett upplägg på ett visst ställe på fastigheten. Med
stöd av köpeavtalet och en sådan upplåtelsehandling bör köparen vara berättigad till virke som fortfarande finns kvar på fastigheten.
Men frågan är sedan vilka effekter en sådan förändring skulle ha vid sådana sakrättsliga
konflikter som rör omsättningsskyddet. Skall anknytningen till reglerna om nyttjanderätt
till fast egendom uppges, måste detta naturligtvis ske såväl när det gäller frågor om borgenärsskydd som när det gäller omsättningsskydd. Om en fastighetsägare dubbelupplåter
en avverkningsrätt bör det alltså i så fall inte vara aktuellt att avgöra konflikten mellan
de båda förvärvarna med hänsyn till vem som först sökt inskrivning enligt reglerna i 17
kap JB. Om nu reglerna för lösöre i stället skulle tillämpas vore det naturligtvis avgörande för denna fråga om en godtroende part fått virket i sin besittning.
Men frågan är om de sakrättsliga reglerna rörande omsättningsskydd vid köp av lösöre
egentligen lämpar sig särskilt bra för att lösa en sådan konflikt, när den omtvistade egendomen utgörs av träd som skall avverkas. I själva verket passar reglerna om företräde på
grund av inskrivning riktigt bra när det gäller upplåtelse av avverkningsrätt, åtminstone
så länge avverkning inte ägt rum. Om denna möjlighet inte stod till buds skulle frågan
avgöras på det sättet att man fick försöka utreda vem som kunde stödja sig på det äldsta
avtalet.
Det är nämligen på det sättet att så länge avverkning inte skett är det faktiskt ganska träffande - för att inte säga nödvändigt - att beteckna avverkarens rätt som just en nyttjanderätt till fast egendom. I detta läge framstår alla de rättighetshavarens befogenheter som
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följer av upplåtelseavtalet som ganska karakteristiska för nyttjanderätt till fast egendom.
En rättighetshavaren tillkommande och mycket primär befogenhet i detta skede är rätten
att med skogsmaskiner ta sig in på fastigheten och att vidta olika typer av åtgärder för att
möjliggöra den kommande avverkningen. Den viktiga frågan kan sägas vara vem av parterna som skall vara berättigad att utföra de åtgärder på fastigheten som sammantaget
medför att vederbörande får virket i sin besittning. Det är väl alldeles uppenbart, att denna fråga inte kan besvaras med hjälp av reglerna om uppkomsten av omsättningsskydd
vid förvärv av lösöre. I detta hänseende verkar det alltså närmast nödvändigt, att även
fortsättningsvis betrakta avverkningsrätten som en nyttjanderätt eller i vart fall att använda sig av JB: s regler för nyttjanderätt på dessa upplåtelser.
Hur förhåller det sig då med detta vid övriga slag av konflikter med anknytning till omsättningsskyddet? När det gäller upplåtelse av annan än rätt ägare kan man väl kanske
inte säga, att frågan vem som skall få utföra de åtgärder som medför besittningstagande
av virket får den närmast dramatiska betydelse som den har vid dubbelupplåtelse. Men
fortfarande kvarstår, att rättighetshavaren för att han skall kunna skaffa sig sakrättsligt
skydd, måste få utöva vissa befogenheter på ägarens fastighet och man kan även här med
visst fog påstå, att avgörande för frågan om rättighetshavaren skall kunna åtnjuta sakrättsligt skydd för sitt förvärv av virket är om han skall anses berättigad att genomföra
avverkningen. Man kommer alltså inte åt pudelns kärna med hjälp av reglerna om godtrosförvärv av lösöre. Dessa regler besvarar helt enkelt inte den viktigaste frågan, nämligen frågan huruvida rättighetshavaren har rätt att genomföra avverkningen.
Såvitt jag kan se råder ett motsvarande förhållande även vid sådana upplåtelser av rätt
ägare som är behäftade med ogiltighet.
Det tycks alltså sammantaget finnas relativt betydande hinder mot att låta sådana sakrättsliga konflikter som kan hänföras till omsättningsskyddet avgöras med hjälp av reglerna om godtrosförvärv till lösöre. Däremot går det synbarligen utan större problem att
använda sig av reglerna för lösöre när det gäller konflikter rörande borgenärsskyddet.
Enligt min mening visar det sig även i detta fall att det är fråga om en avtalstyp sui generis som inte utan ganska stora påfrestningar kan inordnas i det befintliga regelverket.
Däremot är det sannolikt att de systematiska svårigheterna bli större om man låter de
sakrättsliga reglerna för lösöre gälla än om man behåller nuvarande ordning.

16.6 Några effekter av traditionsprincipens avskaffande
Hur skulle situationen då te sig vid upplåtelse av avverkningsrätt om man å ena sidan
antar att reglerna för köp av lösöre skulle vara tillämpliga och å andra sidan dessutom
antar att traditionsprincipen avskaffades? Frågan är knappast förtjänt av någon utförlig
m
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utredning i detta sammanhang. Jag nöjer mig med att i allmänna ordalag antyda några
närliggande effekter.
Den viktigaste konsekvensen borde väl bli, att den som genom avtal skaffat sig rätt att
avverka också måste få utöva rätten även om fastighetsägaren drabbas av konkurs eller
utmätning. Traditionsprincipen måste ju rimligtvis ersättas av principen att det sakrättsliga skyddet mot motpartens borgenärer uppkommer redan genom avtalet. Som redan
sagts är detta inte något större problem om vederlaget inte erlagts i förskott. Det problematiska fallet måste ju vara när betalning erlagts men avverkning inte skett vid utmätningen respektive konkurs utbrottet.
Även om skyddet mot säljarens borgenärer uppkommer redan genom avtalet är emellertid inte klarlagt att köparen under alla omständigheter skall vara berättigad att tillgodogöra sig den köpta egendomen. Man brukar nämligen kräva, att den köpta egendomen
dessutom skall vara individualiserad. Det skall framgå att viss egendom är avsedd just
för den aktuelle köparen. Specialitetsprincipen gäller naturligt nog även i denna situation. Praktiskt sett torde detta innebära att köparen måste kunna påvisa ett giltigt köpeavtal och att betalning erlagts samt att köpeobjektet kan förknippas med köpeavtalet, i
många fall genom individualiserande moment i köpeavtalet. Vidare måste naturligtvis
detta individualiserade köpeobjekt finnas i sinnevärlden hos säljaren.
Vad skulle då kravet på individualisering ha för betydelse i fråga om avverkningsrätter?
För att kongruens visavi de allmänna reglerna skall uppnås måste krävas att avverkningsrätten uppfyller specialitetsprincipen. Detta innebär normalt sett inte något problem
eftersom man normalt sett rimligen bör kunna räkna med att det område inom vilket rätten skall utövas i tillräcklig grad blivit specificerat genom att anges i avtalet.
Man måste här emellertid skilja mellan fall då avverkning ägt rum respektive då avverkning inte ägt rum. I fråga om skog som ännu inte avverkats vid utmätningstillfället eller
vid konkursutbrottet förefaller det rekommendabelt att ett avtal som anger inom vilket
område avverkningen skall ske skall anses vara tillfyllest. Även om träden inte är märkta
eller ens angivna till antal eller värde borde alltså rimliga krav på individualisering vara
uppfyllda, såvida det av avtalet framgår att avverkning skall äga rum och var detta skall
ske. Om å andra sidan avverkning skett, men träden ligger kvar på fastigheten bör man
antagligen ställa motsvarande krav som jag tidigare föreslagit enligt nu gällande lag, se
främst avsnitt 16.3.4.
Traditionsprincipens avskaffande, i kombination med övergång till tillämpning av de
sakrättsliga regler som gäller för lösöre, skulle följaktligen kunna sägas innebära en återgång till det rättsläge som gäller för närvarande, vilket innebär att nyttjanderätten skyddas mot fastighetsägarens borgenärer redan genom avtalet. Men reglerna om exekutiv
försäljning, som praktiskt sett sätter de mer betydande upplåtelserna i fråga i och med
deras påverkan på fastighetens värde, skulle naturligtvis inte kunna användas eftersom vi
här också förutsatt att reglerna för sakrättsligt skydd vid förvärv av lösöre skulle vara
tillämpliga. Det enligt min mening en aning tvivelaktigt att å ena sidan tillerkänna nyttjanderätter sakrättsligt skydd mot fastighetsägarens borgenärer genom avtalet och å
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andra sidan i väsentlig mån åsidosätta detta skydd genom att när panthavarnas intressen
äventyras låta nyttjanderätten falla vid den exekutiva auktionen. Jag tar för givet att denna inställning skulle sakna allt berättigande under de betingelser som nu diskuteras.
Men det kan nog inte uteslutas att man i stället skulle begränsa avverkarens rätt till att
avse det virke som faktiskt avverkats, men som ännu inte avhämtats vid konkursen respektive utmätningen. Köparens separationsrätt skulle då alltså endast kunna avse virke
som efter avverkning finns kvar på fastigheten, givet att anspråket stöds av ett före den
kritiska tidpunkten ingånget avtal, att specialitetskravet är uppfyllt och att betalning erlagts. Väljer man denna väg skulle rättsföljderna bli identiska med de som skulle ha gällt
om reglerna för sakrättsligt skydd vid förvärv av lösöre vore tillämpliga, men med bibehållet traditionskrav. Om man däremot är av den uppfattningen att virket inte traderats
till avverkaren genom att denne avskilt träden från marken skulle avtalsprincipen här
innebära en viss förbättring när det gäller avverkarens position jämfört med nuvarande
regler. Om det yttersta syftet med regelutformningen är att motverka komplikationer i
samband med exekution borde nog denna modell förordas.
En fastighetsägare kan naturligtvis känna viss frestelse att genomföra avverkning via
bulvan i anslutning till konkurs eller utmätning, men incitamentet till sådana förfoganden torde väl i betydande grad minska, om det som härigenom kan fredas endast utgörs
av det som avverkats före den kritiska tidpunkten. Den del av upplåtelsen som då fortfarande inte blivit avverkad tillfaller panthavarna eller andra borgenärer.
När jag de lege lata diskuterade risken för skenavtal framhölls att sådana manipulationer
kunde synas opraktiska, eftersom fastighetsägaren själv före konkurs eller utmätning
kunde avverka allt som stod i hans makt och sedan på olika sätt göra vederlaget för de
försålda träden oåtkomlig för borgenärerna. I den mån han inte hann avverka kunde j u
däremot skenupplåtelse till bulvan eller förmånlig upplåtelse till anförvant eller motsvarande framstå som ett alternativ trots risken för återvinning. Om det som inte är avverkat
under alla omständigheter tillfaller borgenärerna begränsas incitamentet att åstadkomma
skenupplåtelser avsevärt. Förmodligen finns det - så länge ägaren är en privatperson egentligen inte särskilt mycket att vinna på dylika manipulationer, eftersom det dessutom får antas ligga i ägarens intresse, att fastigheten vid den exekutiva försäljningen skall
inbringa så stor köpeskilling som möjligt. Frågan måste däremot bedömas på ett annat
sätt om fastighetsägaren utgörs av en juridisk person med begränsat personligt ansvar för
delägarna.
Här kan också tilläggas, att denna fråga måste bedömas annorlunda i de inte alls fåtaliga
fall där fastigheten - ägd av en privatperson - försetts med överlåtelse- eller pantsättningsförbud. 1 dylika fall finns j u inga panthavare och borgenärerna utgörs normalt av
dels oprioriterade fordringsägare och dels sådana med allmän förmånsrätt. '" Om ägaren i
dessa fall försätts i konkurs finns väl knappast anledning påvisa att avverkningsrätt upplåtits, ty i så fall torde fastighetsägarens rätt enligt sådana avtal kunna tas i anspråk. Här
kan man alltså i stället förvänta sig att sådana upplåtelser undertryckes.
4

Jfr dock det viktiga avgörandet NJA 1993 s. 468, där ett överlåtelseförbud i säljares intresse inte tillerkändes någon
sakrättslig relevans i förhållande till fastighetsköparens borgenärer.
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17 Avslutande kommentarer med kort sammanfattning
Avdelning 2 har väl huvudsakligen förmedlat budskapet att flera av de väsentliga obligationsrättsliga frågeställningar rörande relationen mellan fastighetsägare och fastighetsägare vid upplåtelse av avverkningsrätt har nära anknytning till den köprättsliga regleringen. Såvitt jag kunnat finna uppstår hinder mot analog tillämpning av köplagen
främst när det gäller påföljder vid kontraktsbrott. I de flesta fall anser jag inte heller att
kontrollansvaret enligt köplagen är lämpligt. Det bör än en gång betonas, att jag inte utrett frågan om köplagens användbarhet i stort. Mitt intresse har j u endast inriktats på vissa speciella frågor vid upplåtelse av avverkningsrätt.
Det kan med hänsyn till detta finnas skäl att också ställa frågan vilken betydelse reglerna
om nyttjanderätt till fast egendom egentligen har beträffande upplåtelse av avverkningsrätt.
Till att börja med bör då åter framhållas att reglerna i 7, 17 och 18 kap JB är direkt tilllämpliga på dessa avtal. Detta innebär framförallt att JB: s regler om företräde p.g.a. inskrivning, godtrosförvärv och rättighetens ställning i förhållande till ny ägare av fastigheten och ställning i förhållande till konkurrerande upplåtelser skall tillämpas. Det är
vidare uppenbart, att rättigheten kan inskrivas i upplåtande fastighet såsom en nyttjanderätt och att den vid exekutiv försäljning vid tillämpningen av 12 kap UB skall behandlas
som en nyttjanderätt. Däremot tycks det, åtminstone när det gäller sådana frågor som jag
undersökt, finnas mycket litet utrymme för analog tillämpning av de speciella reglerna
rörande arrende och hyra.
JB: s regler angående borgenärsskydd och omsättningsskydd skall naturligtvis tillämpas
fullt ut då konkurrensen avser rättigheten som sådan. Men hur skall man behandla de fall
då en pretendent genomfört avverkning med stöd av en upplåtelse? Här skulle man kunna tänka sig att de sakrättsliga frågorna åtminstone delvis måste bedömas på ett annat
sätt än som skulle ha varit fallet om avverkning inte ägt rum.
Vid dubbelupplåtelse av avverkningsrätt, där en av konkurrenterna hunnit avverka, bör
emellertid frågan vem som har bäst rätt till det avverkade virket enligt min mening avgöras på det sättet att det nyttjanderättsanspråk som segrar också skall ha rätt till det avverkade virket. Avgörande för frågan vem som skall anses ha bäst rätt till virket bör alltså
inte vara om den som avverkat virket varit i god tro. Avskiljandet från marken i kombination med god tro bör inte ge en nyttjanderättshavare sakrättsligt skydd gentemot konkurrerande anspråk. Det främsta skälet för denna ståndpunkt är att det inte går att påvisa
någon positiv regel som möjliggör godtrosförvärv i denna situation.
Även vid upplåtelse av obehörig saknas möjligheten till godtrosförvärv. Man torde med
säkerhet kunna påstå att den N2 som av INI förvärvat en avverkningsrätt, vilken ursprungligen upplåtits av en person som inte varit behörig, inte kan göra sin rätt gällande
mot fastighetens ägare. Här kan det inte heller tillmätas någon betydelse att N2 i god tro
avverkat virket, eftersom avskiljande av fastighetstillbehör inte har någon rättslig bety311

delse om det sker med stöd av en upplåtelse som gjorts av någon som varken är eller har
varit ägare till fastigheten.
Den som förvärvar en avverkningsrätt i andra hand eller efter överlåtelse från den ursprunglige nyttjanderättshavaren saknar vidare möjlighet att göra godtrosförvärv innebärande att han får en bättre position än N I hade gentemot fastighetens ägare.
Vid dubbelupplåtelse av avverkningsrätt i andra hand aktualiseras frågan om N2 är berättigad till inskrivning av sin rättighet. En sådan möjlighet vore naturligtvis värdefull
för N2 eftersom det i hög grad skulle stärka hans position framförallt när det gäller risken för dubbel andrahandsupplåtelse. Även här saknas uttrycklig bestämmelse, men jag
har antagit att det, liksom före JB: s ikraftträdande, inte är möjligt att inskriva sådana
rättigheter. Om N I genomför en dubbel andrahandssupplåtelse vinner alltså alltid det
äldsta avtalet.
Frågan om N2: s skydd mot N I : s borgenärer har avgjorts i rättspraxis. Detta skydd får
anses uppkomma redan genom avtalet. Det hade måhända varit lämpligare att i stället
knyta skyddet till denuntiation hos fastighetsägaren med hänsyn dels till utformningen
av 31 § 2 st. SkbrL och dels med tanke på föreliggande rättspraxis beträffande vissa
andra typer av nyttjanderätt till fast egendom. Jag har kritiserat inställningen att det inte
skulle krävas samtycke från fastighetsägaren till överlåtelse av avverkningsrätten och
även upplåtelse i andra hand. Om sådant samtycke krävts är det möjligt att man också
skulle ha ansett att denuntiation krävs för sakrättsligt skydd mot N1: s borgenärer.
Det har vidare förts en diskussion i doktrinen om avskiljandets betydelse vid fastighetsägarens konkurs. Enligt min mening bör avskiljandet jämställas med tradition när det
gäller sådana sakrättsliga konflikter som rör borgenärsskyddet och avverkat virke bör
anses vara i nyttjanderättshavarens besittning sedan det avskilts. Om fastighetsägaren
försätts i konkurs eller drabbas av utmätning kan ändå fråga uppkomma om nyttjanderättshavaren har rätt att avhämta virke som han avverkat men som finns upplagt på gäldenärens fastighet. Jag har rekommenderat att man i dessa situationer tillämpar 4:18 UB,
vilket innebär en presumtion för att virket tillhör fastighetsägaren, men att nyttjanderättshavaren skall såsom ägare anses berättigad att bortföra virket om han kan förete ett
avverkningskontrakt som motsvarar den ifrågasatta virkesmängden och där det dessutom
framgår att nyttjanderättshavaren getts rätt att lägga upp virket på fastigheten. I detta
sammanhang har jag också hävdat att lagen om rätt till märkt virke inte är tillämplig eftersom den enligt ordalydelse och motiv skall tillämpas på virkesaffärer där fastighetsägaren själv avverkar och sedan säljer virke till tredje man. Virket bör emellertid märkas
även vid upplåtelse av avverkningsrätt eftersom en sådan åtgärd är ägnad att motverka
obehöriga förfoganden med virket och effektivt bidrar till virkets individualisering.
Fastighetsägarens skydd mot nyttjanderättshavarens borgenärer kan betecknas som relativt gott. För det första har fastighetsägaren s.k. stoppningsrätt, vilket innebär att han är
berättigad att hindra avverkning om nyttjanderättshavaren hamnar på obestånd. Om avverkning redan skett torde fastighetsägarens möjligheter att åtkomma det avverkade virket vara begränsade, men om virket fortfarande finns kvar på fastigheten rekommenderar
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jag att tvisten avgörs med utgångspunkt i 4:18 UB. Virket får här anses vara i fastighetsägarens besittning, men nyttjanderättshavaren bör ändå anses berättigad till det om han
kan förete ett avverkningskontrakt som svarar mot det avverkade timret och om han kan
påvisa att han haft rätt att ha virket upplagt på fastigheten. Denna lösning av detta problem motiveras av att nyttjanderättshavaren i och med att han avskilt virket från fastigheten genom avverkningen har utfört den åtgärd som motsvarar tradition vid köp av lös
egendom och härigenom bör han i princip ha rätt att bortföra virket. Virket måste emellertid, så länge det finns kvar på fastigheten, även kunna anses vara i fastighetsägarens
besittning vid tillämpning av 4:18 UB.
På motsvarande sätt kan en sådan konflikt uppstå om en nyttjanderättshavare upplåter
rätten i andra hand eller överlåter rätten. Jag har antagit, att N I måste ha stoppningsrätt
såväl gentemot N2 som gentemot N2: s borgenärer, vilket innebär att om avverkning inte
skett när N2 drabbas av utmätning, konkurs eller företagsrekonstruktion, kan N I hindra
avverkningen. Om avverkning däremot skett bör virket vara åtkomligt för N2: s borgenärer. Har visserligen avverkning skett, men virket ligger kvar på fastigheten, krävs bevisning för att presumtionen att virket tillhör fastighetsägaren skall brytas. 1 och för sig
måste man även visa att virket inte tillhör N I men i och med att det finns ett kontrakt om
överlåtelse av avverkningsrätten till N2 bör väl detta normalt inte vara något problem.
En annan möjlighet efter andrahandsupplåtelse eller överlåtelse är att N I sedan N2 betalat kommer på obestånd. Frågan är här dels om N I : s borgenärer kan hindra att N2
genomför avverkningen och dels om de kan ta virke som N2 avverkat i anspråk. Jag har
ansett, att N I respektive dennes borgenärer har stoppningsrätt. Om virket inte avverkats
av N2 vid konkursutbrottet eller vid utmätningstillfället är traditionskravet alltså inte
uppfyllt och man får helt enkelt konstatera att N2 inte uppnått sakrättsligt skydd mot N I :
s borgenärer. I fråga om virke som avverkats av N2, men som ligger kvar på fastigheten,
har man på samma sätt som tidigare att tillämpa 4:18 UB med utgångspunkten att virket
tillhör fastighetsägaren, men attN2 genom att förebringa bevisning rörande äganderätten
till virket bör kunna bli berättigad att bortföra det.
Om fastighetsägaren upplåter en avverkningsrätt efter beslut om utmätning torde denna
rätt i och för sig gälla. Ett utmätningsbeslut innebär ingen begränsning i gäldenärens
rättshandlingsförmåga. Frågan är egentligen endast om en sådan upplåtelse efter utmätning förhåller sig prioritetsmässigt i jämfört med utmätningen. Om anteckning om utmätningen gjorts senast samtidigt med ansökan om inskrivning av nyttjanderätten har
utmätningen företräde. Det torde inte spela någon roll huruvida nyttjanderättshavaren är
i god tro eller inte.
Vid konkurs är situationen något annorlunda så till vida att gäldenären här enligt 3:1 K L
saknar rättshandlingsförmåga beträffande egendom som ingår i konkursen. Emellertid
innebär 3:2 KL att gäldenären kan med verkan mot konkursboet upplåta nyttjanderätt i
fastighet som ingår i konkursen till en godtroende person om det sker senast dagen efter
det konkursbeslutet publicerades i Post - och inrikes Tidningar. 18:3 3p. JB tycks motsäga detta, men det finns skäl ifrågasätta om sistnämnda regel alls är tillämplig i denna
situation.
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När det gäller frågan om en nyttjanderättshavare kan bedriva avverkning på en fastighet
som blivit utmätt eller ingår i en konkurs är utgångspunkten att upplåtna nyttjanderätter
skall få utövas trots utmätning eller konkurs. Enligt 12:9 UB kan emellertid kronofogdemyndigheten på begäran av borgenär förordna att en syssloman skall omhänderta och
förvalta fastigheten bl.a. om det kan befaras att fastigheten annars försämras i större
mån. Det anses att en sådan syssloman har befogenhet att stoppa pågående avverkning.
Jag har ifrågasatt detta eftersom det inte framgår att sysslomannen har denna befogenhet.
Om kronofogdemyndigheten som sådan saknar denna befogenhet tycker jag inte heller
att kronofogdemyndigheten bör ha befogenhet att utrusta någon med denna befogenhet.
Å andra sidan är det angeläget att man kan ingripa mot avverkningar som äventyrar fordringar med bättre rätt och jag har föreslagit lagändringar så att det tydligt framgår hur
situationen skall hanteras.
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Bilagor

Allmänna villkor enligt några förekommande
standardavtal avseende avverkningsrätt till skog
Bil. 1:

Kontrakt avverkningsrätt
Rotpost med skogsvårdsavtal enligt bilaga
1. Köparen äger rätt att på säljarens mark utan särskild ersättning upphugga och använda
erforderliga vägar och avläggningsplatser, och uppställa personalvagnar etc. samt använda hemmanets vägar och dess rätt till stränder, vägar och upplagsplatser. Om upplagsplatser eller utfartsvägar ej finns tillgängliga på säljarens mark svarar denne för att
sådana får nyttjas på annans tillhörig mark.
Vid virkets utdrivning skall försiktighet iakttagas för att hindra skador på växande skog.
Stubbar, toppar, grenar, bark och dylikt kan av köparen tillvaratas eller kvarlämnas på
avverkningsplatsen.
2. Säljaren ansvarar ensam inför gällande skogsvårdslag, och är skyldig utföra och bekosta eventuella skogsvårdsåtgärder. Skulle Skogsvårdsstyrelsen eller annan myndighet
fordra säkerhet för åtgärders verkställande äger köparen av köpesumman innehålla av
Skogsvårdsstyrelsen bestämt belopp.
3. Har lantmäteriförrättningar, tvister, ingripande från Skogsvårdsstyrelsen eller annan
myndighet medfört hinder att utföra avverkningen eller förorsakat förlust av virke, skall
säljaren ersätta den skada som därigenom förorsakats köparen.
Inträffar sådan omständighet under avtalstiden åligger det säljaren att omedelbart underrätta köparen härom.
4. Har avverkningstiden bestämts till kortare tid än fem år och har köparen icke avverkat
posten och icke skriftligt förklarat sig vilja avstå från rotposten eller del därav, förlänges
avtalstiden automatiskt med intill totalt fem år.
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För den tid, räknat i påbörjade kalendermånader, från avverkningstidens utgång, som
träden kvarstår på rot, betalar köparen säljaren särskild ersättning utgörande för år räknat
tre procent av köpeskillingen för rotposten eller den del därav som kvarstår oavverkad.
5. Inträffar händelse under avtalstidens sista år som hindrar eller försvårar drivningen
såsom arbetskonflikt, knapphet med transportmedel eller drivmedel, onormala snö- och
isforhållanden, förlänges automatiskt avtalstiden med ett år från det att hindret upphörde.
6. Avforslingstiden bestämmes till ett år utöver avtalstiden eller dess förlängning.
7. Säljaren ansvarar för riktigheten av uppgifterna i företedd stämplingslängd, såvida inte
köparen utfört stämplingen, och förbinder sig att ersätta eventuellt förekomna brister.
8. Säljaren förbinder sig, att vid överlåtelse av fastigheten eller del därav som kan inverka på köparens rättigheter enligt detta kontrakt, göra skriftligt förbehåll om dessa.
9. Säljaren erinras om sin skyldighet att enligt skogsvårdslagen § 8a underrätta Skogsvårdsstyrelsen om avverkning.
10. Som säkerhet för utbetald likvid före avverkning medgives rätt till inskrivning i fastigheten. Nödiga åtkomsthandlingar skall tillhandahållas av säljaren.
Från kontraktets framsida:
Eventuella vägavgifter för virkets urtransport till allmän väg betalas av säljaren.
Ändring i detta avtal skall för att vara gällande avfattas skriftligen.
Tvist avgöres enligt gällande lag om skiljemän.
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Bil 2:

Avverkningsrätt Fast Rotnetto - Leveransrotköp
1. Säljaren försäkrar att han är behörig att upplåta avverkningsrätten och att uppbära köpeskillingen eller anvisa mottagare av denna. Ägande rätten till träden övergår till köparen i och med att dessa skiljes från roten.
2. Mätning av virket från avverkningen utföres av Virkesmätningsförening eller av denna bemyndigad mätare, enligt för detta avtal gällande villkor och i övrigt enligt gällande
mätnings- och avlastningsinstruktioner. Mätningen sker antingen vid bilväg eller vid
mottagningsplats. Om ej annat avtalats mellan parterna skall beträffande virkeskvalité
och tillredning gälla vad som föreskrivs i VMR 1:99 och VMFs generella leveransbestämmelser.
3. Säljaren garanterar att avverkningen lagligen kan genomföras under avverkningstiden.
Kan detta ej ske återbetalar säljaren till köparen så stor del av uppburen dellikvid, som ej
motsvaras av värdet på avverkat virke,jämte ränta enligt Räntelagen.
4. Anmälningsplikt enligt Skogsvårdslagen §8a åvilar säljaren om ej annat är överenskommet.
5. Svarar köparen enligt avtalet för hyggesrensning, får köparen utan ytterligare ersättning till säljaren tillvarata därvid fallande träd.
6. Köparen har rätt att sluta nytt avtal med säljaren om avverkningsrätt under ytterligare
två år, om hinder för avverkning skulle föreligga under tiden för det ursprungliga avtalet.
Sådant nytt avtal skall träffas på köparens begäran och före den ursprungliga avverkningstidens utgång.
7. Köparen äger under avverkningstiden fritt tillträde till den i kontraktet angivna fastigheten, samt rätt att avverka och utforsla virke från skogen på det sätt och med de metoder som köparen finner lämpligast och som medges av tillämplig lagstiftning. Köparen
är dock skyldig tillse att kvarstående skog, återväxt, åker, betesmark, diken etc icke i
onödan skadas eller förstöres till följd av bristande omsorg vid vald drivningsmetod och
vid drivningens genomförande. Köparen skall vara f r i från ansvar för eventuella skador
som må uppkomma trots att drivningen genomförs med normal aktsamhet.
8. För en rationell avverkning av skogen äger köparen anlägga ett för vald drivningsmetod normalt stickvägssystem. Träd som därvid måste avverkas skall ingå i rotposten även
om de inte omfattas av stämplingslängden. Vidare disponerar köparen kostnadsfritt erforderliga vägar och upplagsplatser på säljarens fastighet, samt äger vid behov rätt att
efter överenskommelse med säljaren på dennes bekostnad anordna och/eller förbättra
sådana vägar. Likaså disponeras vägar och upplag på främmande eller samfälld mark på
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säljarens bekostnad (om ej annat avtalats) i sådana fall dylika måste tas i anspråk. Köparen disponerar vägar och upplagsplatser intill två år efter avverkningstidens utgång. Köparen medges också rätt att under iakttagande av normal aktsamhet vidta för avverkningen erforderliga terrängjusteringar.
9. Köparen ansvarar för skogsskyddet. Maskinbarkning och besprutning av virke på av
säljaren disponerad mark får endast ske på överenskomna platser och villkor. Barken får
kvarlämnas om den inte utgör hinder på vägar eller i diken.
10. Innan avverkningen slutförts äger säljaren icke rätt att inom det område som avverkningsrätten omfattar bedriva avverkning av gagnvirke utan köparens medgivande.
11. Skogsvårdande åtgärder som på grund av gällande lag eventuellt påfordras med anledning av denna avverkning enligt detta avtal ombesörjs och bekostas av säljaren om
annan överenskommelse ej träffats.
12. Säljaren garanterar att köparen kan förfoga över den upplåtna avverkningsrätten och
skall enligt lag vid försäljning av fastigheten göra förbehåll om köparens rätt i såväl köpekontrakt som i köpebrev. Sker icke detta är säljaren enligt lag skyldig ersätta köparen
för därigenom uppkommen förlust och skada. Säljaren medger att avverkningsrätten får
skrivas in i fastighetsboken.
13. Är säljarna två eller fler ansvarar de solidariskt för kontraktets fullgörande.
14. I händelse av krig, mobilisering eller andra militära dispositioner, naturhinder,
olyckshändelse, eldsvåda, strejk eller annan arbetskonflikt, myndigheternas ingripande
eller annan omständighet utom parternas kontroll, som direkt eller indirekt hindrar eller
avsevärt försvårar fullgörandet av avtalet, är part berättigad att utan ersättningsskyldighet till motparten uppskjuta detta fullgörande så länge hindret därtill föranleder. Anmälan härom skall ske snarast, dock senast inom 30 dagar efter det händelsen inträffat. Vad
ovan sagts skall även gälla om omständighet av nämnda slag föranleder hinder för virkets mottagande hos köparens avnämare.
14. Rätt att uppbära likvid enligt detta avtal får ej överlåtas till factoring-företag eller
annan, utan köparens skriftliga medgivande. Säljaren medger att överlåtelse av avverkningsrätten får ske under förutsättning att den ursprunglige köparen är ansvarig för att
betalningen fullgörs.
15. Tvist rörande detta avtal får ej dras inför domstol, utan skall avgöras i enlighet med
lagen (1929: 145) om skiljemän. Vid omröstning skall skiljemännen tillämpa rättegångsbalkens omröstningsregler.
16. Köparen utför inte avverkningsuppdrag i eller köper virke som kommer från skogar
som är skyddade av olika naturvårdsskäl, eller från nyckelbiotoper enligt skogsvårdsmyndighetens tillämpning. I de fall det finns farhågor om att erbjudet virke härrör från
sådana skogar söker köparen klarhet genom kontakt med myndigheter eller genom att av
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säljaren kräva uppgift om ursprung. Oriktigt lämnade uppgifter om ursprung ger köparen
rätt att utan ersättning till säljaren avbryta affären.
Från framsidan:
Redovisning av inmätta kvantiteter och slutredovisning tillställes snarast möjligt efter
avverkningens slutförande.
Säljaren medger att denna nyttjanderätt får inskrivas i fastigheten.

319

Bil 3:

Avverkningsrätt - Leveransrotköp
1. Säljaren försäkrar att han är behörig att upplåta avverkningsrätten och att uppbära köpeskillingen eller anvisa mottagare av denna. Ägande rätten till träden övergår till köparen i och med att dessa skiljes från roten.
2. Om prislista ej finns på orten för aktuell avverkningssäsong, skall intäkterna beräknas
med hänsyn till de priser som köparen allmänt tillämpar för motsvarande inköp under
säsongen inom sitt övriga verksamhetsområde
3. Mätning av virket från avverkningen utföres av Virkesmätningsförening eller av denna bemyndigad mätare, enligt för detta avtal gällande villkor och i övrigt enligt gällande
mätnings- och avlastningsinstruktioner. Mätningen sker antingen vid bilväg eller vid
mottagningsplats. Om ej annat avtalats mellan parterna skall beträffande virkeskvalité
och tillredning gälla vad som föreskrivs i VMR 1:99 och VMFs generella leveransbestämmelser.
4. Säljaren garanterar att avverkningen lagligen kan genomföras under avverkningstiden.
Kan detta ej ske återbetalar säljaren till köparen så stor del av uppburen dellikvid, som
ej motsvaras av värdet på avverkat virke, jämte ränta enligt Räntelagen.
5. Anmälningsplikt enligt Skogsvårdslagen § 8a åvilar säljaren om ej annat är överenskommet.
6. Svarar köparen enligt avtalet för hyggesrensning, får köparen utan ytterligare ersättning till säljaren tillvarata därvid fallande träd.
7. Köparen har rätt att sluta nytt avtal med säljaren om avverkningsrätt under ytterligare
två år, om hinder för avverkning skulle föreligga under tiden för det ursprungliga avtalet.
Sådant nytt avtal skall träffas på köparens begäran och före den ursprungliga avverkningstidens utgång.
8. Köparen äger under avverkningstiden fritt tillträde till den i kontraktet angivna fastigheten, samt rätt att avverka och utforsla virke från skogen på det sätt och med de metoder som köparen finner lämpligast och som medges av tillämplig lagstiftning. Köparen
är dock skyldig tillse att kvarstående skog, återväxt, åker, betesmark, diken etc. icke i
onödan skadas eller förstöres till följd av bristande omsorg vid vald drivningsmetod och
vid drivningens genomförande. Köparen skall vara fri från ansvar för eventuella skador
som må uppkomma trots att drivningen genomförs med normal aktsamhet.
9. För en rationell avverkning av skogen äger köparen anlägga ett för vald drivningsmetod normalt stickvägssystem. Träd som därvid måste avverkas skall ingå i rotposten även
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om de inte omfattas av stämplingslängden. Vidare disponerar köparen kostnadsfritt erforderliga vägar och upplagsplatser på säljarens fastighet, samt äger vid behov rätt att
efter överenskommelse med säljaren på dennes bekostnad anordna och/eller förbättra
sådana vägar. Likaså disponeras vägar och upplag på främmande eller samfälld mark på
säljarens bekostnad (om ej annat avtalats) i sådana fall dylika måste tas i anspråk. Köparen disponerar vägar och upplagsplatser intill två år efter avverkningstidens utgång. Köparen medges också rätt att under iakttagande av normal aktsamhet vidta för avverkningen erforderliga terrängjusteringar.
10. Köparen ansvarar för skogsskyddet. Maskinbarkning och besprutning av virke på av
säljaren disponerad mark får endast ske på överenskomna platser och villkor. Barken får
kvarlämnas om den inte utgör hinder på vägar eller i diken.
11. Innan avverkningen slutförts äger säljaren icke rätt att inom det område som avverkningsrätten omfattar bedriva avverkning av gagnvirke utan köparens medgivande.
12. Skogsvårdande åtgärder som på grund av gällande lag eventuellt påfordras med anledning av denna avverkning enligt detta avtal ombesörjs och bekostas av säljaren om
annan överenskommelse ej träffats.
13. Säljaren garanterar att köparen kan förfoga över den upplåtna avverkningsrätten och
skall enligt lag vid försäljning av fastigheten göra förbehåll om köparens rätt i såväl köpekontrakt som i köpebrev. Sker icke detta är säljaren enligt lag skyldig ersätta köparen
för därigenom uppkommen förlust och skada. Säljaren medger att avverkningsrätten får
skrivas in i fastighetsboken.
14. Är säljarna två eller fler ansvarar de solidariskt för kontraktets fullgörande.
15. I händelse av krig, mobilisering eller andra militära dispositioner, naturhinder,
olyckshändelse, eldsvåda, strejk eller annan arbetskonflikt, myndigheternas ingripande
eller annan omständighet utom parternas kontroll, som direkt eller indirekt hindrar eller
avsevärt försvårar fullgörandet av avtalet, är part berättigad att utan ersättningsskyldighet till motparten uppskjuta detta fullgörande så länge hindret därtill föranleder. Anmälan härom skall ske snarast, dock senast inom 30 dagar efter det händelsen inträffat. Vad
ovan sagts skall även gälla om omständighet av nämnda slag föranleder hinder för virkets mottagande hos köparens avnämare.
16. Rätt att uppbära likvid enligt detta avtal får ej överlåtas till factoring-företag eller
annan, utan köparens skriftliga medgivande. Säljaren medger att överlåtelse av avverkningsrätten får ske under förutsättning att den ursprunglige köparen är ansvarig för att
betalningen fullgörs.
17. Tvist rörande detta avtal får ej dras inför domstol, utan skall avgöras i enlighet med
lagen (1929:145) om skiljemän. Vid omröstning skall skiljemännen tillämpa rättegångsbalkens omröstningsregler.
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18. Köparen utför inte avverkningsuppdrag i eller köper virke som kommer från skogar
som är skyddade av olika naturvårdsskäl, eller från nyckelbiotoper enligt skogsvårdsmyndighetens tillämpning. I de fall det finns farhågor om att erbjudet virke härrör från
sådana skogar söker köparen klarhet genom kontakt med myndigheter eller genom att av
säljaren kräva uppgift om ursprung. Oriktigt lämnade uppgifter om ursprung ger köparen
rätt att utan ersättning till säljaren avbryta affären.
Från framsidan:
Redovisning av inmätta kvantiteter och slutredovisning tillställes snarast möjligt efter
avverkningens slutförande.
Säljaren medger att denna nyttjanderätt får inskrivas i fastigheten.
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BiU:

Avverkningsrätt Rotköp
1. Säljaren försäkrar att han är behörig att sälja rotposten (upplåta avverkningsrätten) och
att uppbära köpeskillingen eller anvisa mottagare av denna. Ägande rätten till träden
övergår till köparen i och med att dessa skiljes från roten.
2. Säljaren garanterar stämplingslängdens riktighet i fråga om trädantal och dimensioner.
3. Säljaren garanterar att avverkningen lagligen kan genomföras under avverkningstiden.
Kan detta ej ske återbetalar säljaren till köparen så stor del av köpeskillingen, som motsvarar kvantitet och värde på den del av rotposten som måste kvarlämnas, jämte ränta
enligt Räntelagen.
4. Anmälningsplikt enligt Skogsvårdslagen § 8a åvilar säljaren om ej annat är överenskommet.
5. Säljaren ger köparen rätt att, när så oundgängligen erfordras för avverkningens genomförande, avverka och tillvarata träd som ej omfattas av stämplingslängden, vilka
skall räknas och redovisas till säljaren. Köparen äger rätt att förvärva nu angivna träd till
vid avverkningstillfallet gällande marknadspris.
6. Eventuell rotstämpel skall kvarlämnas oskadad om detta låter sig göras med hänsyn
till aktuell avverkningsmetod.
7. Svarar köparen enligt avtalet för hyggesrensning, får köparen utan ytterligare ersättning till säljaren tillvarata därvid fallande träd.
8. Köparen har rätt att sluta nytt avtal med säljaren om avverkning under ytterligare två
år, om hinder för avverkning skulle föreligga under tiden för det ursprungliga avtalet.
Sådant nytt avtal skall träffas på köparens begäran och före den ursprungliga avverkningstidens utgång.
9. Köparen äger under avverkningstiden fritt tillträde till den i kontraktet angivna fastigheten, samt rätt att avverka och utforsla virke från skogen på det sätt och med de metoder som köparen finner lämpligast och som medges av tillämplig lagstiftning. Köparen
är dock skyldig tillse att kvarstående skog, återväxt, åker, betesmark, diken etc. icke i
onödan skadas eller förstöres till följd av bristande omsorg vid vald drivningsmetod och
vid drivningens genomförande. Köparen skall vara f r i från ansvar för eventuella skador
som må uppkomma trots att drivningen genomfors med normal aktsamhet.
10. För en rationell avverkning av skogen äger köparen anlägga ett för vald drivningsmetod normalt stickvägssystem. Träd som därvid måste avverkas skall ingå i rotposten
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även om de inte omfattas av stämplingslängden. Vidare disponerar köparen kostnadsfritt
erforderliga vägar och upplagsplatser på säljarens fastighet, samt äger vid behov rätt att
efter överenskommelse med säljaren på dennes bekostnad anordna och/eller förbättra
sådana vägar. Likaså disponeras vägar och upplag på främmande eller samfälld mark på
säljarens bekostnad (om ej annat avtalats) i sådana fall dylika måste tas i anspråk. Köparen disponerar vägar och upplagsplatser intill två år efter avverkningstidens utgång. Köparen medges också rätt att under iakttagande av normal aktsamhet vidta för avverkningen erforderliga terrängjusteringar.
11. Köparen ansvarar för skogsskyddet. Maskinbarkning och besprutning av virke på
säljarens disponerad mark får endast ske på överenskomna platser och villkor. Barken
får kvarlämnas om den inte utgör hinder på vägar eller i diken.
12. Innan avverkningen slutförts äger säljaren icke rätt att inom avstämplingsområdet
bedriva avverkning av gagnvirke utan köparens medgivande.
13. Skogsvårdande åtgärder som på grund av gällande lag eventuellt påfordras med anledning av denna avverkning enligt detta avtal ombesörjs och bekostas av säljaren om
annan överenskommelse ej träffats.
14. Säljaren garanterar att köparen kan förfoga över den upplåtna avverkningsrätten och
skall enligt lag vid försäljning av fastigheten göra förbehåll om köparens rätt i såväl köpekontrakt som i köpebrev. Sker icke detta är säljaren enligt lag skyldig ersätta köparen
för därigenom uppkommen förlust och skada. Säljaren medger att avverkningsrätten får
skrivas in i fastighetsboken.
15. Är säljarna två eller fler ansvarar de solidariskt för kontraktets fullgörande.
16. I händelse av krig, mobilisering eller andra militära dispositioner, naturhinder,
olyckshändelse, eldsvåda, strejk eller annan arbetskonflikt, myndigheternas ingripande
eller annan omständighet utom parternas kontroll, som direkt eller indirekt hindrar eller
avsevärt försvårar fullgörandet av avtalet, är part berättigad att utan ersättningsskyldighet till motparten uppskjuta detta fullgörande så länge hindret därtill föranleder. Anmälan härom skall ske snarast, dock senast inom 30 dagar efter det händelsen inträffat. Vad
ovan sagts skall även gälla om omständighet av nämnda slag föranleder hinder för virkets mottagande hos köparens avnämare.
17. Rätt att uppbära likvid enligt detta avtal får ej överlåtas till factoring-företag eller
annan, utan köparens skriftliga medgivande. Säljaren medger att överlåtelse av avverkningsrätten får ske under förutsättning att den ursprunglige köparen är ansvarig för att
betalningen fullgörs.
18. Tvist rörande detta avtal får ej dras inför domstol, utan skall avgöras i enlighet med
lagen (1929:145) om skiljemän. V i d omröstning skall skiljemännen tillämpa rättegångsbalkens omröstningsregler.
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19. Köparen utför inte avverkningsuppdrag i eller köper virke som kommer från skogar
som är skyddade av olika naturvårdsskäl, eller från nyckelbiotoper enligt skogsvårdsmyndighetens tillämpning. I de fall det finns farhågor om att erbjudet virke härrör från
sådana skogar söker köparen klarhet genom kontakt med myndigheter eller genom att av
säljaren kräva uppgift om ursprung. Oriktigt lämnade uppgifter om ursprung ger köparen
rätt att utan ersättning till säljaren avbryta affären.
Från framsidan:
Säljaren medger att denna nyttjanderätt får inskrivas i fastigheten.
Avverkningsrätten gäller i 5 år om inte annat avtalats.
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Bil 5:

Avtal om awerkningsuppdrag
Rotstående skog
1. Innehavaren av avverkningsrätten benämns i det följande föreningen.
2. Båda parter är införstådda med att arealer och kvantiteter på omstående sida är cirka
uppgifter och att avvikelser kan uppstå. Avverkningstraktens belägenhet och gränser är
dock fastlagd enligt skiss och/eller utmärkning i terrängen. Ersättningen bestäms på
verklig volym och inte på angivna cirkauppgifter.
3. För skador i normal omfattning på mark och växande skog till följd av maskinell utdrivning svarar skogsägaren. För extraordinära skador svarar föreningen.
4. Skogsägaren upplåter kostnadsfritt utfartsvägar och upplagsplatser för drivningens
utförande, eventuella vägavgifter svarar skogsägaren för.
5. Skogsägaren garanterar att föreningen får fritt förfoga över i detta avtal försåld skog
och skall sålunda vid eventuell försäljning av fastigheten göra förbehåll beträffande detta
kontrakt i försäljningskontrakt gällande fastigheten. Av myndighet meddelat förbud eller
inskränkning medför rätt för föreningen att helt eller delvis häva kontraktet, samt att
uppta förhandling med skogsägaren om skälig ersättning för de kostnader ett sådant förbud eller inskränkning orsakar föreningen.
6. Därest omständighet varöver föreningen icke kan råda,- force majeur- eller exempelvis snöhinder, arbetskraftsbrist eller dylikt avsevärt skulle fördyra eller omöjliggöra
drivningens fullgörande under avsedd tid, eller om drivningen ur planläggningssynpunkt
visar sig svårgenomförbar och icke kan fullföljas utan starkt stegrande kostnader, ävensom om på grund av extraordinära förhållanden inom den inhemska och/eller internationella trävaru- och cellulosamarknaden eller genom myndighets ingripande, föreningens
avsättningsmöjligheter av från drivningen utvunnet gagnvirke radikalt försämrats, äger
föreningen rätt att uppskjuta drivningen.
7. Säljaren svarar för att skogen som omfattas av avtalet är brandforsäkrad.
8. Föreningen svarar för att skogsskyddsregler i gällande skogsvårdslagstiftning följs.
9. Föreningens kostnadsavdrag utgöres av direkta och indirekta drivningskostnader såsom: kostnad för fällning och upparbetning. Kostnaden baseras på aktuella arbetskraftsoch maskinkostnader inkl. lönebikostnader, kostnad för uttransport till bilväg, kostnad
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för vidaretransport vid ev. annat prissättningstillfälle än bilväg. Beräknas enl. gällande
avtal mellan föreningen och köpande industri.
Övriga kostnader för avlägg, vägar, snöplogning, planläggning, administration etc.
Kostnaden enl. A) och B) beräknas efter den för avverkningsobjektet lämpligaste avverkningsmetoden. Om uppdragsgivaren väljer annan metod debiteras verklig kostnad.
10. Vid fastställande av antal m3f vilken måttenhet kostnaden beräknas skall gälla de
omräkningstal som föreningen tillämpar i interna datarutiner. Kontraktet kan under gällande avtalstid ej sägas upp från någondera sida. Vid tvist om avtalets innehåll och tilllämpning avgöres genom skiljedom.
Från framsidan:
Säljaren är skyldig att informera om att fastigheten är flerägd, ställföreträdande undertecknar när det är 3 eller flera ägare.
Undertecknad skogsägare överlåter härmed till föreningen, den på ovan angivna fastighet belägna och här preciserade rotstående skogen och medger föreningen rätt att driva
densamma i egen regi och att dessutom inskriva avtalet.
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Bil 6:

1. Mätning verkställes i enlighet med VMF:s mätbestämmelser vid mottagande industri
vid leveranstillfället. Köparen skall överlämna redovisning till säljaren senast tre månader efter slutlig inmätning skett av alla volymer som köparen kontraktsenligt äger rätt att
utta.
2. Säljaren ansvarar för skogsvårdsåtgärder enligt gällande skogsvårdslag och är således
skyldig att utföra och bekosta dessa. Om parterna överenskommit att köparen skall utföra skogsvårdsåtgärder, omfattar köparens åtagande endast vad i skogsvårdsavtalet angivits. Skulle skogsvårdsstyrelsen eller annan myndighet fordra säkerhet för åtgärders
verkställande äger köparen av köpeskillingen innehålla av skogsvårdsstyrelsen/myndigheten bestämt belopp. Köparen tillförsäkras rätt att inom den fasta egendomen till skydd mot virkesskador bespruta virket med sedvanliga av skogsvårdsstyrelsen
eller annan myndighet godkända skyddspreparat.
3. Köparen tillåts avverka träden, uppta erforderliga stickvägar och avforsla virket på det
sätt som köparen finner lämpligt. Köparen är dock skyldig att tillse att avverkning och
transport bedrivs på sådant sätt att onödiga skador inte uppstår. Köparen äger rätt att
inom ramen för gällande lagstiftning antingen kvarlämna avverkningsavfall och kottar i
skogen eller tillvarata dessa före kontraktstidens utgång oavsett när gagnvirke uttas.
4. Köparen skall vid avverkning och avforsling äga rätt att utan ersättning inom den fasta
egendomen anordna och nyttja nödiga vägar och vältplatser. Säljaren utfäster sig att aktivt medverka till att köparen inom det skifteslag den fasta egendomen tillhör, äger nyttja
de rättigheter säljaren i egenskap av fastighetsägare eller eljest har att på övriga fastigheter inom skifteslaget anordna och använda vägar och upplagsplatser. Det åligger köparen
att vid vägtransport tillse att lasten anpassas till vägens bärighet så att onormala skador
undviks.
5. Köparen äger rätt att utan säljarens vidare hörande erhålla inskrivning i fastigheten för
avverkningsrättens framtida bestånd. Nödiga åtkomsthandlingar skall därvid tillhandahållas av säljaren. Säljaren skall vid överlåtelse av den fasta egendomen eller vid överlåtelse av sådan del därav eller upplåtelse av sådan nyttjanderätt eller annan rätt, som kan
inverka på köparens rättigheter enligt detta kontrakt, göra skriftligt förbehåll om dessa.
Det åligger dessutom säljaren att omgående skriftligen underrätta köparen om sådan
överlåtelse eller upplåtelse. Skulle lantmäteriförrättningar, ingripanden enligt skogsvårds- eller naturvårdslagarna eller annan lagstiftning eller tvister, t. ex till följd av
bristande förbehåll enligt ovan förorsaka kostnader för köparen och/eller medföra förlust
av virket eller del därav, förbinder sig säljaren att ersätta köparen samtliga kostnader och
all den skada som denne med anledning av sådana omständigheter lider.
Köparen äger i sådant fall även rätt att häva kontraktet. Det åligger säljaren att genast
underrätta köparen om i föregående stycke nämnd omständighet.
328

6.1 händelse av krig, forsvarsberedskap eller andra militära dispositioner, arbetskonflikt,
brist på arbetskraft eller transportmedel, eldsvåda eller annan olyckshändelse, hindrande
drivnings- och transportförhållanden, myndighetenias ingripande eller annat fall av force
majeur, som direkt eller indirekt hindrar eller försvårar avverkning inom föreskriven tid,
skall säljaren om köparen så begär medverka till att avverkningsrätten förlängs med den
tid som nämnda omständighet föranleder.
7. Risken för icke avverkad skog skall bäras av säljaren.
8. Tvist med anledning av detta kontrakt avgörs enligt gällande lag om skiljemän om ej
någon av kontrahenterna senast två veckor efter det att han erhållit besked om att den
andre kontrahenten önskar skiljedom hos denne begär att tvisten skall avgöras av allmän
domstol.
9. Muntliga överenskommelser vid sidan av detta kontrakt gäller ej.
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Bil 7:

Kontrakt - Trädköp
1. Säljaren ansvarar för riktigheten av i stämplingslängden lämnade uppgifter och förbinder sig att utge ersättning för förekommande brister.
2. Säljaren ansvarar för skogsvårdsåtgärder enligt gällande skogsvårdslag och är således
skyldig att utföra och bekosta dessa. Om parterna överenskommit att köparen skall utföra skogsvårdsåtgärder, omfattar köparens åtagande endast vad i skogsvårdsavtalet angivits. Skulle skogsvårdsstyrelsen eller annan myndighet fordra säkerhet för åtgärders
verkställande äger köparen av köpeskillingen innehålla av skogsvårdsstyrelsen/myndigheten bestämt belopp. Köparen tillförsäkras rätt att inom den fasta egendomen till skydd mot virkesskador bespruta virket med sedvanliga av skogsvårdsstyrelsen
eller annan myndighet godkända skyddspreparat.
3. Köparen tillåts avverka träden, uppta erforderliga stickvägar och avforsla virket på det
sätt som köparen finner lämpligt. Köparen är dock skyldig att tillse att avverkning och
transport bedrivs på sådant sätt att onödiga skador inte uppstår. Köparen skall vid avverkning och avforsling äga rätt att utan ersättning inom den fasta egendomen anordna
och nyttja nödiga vägar och vältplatser. Säljaren utfäster sig att aktivt medverka till att
köparen inom det skifteslag den fasta egendomen tillhör, äger nyttja de rättigheter säljaren i egenskap av fastighetsägare eller eljest har att på övriga fastigheter inom skifteslaget anordna och använda vägar och upplagsplatser. Det åligger köparen att vid vägtransport tillse att lasten anpassas till vägens bärighet så att onormala skador undviks. Köparen äger rätt att inom ramen för gällande lagstiftning antingen kvarlämna avverkningsavfall, träddelar och kottar i skogen samt vid slutavverkning även ostämplade småträd eller
tillvarata dessa före kontraktstidens utgång oavsett när gagnvirke uttas.
4. Köparen äger rätt att utan säljarens vidare hörande erhålla inskrivning i fastigheten för
avverkningsrättens framtida bestånd. Nödiga åtkomsthandlingar skall därvid tillhandahållas av säljaren. Säljaren skall vid överlåtelse av den fasta egendomen eller vid överlåtelse av sådan del därav eller upplåtelse av sådan nyttjanderätt eller annan rätt, som kan
inverka på köparens rättigheter enligt detta kontrakt, göra skriftligt förbehåll om dessa.
Det åligger dessutom säljaren att omgående skriftligen underrätta köparen om sådan
överlåtelse eller upplåtelse. Skulle lantmäteriförrättningar, ingripanden enligt skogsvårds- eller naturvårdslagarna eller annan lagstiftning eller tvister, t. ex till följd av
bristande förbehåll enligt ovan förorsaka kostnader för köparen och/eller medföra förlust
av virket eller del därav, förbinder sig säljaren att ersätta köparen samtliga kostnader och
all den skada som denne med anledning av sådana omständigheter lider.
Köparen äger i sådant fall även rätt att häva kontraktet. Det åligger säljaren att genast underrätta
köparen om i föregående stycke nämnd omständighet.
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5. I händelse av krig, forsvarsberedskap eller andra militära dispositioner, arbetskonflikt,
brist på arbetskraft eller transportmedel, eldsvåda eller annan olyckshändelse, hindrande
drivnings- och transportförhållanden, myndigheternas ingripande eller annat fall av force
majeur, som direkt eller indirekt hindrar eller försvårar avverkning inom föreskriven tid,
skall säljaren om köparen så begär medverka till att avverkningsrätten förlängs med den
tid som nämnda omständighet föranleder.
6. Risken för icke avverkad skog skall bäras av säljaren.
7. Tvist med anledning av detta kontrakt avgörs enligt gällande lag om skiljemän om ej
någon av kontrahenterna senast två veckor efter det att han erhållit besked om att den
andre kontrahenten önskar skiljedom hos denne begär att tvisten skall avgöras av allmän
domstol.
8. Muntliga överenskommelser vid sidan av detta kontrakt gäller ej.
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Bil 8:

Avtal om avverkning
1. Båda parter är införstådda med att arealer och kvantiteter på omstående sida är cirkauppgifter och att avvikelser kan uppstå. Avverkningstraktens belägenhet och gränser är
dock fastlagd enligt skiss och utmärkning i terrängen. Ersättningen bestäms på verklig
volym och inte på angivna cirkauppgifter.
2. Föreningen äger fritt tillträde till avverkningstrakten. Föreningen har även rätt att anordna och nyttja vägar och uppställningsplatser/upplagsplatser på fastigheten. Föreningen tillförsäkras rätt att utöva ovan nämnda rättighet, ävensom rätt att tillgodogöra sig
fällt virke, intill ett år efter avtalstidens utgång. I det fall uttag av GROT överenskommits äger föreningen rätt att lagra GROT vid avverkningsplatsen i ett år efter avverkning. Någon ersättning för här upplåtna rättigheter skall inte utgå.
3. Detta avtal om avverkning omfattar även träd, som måste avverkas för anläggande
eller utnyttjande av bas- och stickvägar eller upplagsplatser.
4. Skog på rot, som kvarstår efter avtalstidens utgång, tillfaller säljaren utan ersättning
såvida inte annat avtalats.
5. Kvarstående skog, inom eller i anslutning till avverkningstrakten, skall i görligaste
mån skyddas från skador vid avverkning och utkörning. Om skada vållas på mark, kvarstående skog eller annan egendom genom vårdslöshet vid avverkningen skall föreningen
ersätta sådan skada.
6. Inmätning av virket utförs normalt av virkesmätningsförening. För vissa specialsortiment kan inmätning ske av mottagare under föreningens överinseende. Travmätning av
sågtimmer tillämpas när så bedöms ändamålsenligt.
7. Säljaren svarar för att skogen som omfattas av avtalet är brandförsäkrad.
8. Föreningen ansvarar för att skogsskyddsregler i gällande skogsvårdslagstiftning följs.
8. Säljaren är skyldig att utföra och bekosta eventuella skogsvårdsåtgärder. Om parterna
överenskommit att föreningen skall utföra skogsvårdsåtgärder omfattar föreningens åtagande endast vad som angivits i avtalet. Om Skogsvårdsstyrelsens eller annan myndighet
fordrar säkerhet för eventuella skogsvårdsåtgärder, har föreningen rätt att innehålla beloppet av köpeskillingen.
9. Vid överlåtelse av mark, som omfattas av detta avtal, åligger det säljaren att gentemot
nya ägare förbehålla den genom detta avtal upplåtna avverkningsrätten till föreningen.
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10. Vid upprättandet av detta avtal kalkylerar föreningen med det sortimentsuttag och
den avverkningsmetod som ger högsta köpeskillingen till säljaren. Om det i samband
med avverkningen visar sig möjligt att nå högre köpeskilling till säljaren genom ändrat
sortimentsuttag och/eller ändrad avverkningsmetod men till högre avverkningskostnad
än enligt alternativ B på omstående sida, har föreningen rätt att med säljaren träffa avtal
om ändring av den angivna avverkningskostnaden.
11. Säljaren garanterar att den överlåtna skogen ej berörs av avverkningsförbud eller annan inskränkning i dispositionsrätten.
12. Säljaren är skyldig att informera om att fastigheten är flerägd. Skulle tvist, lantmäteriförrättning, ingripande enligt skogsvårdslagen, naturvårdslagen eller annan lagstiftning
förorsaka kostnader för föreningen och/eller medföra förlust av virket eller del därav,
förbinder sig säljaren att ersätta föreningens samtliga kostnader och all skada. Föreningen äger även rätt att häva kontraktet. Säljaren ska genast underrätta föreningen om sådan
omständighet.
13. 1 händelse av arbetskonflikt, brist på arbetskraft eller transportmedel, eldsvåda eller
olycksfall, krig, forsvarsberedskap eller andra militära dispositioner, hindrande drivnings- och transportförhållanden, myndigheters ingripande eller annat fall av force majeur, som direkt eller indirekt hindrar eller försvårar avverkning inom föreskriven tid,
medger säljaren att giltighetstiden för avverkningsrätten förlängs med den tid som
nämnda omständighet föranleder.
14. Likvid & ränteregler
Likviddattumet anges vid avtalets tecknande tidigast med det datum då allt virke från
avverkningen förväntas vara avlämnat vid en industri eller motsvarande. Anges ej något
likviddatum blir likviddatumet lika med avtalsdatum + 200 dagar.
Om säljaren tar ut hela nettot på den för avtalet aktuella likviddagen uppstår varken tillgodo- eller skuldränta.
Säljaren erhåller tillgodoränta på avverkningsnettot minus eventuellt insatsavdrag från
aktuellt dellikvidsdatum till avräkningsdatum.
Säljaren får betala skuldränta på dellikvider från dellikvidsdatum till avräkningsdatum.
Ränta på betalningsplanen och V L K utgår enligt av styrelsen fastställda villkor f.n efter
räntefot = diskonto +
%
Eftersom det verkliga avverkningsnettot blir känt först när avverkningsuppdraget slutredovisas kan den definitiva ränteberäkningen ske först vid detta tillfälle. Då beräknas tillgodo- respektive skuldränta och redovisas till uppdragsgivaren.
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Bil 9:

Kontrakt - avverkningsrätt
1. Inmätning av virket skall ske av virkesmätningsförening.
2. Säljaren ansvarar för skogsvårdsåtgärder enligt gällande skogsvårdslag och är således
skyldig att utföra och bekosta dessa. Om parterna överenskommit att köparen skall utföra skogsvårdsåtgärder, omfattar köparens åtagande endast vad i skogsvårdsavtalet angivits. Skulle skogsvårdsstyrelsen eller annan myndighet fordra säkerhet för åtgärders
verkställande äger köparen av köpeskillingen innehålla av skogsvårdsstyrelsen bestämt
belopp.
3. Köparen tillförsäkras rätt att inom den fasta egendomen till skydd mot virkesskador
bespruta virket med sedvanliga av skogsvårdsstyrelsen eller annan myndighet godkända
skyddspreparat.
4. Köparen tillåts avverka träden, uppta erforderliga stickvägar och avforsla virket på det
sätt köparen finner lämpligt. Köparen är dock skyldig att tillse att avverkning och transport bedrivs på sådant sätt att onödiga skador inte uppstår.
5. Köparen skall vid avverkningen och avforslingen äga rätt att utan ersättning inom den
fasta egendomen anordna och nyttja nödiga vägar och vältplatser.
6. Säljaren utfäster sig att aktivt medverka till att köparen inom det skifteslag den fasta
egendomen tillhör, äger nyttja de rättigheter säljaren i egenskap av fastighetsägare eller
eljest har att på övriga fastigheter inom skifteslaget anordna och använda vägar och upplagsplatser.
7. Det åligger köparen att vid vägtransport tillse att lasten anpassas till vägens bärighet
så att ononnala skador undviks.
8. Köparen äger rätt att inom ramen för gällande lagstiftning antingen kvarlämna avverkningsavfall och kottar i skogen eller tillvarata dessa före kontraktstidens utgång oavsett när gagnvirke uttas.
9. Köparen äger rätt att utan säljarens vidare hörande erhålla inteckning i fastigheten för
avverkningsrättens framtida bestånd. Nödiga åtkomsthandlingar skall därvid tillhandahållas av säljaren.
10. Säljaren skall vid överlåtelse av den fasta egendomen eller därvid överlåtelse av sådan del därav eller upplåtelse av sådan nyttjanderätt eller annan rätt, som kan inverka på
köpares rättigheter enligt detta kontrakt, göras skriftligt förbehåll om dessa. Det åligger
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dessutom säljaren att omgående skriftligen underrätta köparen om sådan överlåtelse eller
upplåtelse.
1 1. Skulle lantmäteriförrättningar, ingripanden enligt skogsvårds eller naturvårdslagarna
eller annan lagstiftning eller tvister, te x till följd av bristande förbehåll enligt punkt 10
ovan förorsaka kostnader for köparen och/eller medföra förlust av virket eller del därav,
förbinder sig säljaren att ersätta köparen samtliga kostnader och all den skada som denne
med anledning av denna omständighet lider. Köparen äger i sådant fall även rätten att
häva kontraktet.
Det åligger säljaren att genast underrätta köparen om i föregående stycke nämnd omständighet.
12. I händelse av krig, forsvarsberedskap eller andra militära dispositioner, arbetskonflikt, brist på arbetskraft eller transportmedel, eldsvåda eller olyckshändelse, hindrande
drivnings eller transportförhållanden, myndigheternas ingripande eller annat fall av force
majeur, som direkt eller indirekt hindrar eller försvårar avverkning inom föreskriven tid,
skall säljaren medverka till att avverkningsrätten förlängs med den tid som nämnda omständigheter föranleder.
13. Tvist med anledning av detta kontrakt avgörs enligt gällande lag om skiljemän om ej
någon av kontrahenterna senast två veckor efter det han erhållit besked om att den andre
kontrahenten önskar skiljedom hos denne begär att tvisten skall avgöras av allmän domstol.
14. Muntliga överenskommelser vid sidan av detta kontrakt gäller ej.

Från framsidan:
Köpeskillingen för avverkningsrätten skall bestämmas på grundval av inmätt kvantitet,
det överenskomna prisårets priser och leveransbestämmelser för leveransvirke mellan
köpar- och säljarorganisationer. Skulle sådana priser ej föreligga för prisåret gäller de
priser och de bestämmelser som köparen allmänt tillämpar för leveransvirke inom området. Köparen äger att från det sålunda efter inmätning fastställda virkesvärdet avdraga
nedan överenskomna kostnad:
Fritt bilväg: Kr
per m3f ub inkl sociala avgifter. Moms utgår enligt gällande lag
på nettoredovisat belopp.
Som säkerhet för skogsvårdsåtgärder enligt lag eller skogsvårdsavtal äger köparen av
köpeskillingen innehålla kr:
Köparen äger innehålla beloppet intill dess åtgärderna
är utförda och godkända av vederbörande myndighet.
Köparen överlämnar delredovisning till säljaren senast tre månader efter det inmätning
skett av allt gagnvirke som köparen kontraktsenligt äger utta och slutredovisning så snart
ske kan efter det att uppdraget inkl eventuellt skogsvårdsuppdrag i dess helhet avslutats.
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Bil: 10

Avverkningsrätt Fast Rotnetto - Leveransrotköp
1. Säljaren försäkrar att han är behörig att upplåta avverkningsrätten och att uppbära köpeskillingen eller anvisa mottagare av denna. Ägande rätten till träden övergår till köparen i och med att dessa skiljes från roten.
2. Mätning av virket från avverkningen utföres av Virkesmätningsförening eller av denna bemyndigad mätare, enligt för detta avtal gällande villkor och i övrigt enligt gällande
mätnings- och avlastningsinstruktioner. Mätningen sker antingen vid bilväg eller vid
mottagningsplats. Om ej annat avtalats mellan parterna skall beträffande virkeskvalité
och tillredning gälla vad som stadgas u Skogsstyrelsens författningssamling 1978:5 och
vad som föreskrivs i VMR1:87.
3. Säljaren garanterar att avverkningen lagligen kan genomföras under avverkningstiden.
Kan detta ej ske återbetalar säljaren till köparen så stor del av uppburen dellikvid, som
ej motsvaras av värdet på avverkat virke, jämte ränta enligt Räntelagen.
4. Anmälningsplikt enligt Skogsvårds lagen § 8a åvilar säljaren om ej annat är överenskommet.
5. Svarar köparen enligt avtalet för hyggesrensning, får köparen utan ytterligare ersättning till säljaren tillvarata därvid fallande träd.
6. Köparen har rätt att sluta nytt avtal med säljaren om avverkningsrätt under ytterligare
två år, om hinder för avverkning skulle föreligga under tiden för det ursprungliga avtalet.
Sådant nytt avtal skall träffas på köparens begäran och före den ursprungliga avverkningstidens utgång.
7. Köparen äger under avverkningstiden fritt tillträde till den i kontraktet angivna fastigheten, samt rätt att avverka och utforsla virke från skogen på det sätt och med de metoder som köparen finner lämpligast och som medges av tillämplig lagstiftning. Köparen
är dock skyldig tillse att kvarstående skog, återväxt, åker, betesmark, diken etc icke i
onödan skadas eller förstöres till följd av bristande omsorg vid vald drivningsmetod och
vid drivningens genomförande. Köparen skall vara fri från ansvar för eventuella skador
som må uppkomma trots att drivningen genomförs med normal aktsamhet.
8. För en rationell avverkning av skogen äger köparen anlägga ett för vald drivningsmetod normalt stickvägssystem. Träd som därvid måste avverkas skall ingå i rotposten även
om de inte omfattas av stämplingslängden. Vidare disponerar köparen kostnadsfritt erforderliga vägar och upplagsplatser på säljarens fastighet, samt äger vid behov rätt att
efter överenskommelse med säljaren på dennes bekostnad anordna och/eller förbättra
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sådana vägar. Likaså disponeras vägar och upplag på främmande eller samfälld mark på
säljarens bekostnad (om ej annat avtalats) i sådana fall dylika måste tas i anspråk.
9. Köparen disponerar vägar och upplagsplatser intill två år efter avverkningstidens utgång. Köparen medges också rätt att under iakttagande av normal aktsamhet vidta för
avverkningen erforderliga terrängjusteringar.
10. Köparen ansvarar för skogsskyddet. Maskinbarkning och besprutning av virke på av
säljaren disponerad mark får endast ske på överenskomna platser och villkor. Barken får
kvarlämnas om den inte utgör hinder på vägar eller i diken.
11. Innan avverkningen slutförts äger säljaren icke rätt att inom det område som avverkningsrätten omfattar bedriva avverkning av gagnvirke utan köparens medgivande.
12. Skogsvårdande åtgärder som på grund av gällande lag eventuellt påfordras med anledning av denna avverkning enligt detta avtal ombesörjs och bekostas av säljaren om
annan överenskommelse ej träffats.
13. Säljaren garanterar att köparen kan förfoga över den upplåtna avverkningsrätten och
skall enligt lag vid försäljning av fastigheten göra förbehåll om köparens rätt i såväl köpekontrakt som i köpebrev. Sker icke detta är säljaren enligt lag skyldig ersätta köparen
för därigenom uppkommen förlust och skada. Säljaren medger att avverkningsrätten får
skrivas in i fastighetsboken.
14. Är säljarna två eller fler ansvarar de solidariskt för kontraktets fullgörande.
15. I händelse av krig, mobilisering eller andra militära dispositioner, naturhinder,
olyckshändelse, eldsvåda, strejk eller annan arbetskonflikt, myndigheternas ingripande
eller annan omständighet utom parternas kontroll, som direkt eller indirekt hindrar eller
avsevärt försvårar fullgörandet av avtalet, är part berättigad att utan ersättningsskyldighet till motparten uppskjuta detta fullgörande så länge hindret därtill föranleder. Anmälan härom skall ske snarast, dock senast inom 30 dagar efter det händelsen inträffat. Vad
ovan sagts skall även gälla om omständighet av nämnda slag föranleder hinder för virkets mottagande hos köparens avnämare.
16. Rätt att uppbära likvid enligt detta avtal får ej överlåtas till factoring-företag eller
annan, utan köparens skriftliga medgivande. Säljaren medger att överlåtelse av avverkningsrätten får ske under förutsättning att den ursprunglige köparen är ansvarig för att
betalningen fullgörs.
17. Tvist rörande detta avtal får ej dras inför domstol, utan skall avgöras i enlighet med
lagen (1929:145) om skiljemän. Vid omröstning skall skiljemännen tillämpa rättegångsbalkens omröstningsregler.
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Från framsidan:
Redovisning av inmätta kvantiteter och slutredovisning tillställes snarast möjligt efter
avverkningens slutförande.
Säljaren medger att denna nyttjanderätt får inskrivas i fastigheten.
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Bil 11:

Kontrakt avverkningsrätt
1. Överenskommelse utöver vad som enats om i detta avtal är bindande endast efter bekräftelse av båda parter.
2. Säljaren garanterar och ansvarar för att han äger rätt att upplåta i kontraktet angiven
avverkningsrätt. Är säljaren två eller flera ansvarar de solidariskt för kontraktets fullgörande.
3. Säljaren garanterar och ansvarar för att avverkningsförbud ej gäller för denna avverkningsrätt, och hinder mot avverkningen ej finns eller kommer att finnas samt att Skogsvårdsstyrelsens eller annan myndighets åläggande icke medför inskränkningar i avverkningsrätten. Vidare garanterar och ansvarar säljaren för att avverkningen kan ske i enlighet med bestämmelserna i skogsvårdslag, miljölagar samt den skogsvårdspolicy som
tillämpas av Södra. I den mån avverkning inte kan ske under förutsättningarna i första
stycket har Södra rätt att utan skadestånd eller annan ersättning häva detta kontrakt varvid av parterna gjorda prestationer skall återgå. Av myndighet meddelat förbud eller inskränkning i rätten att avverka enligt detta kontrakt skall omgående meddelas köparen.
Köparen äger därvid rätt att i eget val få kontraktstiden förlängd eller köpet hävt samt av
säljaren erhålla skälig ersättning för de kostnader ett sådant förbud eller inskränkning
orsakar köparen.
4. Köparen skall ha fritt tillträde till avverkningstrakten. Köparen har rätt att på säljarens
fastighet nyttja befintliga vägar, uppställningsplatser och upplagsplatser samt anlägga
nya nödvändiga basvägar, stickvägar, uppställningsplatser och upplagsplatser intill tre år
efter avverkningstidens utgång. Säljaren ansvarar för att nyttjanderätten till vägar och
upplagsplatser inte upphört till följd av markens övergång till ny ägare. Säljaren ansvarar
för att bilväg inklusive broar och trummor minst har sådan bärighet, att den är farbar
med fullastad lastbil året om utom vid tjällossning eller långa regnperioder.
5. Mätning av virket från avverkningen utföres av Virkesmätningsföreningen eller av
denne bemyndigad mätare, enligt för detta avtal gällande villkor och i övrigt gällande
mätnings- och avlastningsinstruktioner. Mätningen sker antingen vid bilväg eller vid
mottagningsplats. Om ej annat avtalats mellan parterna skall beträffande virkeskvalitet
och tillredning gälla vad som stadgas i Skogsstyrelsens författningssamling och vad som
föreskrivits av Virkesmätningsrådet.
6. På köparens skriftliga begäran till säljaren före avverkningstidens utgång äger köparen
rätt till ett års förlängd avverkningstid. I sådant fall gäller som intäkt vad som angivits
under "intäkter" på omstående sida. Önskar köparen efter denna tid ytterligare förlängning, får särskild överenskommelse träffas med säljaren. Säljaren äger alltid rätt att bi339

behålla ursprungligen kontrakterad avverkningstid om han återbetalar eventuellt förskott
före avverkningstidens utgång och skriftligen informerar köparen härom.
7. Eventuella vägavgifter betalas av säljaren.
8. Såvida annat ej överenskommes svarar säljaren för att den skog som omfattas av avtalet är brand försäkrad.
9. Köparen äger rätt att avverka och utforsla virke och timmer från skogen på det sätt
och med de metoder som köparen finner lämpligt. Köparen är dock skyldig att tillse att
kvarstående skog, återväxt, åker, betesmark, diken etc icke i onödan skadas eller förstöres till följd av bristande omsorg vid vald drivningsmetod och vid drivningens genomförande. Köparen skall vara fri från ansvar för eventuella skador som må uppkomma trots
att drivningen genomförs med normal aktsamhet. För en rationell drivning av skogen
äger köparen anlägga ett för vald drivningsmetod normalt stickvägssystem. Träd som
därvid måste avverkas skall ingå i uppdraget.
10. För avverkat virke ur denna avverkning ansvarar köparen för åtgärder till skydd mot
insektsskador på växande skog.
11. Köparen och andra företag som ingår i Södra - koncernen äger vid varje tillfälle rätt
att kvitta säljaren tillkommande fordringar på köparen eller annat företag i Södra - koncernen mot säljarens skulder till köparen eller något av de andra företagen.
12. Köparen äger rätt att hos myndighet inskriva denna avverkningsrätt. Säljaren är
skyldig att vid fastighetens försäljning göra förbehåll om att fastigheten belastas med en
avverkningsrätt.
13. I händelse av krig, mobilisering eller andra militära dispositioner, naturhinder,
olyckshändelse, eldsvåda, strejk eller annan arbetskonflikt, myndigheternas ingripande,
produktionsinskränkning, extrema väderförhållanden eller annan omständighet utom
parternas kontroll, som direkt eller indirekt hindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet
av avtalet, är part berättigad att utan ersättningsskyldighet till motparten uppskjuta detta
fullgörande så länge hindret därtill föranleder. Anmälan härom skall ske snarast, dock
senast inom 30 dagar efter det att händelsen inträffat. Vad ovan sagts skall även gälla om
omständighet av nämnda slag föranleder hinder för virkets mottagande hos köparens avnämare. Om avtalstiden genom sådan förlängning kommer att överstiga fem år, åligger
det säljaren att genom ny upplåtelse förlänga avtalstiden i tillräcklig omfattning.
14. Såvida annat ej avtalats på omstående sida gäller för utbetalningar enligt detta avtal
de betalnings- och räntevillkor som köparen generellt från tid till annan fastställer.
Från framsidan
Ränteberäkning:
För kontrakt tecknat mot fastställd tidsperiod erhåller säljaren ränta på ersättningen
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fr o m periodens utgång till dess att utbetalning sker.
För övriga kontrakt erhåller säljaren ränta 45 dagar efter respektive inmätning. Ränta
erhålls enligt köparens vid varje tidpunkt gällande inlåningsränta för avverkningsrätter.
För del- och slutlikvid före ovan nämnda datum, debiteras ränta enligt köparens vid varje
tidpunkt gällande utlåningsränta för avverkningsrätter.
Redovisning:
Redovisning av intäkter och kostnader för fastställande av ersättning förs snarast efter
det att allt virke är inmätt och mätbesked erhållits, samt då priserna för virket enligt ovan
angivna villkor är fastställda.
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Bil 12:

Kontrakt avverkningsrätt/leveransrotköp
med skogsvårdsavtal enligt bilaga
1. Köparen äger rätt att på säljarens mark utan särskild ersättning upphugga och använda
erforderliga vägar och avläggningsplatser, och uppställa personalvagnar etc. samt använda hemmanets vägar och dess rätt till stränder, vägar och upplagsplatser. Om upplagsplatser eller utfartsvägar ej finns tillgängliga på säljarens mark svarar denne för att
sådana får nyttjas på annans tillhörig mark.
Vid virkets utdrivning skall försiktighet iakttagas för att hindra skador på växande skog.
Stubbar, toppar, grenar, bark och dylikt kan av köparen tillvaratas eller kvarlämnas på
avverkningsplatsen.
2. Säljaren ansvarar ensam inför gällande skogsvårdslag, och är skyldig utföra och bekosta eventuella skogsvårdsåtgärder. Skulle Skogsvårdsstyrelsen eller annan myndighet
fordra säkerhet för åtgärders verkställande äger köparen av köpesumman innehålla av
Skogsvårdsstyrelsen bestämt belopp.
3. Har lantmäteriförrättningar, tvister, ingripande från Skogsvårdsstyrelsen eller annan
myndighet medfört hinder att utföra avverkningen eller förorsakat förlust av virke, skall
säljaren ersätta den skada som därigenom förorsakats köparen.
Inträffar sådan omständighet under avtalstiden åligger det säljaren att omedelbart underrätta köparen härom.
4. Har avverkningstiden bestämts till kortare tid än fem år och har köparen icke avverkat
posten och icke skriftligt förklarat sig vilja avstå från rotposten eller del därav, forlänges
avtalstiden automatiskt med intill totalt fem år.
För den tid, räknat i påbörjade kalendermånader, från avverkningstidens utgång, som
träden kvarstår på rot, betalar köparen säljaren särskild ersättning utgörande för år räknat
tre procent av köpeskillingen för rotposten eller den del därav som kvarstår oavverkad.
5. Inträffar händelse under avtalstidens sista år som hindrar eller försvårar drivningen
såsom arbetskonflikt, knapphet med transportmedel eller drivmedel, onormala snö- och
isförhållanden, forlänges automatiskt avtalstiden med ett år från det att hindret upphörde.
6. Avforslingstiden bestämmes till ett år utöver avtalstiden eller dess förlängning.
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7. Säljaren ansvarar för riktigheten av uppgifterna i företedd stämplingslängd, såvida inte
köparen utfört stämplingen, och förbinder sig att ersätta eventuellt förekomna brister.
8. Säljaren förbinder sig, att vid överlåtelse av fastigheten eller del därav som kan inverka på köparens rättigheter enligt detta kontrakt, göra skriftligt förbehåll om dessa.
9. Säljaren erinras om sin skyldighet att enligt skogsvårdslagen § 8a underrätta Skogsvårdsstyrelsen om avverkning.
10. Som säkerhet för utbetald likvid före avverkning medgives rätt till inskrivning i fastigheten. Nödiga åtkomsthandlingar skall tillhandahållas av säljaren.
11.Inmätning verkställes av VirkesmätningsfÖreningen i enl. med för denna gällande
instruktioner.

Från framsidan
Eventuella vägavgifter för virkets uttransport till allmän väg betalas av säljaren.
Ändring i detta avtal skall för att vara gällande avfattas skriftligen.
Tvist avgöres enligt gällande lag om skiljemän.
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Bil 13:

Kontrakt avverkningsrätt till fast netto
1. Överenskommelse utöver vad som enats om i detta avtal är bindande endast efter bekräftelse av båda parter.
2. Säljaren garanterar och ansvarar för att han äger rätt att upplåta i kontraktet angiven
avverkningsrätt. Är säljaren två eller flera ansvarar de solidariskt för kontraktets fullgörande.
3. Säljaren garanterar och ansvarar för att avverkningsförbud ej gäller för denna avverkningsrätt, och hinder mot avverkningen ej finns eller kommer att finnas samt att Skogsvårdsstyrelsens eller annan myndighets åläggande icke medför inskränkningar i avverkningsrätten. Av myndighet meddelat förbud eller inskränkning i rätten att avverka enligt
detta kontrakt skall omgående meddelas köparen. Köparen äger därvid rätt att i eget val
få kontraktstiden förlängd eller köpet hävt samt av säljaren erhålla skälig ersättning för
de kostnader ett sådant förbud eller inskränkning orsakar köparen.
4. Köparen skall ha fritt tillträde till avverkningstrakten. Köparen har rätt att på säljarens
fastighet nyttja befintliga vägar, uppställningsplatser och upplagsplatser samt anlägga
nya nödvändiga basvägar, stickvägar, uppställningsplatser och upplagsplatser intill tre år
efter avverkningstidens utgång. Säljaren ansvarar för att nyttjanderätten till vägar och
upplagsplatser inte upphört till följd av markens övergång till ny ägare. Säljaren ansvarar
för att bilväg inklusive broar och trummor minst har sådan bärighet, att den är farbar
med fullastad lastbil året om utom vid tjällossning eller långa regnperioder.
5. Mätning av virket från avverkningen utföres av Virkesmätningsföreningen eller av
denne bemyndigad mätare, enligt för detta avtal gällande villkor och i övrigt gällande
mätnings- och avlastningsinstruktioner. Mätningen sker antingen vid bilväg eller vid
mottagningsplats. Om ej annat avtalats mellan parterna skall beträffande virkeskvalitet
och tillredning gälla vad som stadgas i Skogsstyrelsens författningssamling och vad som
föreskrivits av Virkesmätningsrådet.
6. På köparens skriftliga begäran till säljaren före avverkningstidens utgång äger köparen
rätt till ett års förlängd avverkningstid. I sådant fall gäller som intäkt vad som angivits
under "intäkter" på omstående sida. Önskar köparen efter denna tid ytterligare förlängning, får särskild överenskommelse träffas med säljaren. Säljaren äger alltid rätt att bibehålla ursprungligen kontrakterad avverkningstid om han återbetalar eventuellt förskott
före avverkningstidens utgång och skriftligen informerar köparen härom.
7. Eventuella vägavgifter betalas av säljaren.
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8. Såvida annat ej överenskommes svarar säljaren för att den skog som omfattas av avtalet är brand försäkrad.
9. Köparen äger rätt att avverka och utforsla virke och timmer från skogen på det sätt
och med de metoder som köparen finner lämpligt. Köparen är dock skyldig att tillse att
kvarstående skog, återväxt, åker, betesmark, diken etc icke i onödan skadas eller förstöres till följd av bristande omsorg vid vald drivningsmetod och vid drivningens genomförande. Köparen skall vara fri från ansvar för eventuella skador som må uppkomma trots
att drivningen genomförs med normal aktsamhet. För en rationell drivning av skogen
äger köparen anlägga ett för vald drivningsmetod normalt stickvägssystem. Träd som
därvid måste avverkas skall ingå i uppdraget.
10. För avverkat virke ur denna avverkning ansvarar köparen för åtgärder till skydd mot
insektsskador på växande skog.
11. Köparen och andra företag som ingår i koncernen äger vid varje tillfälle rätt att kvitta
säljaren tillkommande fordringar på köparen eller annat företag i koncernen mot säljarens skulder till köparen eller något av de andra företagen.
12. Köparen äger rätt att hos myndighet inskriva denna avverkningsrätt. Säljaren är
skyldig att vid fastighetens försäljning göra förbehåll om att fastigheten belastas med en
avverkningsrätt.
13. I händelse av krig, mobilisering eller andra militära dispositioner, naturhinder,
olyckshändelse, eldsvåda, strejk eller annan arbetskonflikt, myndigheternas ingripande,
produktionsinskränkning, extrema väderförhållanden eller annan omständighet utom
parternas kontroll, som direkt eller indirekt hindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet
av avtalet, är part berättigad att utan ersättningsskyldighet till motparten uppskjuta detta
fullgörande så länge hindret därtill föranleder. Anmälan härom skall ske snarast, dock
senast inom 30 dagar efter det att händelsen inträffat. Vad ovan sagts skall även gälla om
omständighet av nämnda slag föranleder hinder för virkets mottagande hos köparens avnämare. Om avtalstiden genom sådan förlängning kommer att överstiga fem år, åligger
det säljaren att genom ny upplåtelse förlänga avtalstiden i tillräcklig omfattning.
14. Såvida annat ej avtalats på omstående sida gäller för utbetalningar enligt detta avtal
de betalnings- och räntevillkor som köparen generellt från tid till annan fastställer.
15. Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal skall avgöras av skiljenämnd
enligt gällande lag om skiljeförfarande.

Från framsidan
Ränteberäkning:
För kontrakt tecknat mot fastställd tidsperiod erhåller säljaren ränta på ersättningen
fr o m periodens utgång till dess att utbetalning sker.
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För övriga kontrakt erhåller säljaren ränta 45 dagar efter respektive inmätning. Ränta
erhålls enligt köparens vid varje tidpunkt gällande inlåningsränta för avverkningsrätter.
För del- och slutlikvid före ovan nämnda datum, debiteras ränta enligt köparens vid varje
tidpunkt gällande utlåningsränta för avverkningsrätter.
Redovisning:
Redovisning av intäkter och kostnader för fastställande av ersättning förs snarast efter
det att allt virke är inmätt och mätbesked erhållits, samt då priserna för virket enligt ovan
angivna villkor är fastställda.
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Bil 14:

Avverkningsuppdrag
(Kontraktet gäller i första hand avtal om leveransvirke, men har också viss tillämpning
beträffande avverkningsuppdrag, vilket medför att många punkter i avtalet blir svårbegripliga).
1. Virkets beskaffenhet
Virket levereras enligt Skogsstyrelsens mätningsföreskrifter samt av virkesmätningsförening fastställda mätningsinstruktioner jämte tillägg, vilka på begäran tillhandahålles av
uppdragstagaren.
2. Trädslagsblandad massaved
Massaveden levereras normalt i skilda travar för tall, gran och löv. Inom vissa områden
medges emellertid trädslagsblandad leverans, vilket meddelas av kontoret.
3. Leveranstid
Leverantören skall ha kört fram virket till leveransplatsen och begärt mätning senast vid
de tidpunkter för respektive sortiment, som meddelas i för säsongen gällande prislista
eller genom annat tillkännagivande.
4. Leveransfullgörande
Del- eller slutleverans är fullgjord i och med att virket är framkört till bilväg resp. flottled och anmäld för mätning eller avtransport. Anmälan skall av leveratören ske skriftligt
medelst klarkort och vara tillhanda eller poststämplat på leveransdagen.
Leverans utöver den kontrakterade maximikvantiteten (överleverans) godkännes endast
under förutsättning att skriftlig överenskommelse därom träffats mellan köpare och säljare.
Bristande leverans föranleder påföljder enligt köplagens bestämmelser. Om köparen före
årets slut så yrkar, åligger det leverantören att före därpå följande 1 april fullgöra resterande leverans.
5. Upplagsplatser och uppläggning
Leverantören förbinder sig att tillhandahålla erforderliga upplagsplatser. Nyttjanderätten
till dessa för tiden till och med avforslingen upplåter resp överlåter leverantören på köparen. Ersättning härför ingår i uppgjorda virkespriser. Leverantören ansvarar för att nyttjanderätten icke kommer att upphöra till följd av markens övergång till ny ägare.
Upplägges virke vid bilväg ansvarar leverantören för att avforslingsvägen är snöröjd och
av sådan beskaffenhet att den vid tiden för mätningen eller avforsling kan och får befaras
med fullastad lastbil. VMF resp. befraktare skall i förväg underrätta leverantören om tidpunkten för mätning resp. avforsling i det fall snöröjning erfordras.
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Ev. vägavgifter åvilar leverantören.
1 övrigt hänvisas till virkesmätningsföreningens avlastningsinstruktion.
6. Inmätningsplats för virket
Virket mätes in på den mätplats som överenskommes mellan uppdragstagaren och köpare för respektive sortiment. Har leverantören speciella önskemål beträffande inmätningsplats, skall detta anmälas till kontoret i samband med kontraktering eller klarkortsanmälan.
7. Inmätning och märkning
Virkets inmätning ombesörjes av respektive områdes virkesmätningsförening eller den
som erhållit mätningsföreningens dispens. Framställning om mätning göres av leverantören till uppdragstagaren enligt särskild instruktion. Erforderligt manskap för handräckning vid såväl mätning som märkning anskaffas och bekostas av leverantören vid mätning vid bilväg eller flotteled.
Övriga med virkets inmätning förenade kostnader erlägges av köparen.
Mätningen är ovillkorligen bindande för leverantör och köpare om den icke avbrytes av
någondera parten under arbetets gång eller förrättningen överklagas i vederbörlig ordning.
Virket ska genom mätning anses övergå i köparens ägo.
8. Avforsling
Virke som inmätes/levereras vid bilväg skall genom köparens försorg avforslas vid de
tidpunkter för respektive sortiment som meddelas i för säsongen gällande prislista eller
genom annat tillkännagivande. Om virket ej avforslas inom angiven tid skall leverantören meddela detta till kontoret

9. Skogsskydd
Med skogsskydd avses i detta sammanhang endast åtgärder i syfte att förhindra skadegörelse på växande skog av barkynglande insekter. Dessa åtgärder avser huvudsakligen
borttransport, barkning, insektsbesprutning eller bevattning i rätt tid av virket.
Med rätt tid avses:
För barkning alternativt borttransport
-tallvirke avverkat före den 15 maj senast den 30 juni
-granvirke avverkat före den 1 juli senast den 31 juli
Insektsbesprutning skall utföras före insekternas svärmning.
I fråga om bevattning och övriga åtgärder se Skogsstyrelsens föreskrifter till § 20 skogsvårdslagen.
Beträffande åtgärder och ansvar hänvisas till skogsskyddskommitténs bestämmelser angående skogsskydd vilka tillhandahålles av kontoret.
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10. Pris
Om särskilt pris ej överenskommits gäller säsongens centralt uppgjorda priser och leveransvillkor, varom överenskommits mellan avtalsslutade parter. Ekonomiska mellanhavanden grundade på detta kontrakt ränteberäknas i aktuella fall enligt regler för ränteberäkning fastställda av styrelsen för uppdragstagaren.
11. Force majeur
Uppstår förhållanden, varöver kontrahenterna icke råder (force majeur), bortfaller ersättningsskyldighet för skada, som kan uppstå därigenom att avtalet icke i rätt tid fullgöres.
Vill kontrahent till befrielse från ersättningsskyldighet åberopa force majeur, är han
skyldig att, då hinder för avtalets fullgörande uppstått, ofördröjligen lämna andra kontrahenten skriftligt meddelande härom.
Som force majeur anses krig, mobilisering, förstärkt forsvarsberedskap, statligt ingripande, eldsvåda, strejk, lockout eller annan arbetsinställelse, ihållande menföre eller annat naturhinder samt i orten inträffande allmän brist på arbetskraft och transportmedel.
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Bil 15:

Avtal om avverkningsuppdrag/skogsvårduppdrag
1. Skogsägaren upplåter kostnadsfritt utfartsvägar och upplagsplatser för avverkningens
utförande samt står vid behov för kostnader i samband med återställande av skador som
ej kunnat undvikas i samband med avverkningen.
2. Förekommer annan avverkning på ovannämnda drivningsområde, skall föreningen
underrättas om detta
3. Skogsägaren garanterar att föreningen fritt får förfoga över i detta avtal utstämplad
skog och skall sålunda vid eventuell försäljning av fastigheten göra förbehåll beträffande
detta kontrakt i försäljningskontrakt gällande fastigheten.
4. Skogsägaren är ansvarig för att den upplåtna avverkningsrätten kan tillgodogöras av
föreningen under avtalstiden. Av myndighet meddelat förbud eller inskränkning i rätten
att avverka enligt detta kontrakt skall omgående meddelas föreningen. Föreningen äger
därvid rätt att i eget val få kontraktstiden förlängd eller köpet hävt samt att av skogsägaren erhålla skälig ersättning för de kostnader ett sådant förbud eller inskränkning orsakar
föreningen
5. De åtgärder, som skogsvårdsstyrelsen på grund av avverkningen kan påfordra, ikläder
sig skogsägaren att bestrida.
6. Skulle omständigheter inträffa, som omöjliggör avtalets rättidiga fullföljande - force
majeur - medgiver skogsägaren längre avverkningstid än den ovan nämnda. Därest omständigheter, varöver föreningen icke kan råda, exempelvis stormfällning, svåra väderleksförhållanden, arbetskraftsbrist o. dyl. skulle avsevärt fördyra eller omöjliggöra att
avverkningen fullföljs under avsedd tid, skall skogsägaren meddelas därom.
7. Eventuella tvister angående detta kontrakt skall avgöras enligt lag om skiljedom.
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Bil 16

Avtal om avverkningsrätt
Leveransrotköp
Säljaren må ej utan köparens medgivande avverka eller till annan person upplåta avverkningsrätt å den ifrågavarande avverkningstrakten före avforslingens slut eller köparen rapporterat att avverkningen slutförts.
Detta kontrakt gäller under förutsättning att Skogsvårdsstyrelsen medgivit avverkningen
av de av avverkningsrätten omfattade träden. Om träd, som omfattas av denna rätt, skulle bli underkastade avverkningsförbud eller förstöras genom brand, storm eller annan
naturhändelse, skall säljaren gottgöra köparen för den del av utlagda kostnader, som belöper sig på sådana träd, detsamma gäller om särskilda naturvårdshänsyn meddelas.
Säljaren skall vid eventuell försäljning av fastighet, varå den upplåtna avverkningsrätten
är gällande, göra förbehåll om beståndet av avverkningsrätten. Sker ej så, är säljaren
skyldig att ersätta köparen av avverkningsrätten förlust och skada, som därigenom
åsamkas denne. Säljaren skall underrätta köparen av avverkningsrätten om försäljningen
av fastigheten och därvid uppge nya ägarens namn och adress.
Därest till följd av myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad,
menföre, tjällossning, brist på arbetskraft eller annan liknande omständighet utom köparens kontroll, avverkningen inte kan företagas under i kontraktet angiven tid, förlänges
avverkningstiden med ett år.
För skador i normal omfattning på mark och växande skog till följd av maskinell utdrivning svarar säljaren. Det åligger köparen att tillse, att ostämplade träd och växande skog
i största möjliga utsträckning skyddas från skador vid avverkningen.
Köparen äger rätt att kostnadsfritt använda fastighetens avläggsplatser och vägar av olika
slag samt upptaga nya sådana, där så erfordras, ävensom begagna fastighetens rätt till
avläggsplatser och vägar.
Eventuella väg- och trafikavgifter eller andra underhållsskyldigheter på de vägar köparen enligt ovan äger begagna bekostas av säljaren.
Säljaren svarar för alla de skogsvårdande åtgärder, som kan bli en följd av denna avverkning.
Eventuella ersättningsanspråk, som sammanhänger med detta kontrakt skall, för att vara
gällande, framställas senast sex månader efter avverkningens slutförande.
Sågtimmer kan volymbestämmas
och/eller stockmätning.

genom
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travmätning

med

fastvolymbedömning

Köparen har rätt att utan säljarens hörande överlåta detta kontrakt.
Som säkerhet för köparens rättigheter enligt detta kontrakt medger säljaren/na inskrivning i den fastighet, varifrån upplåtelsen ägt rum, och han/de skall på begäran tillhandahålla de handlingar som krävs för detta. Säljaren/na garanterar därvid att han/de är lagfaren/farna ägare och att inskrivning kan meddelas på grund av detta kontrakt.
Tvist om tolkning av detta kontrakt skall hänskjutas till avgörande genom skiljemän enligt gällande lag.
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Bil 17

Köp av skog på rot
Säljaren får inte avverka på den avverkningstrakt som detta kontrakt avser och inte heller
upplåta annan avverkningsrätt där innan avforslingstiden gått ut eller köparen rapporterat
att avverkningen slutförts.
Fällda träd och upparbetat virke får köparen ha kvar på avverkningstrakten intill ett år
utöver den angivna avverkningstiden, dock med beaktande av bestämmelserna om insektsskydd i skogsvårdslagen
Köparen har rätt att välja avverkningsmetod och att utföra maskinbarkning vid väg. Vägar och diken skall efter sådan barkning befrias från bark.
Köparen äger rätt att kostnadsfritt använda fastighetens avläggsplatser och vägar av olika
slag samt upptaga nya sådana, där så erfordras, ävensom begagna fastighetens rätt till
avläggsplatser och vägar.
För skador i normal omfattning på mark och växande skog till följd av maskinell utdrivning svarar säljaren. Det åligger köparen att tillse, att ostämplade träd och växande skog
i största möjliga utsträckning skyddas från skador vid avverkningen.
Därest till följd av myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad,
menföre, tjällossning, brist på arbetskraft eller annan liknande omständighet utom köparens kontroll, avverkningen inte kan företagas under i kontraktet angiven tid, forlänges
avverkningstiden med ett år.
Säljaren svarar för att de i utstämplingslängden upptagna träden finns såväl till antal som
dimensioner. Skulle i utstämplingslängden konstateras fel av sådan art att dessa skulle
minska postens rotvärde, äger köparen att i eget val antingen häva köpet eller av säljaren
erhålla full gottgörelse med motsvarande del av köpeskillingen. Köparen äger därutöver
att av säljaren erhålla full gottgörelse för alla de kostnader köparen haft för uppräkning
och kontroll m.m.
Köparen svarar inte för de skogsvårdande åtgärder, som kan komma att erfordras i anledning av avverkningen.
Skulle av anledning utom köparens kontroll avverkningen icke fullföljas, förbinder sig
säljaren att omedelbart återbetala så stor del av köpeskillingen, som belöper å på marken
kvarstående träd, samt därutöver hålla köparen skadeslös. Detsamma gäller om avverkningsförbud eller särskilda naturvårdshänsyn meddelas. Om träd, som omfattas av detta
avtal skulle förstöras genom brand, storm eller annan naturhändelse, skall säljaren gottgöra köparen för den del av utlagda kostnader som belöper sig på sådana träd.
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Efter avverkningen kvarliggande avfall tillfaller säljaren, därest köparen icke inom 6
månader efter avverkningens avslutande tillvaratagit detsamma.
Ersättningsanspråk för skadegörelse å hägnader och diken m.m. skall, för att vara gällande, vara framställda senast sex månader efter avverkningens slutförande.
Säljaren förbinder sig att vid eventuell överlåtelse av marken förbehålla den genom detta
kontrakt upplåtna avverkningsrätten. Om detta ej sker är säljaren skyldig att hålla köparen skadeslös.
Som säkerhet för köparens rättigheter enligt detta kontrakt medger säljaren/na inskrivning i den fastighet, varifrån upplåtelsen ägt rum, och han/de skall på begäran tillhandahålla de handlingar som krävs för detta. Säljaren/na garanterar därvid att han/de är lagfaren/farna ägare och att inskrivning kan meddelas på grund av detta kontrakt.
Köparen äger rätt att utan säljarens hörande överlåta detta kontrakt.
Säljaren är skyldig att förete bevis på eller att i samband med detta kontrakts upprättande
göra anmälan om avverkning jämlikt bestämmelser i skogsvårdslagen § 17. Om ej avverkning skett inom någon av de anmälda tidpunkterna, befullmäktigas köparen att göra
anmälan om ny tidpunkt för avverkningen, varvid skall påpekas att anmälan tidigare insänts men förfallit.
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Summary
This thesis has had as its prime purpose to investigate the contract type right to fell trees
from a Swedish civil law point of view. It is not a complete investigation, rather a subjective choice of practical questions that have arisen or might arise in the field. The main
tasks of the work are on one hand to deal with the relation between the landowner and
the possessor of the right to fell trees on the property and on the other hand to investigate
different kinds of third party conflicts concerning the right or the result of exercising the
right. I have partly - as far as the preparatory work, the case law and statements in legal
writing have admitted - tried to make clear the juridical level de lege lata, partly I have
given a few proposals de lege ferenda and partly a few recommendations to consider in
the forming of standard contracts in the field.
The owner of the property where the trees are to be felled is in the following called the
landowner and the person who possesses the right is called the feller. This is not a quite
adequate term since the feller actually ought to be the person who takes care of the actual felling on behalf of the possessor of the right. The term possessor on the other hand
is not suitable since it tends to emphasize physical occupation of goods. Finally there is
the term lessee, which would be a precise term i f we were talking about farming. I think
it is necessary to point out that several juridical terms in the following are hard to translate.
Since this subject is quite poorly observed in Swedish jurisprudence - and in other countries as well one might add - I have paid certain - but only a little - attention to the history of Swedish forestry and the legal history concerning at least some aspects of the
right of use of real estate in an attempt to establish a frame upon which it might be useful
to put the legal-technical investigation concerning the right of tree felling in forests.
Forms of commercial forestry were established in Sweden as far back as in the early
Middle Ages. Oak was exported above all to England and the Netherlands and also to
other nations, that were also involved in extensive trade and shipping.
th

In the 16 century Sweden made huge efforts to produce iron and in those days charcoal
played an extremely important role in the manufacturing of iron. The pulp was heated
with the charcoal. In the production of charcoal, tar was a secondary product which also
became important as an export. O f course different kinds of trees were of importance as
fuel and as building material. The felling in those areas where iron was produced and in
the neighbourhood of major cities was then quite excessive. Therefore as early as the end
of the Middle Ages a certain shortage of wood could be observed in some areas..
,h

Through the 16 century a sawmill industiy was developed, partly as projects by the
state and partly as private establishments. The latter had normally the character of a kind
of joint venture between merchants and owners of forest properties. In the beginning of
the 18 century there was a remarkable recession in this sector. The main reason was
that the iron manufacturing industries demanded increased quantities of charcoal and,
th
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since this sector still was of utmost importance, the government tried to give priority to
its needs.
Later there occurred a general shortage of wood in the British Isles and on the European
continent. This fact led to a rise of the Swedish forest industry in the middle of 18 century. Certain technical improvements, however, also contributed impressively to the rise.
On the other hand, shortage of wood was a familiar phenomenon in certain areas in
Sweden as well, especially in those parts of the country which were easily accessible for
felling.
th

th

In the first decades of the 19 century it was finally possible to start tree felling in the
remote forests of Sweden. This was the start of the boom era for the Swedish forest industry. The steam engine made transportation possible, especially transportation on rivers. In the forests the timber was pulled by horses down to the streams and then it was
taken further to calm rivers by floaters. Then it was pulled by small steam boats to certain sorting establishments where the timber was sorted. Often the saw mills were also
established quite near the sorting places.
th

As early as in the middle of the 19 century it was clear that the Swedish forests faced
serious depletion. The government investigated and tried to find out different kinds of
actions to prevent such a development in order to make safe the regrowth of the forests.
Above all this work led to a rather extended legislation in 1903. On this occasion the
government also established local authorities which should exclusively deal with the task
of organising forestry among private owners of forests.
The legislation regarding forestry has on several occasions been changed since 1903 and
even its purposes have been altered. At first the purpose focused on the task of preventing the felling of younger trees, and then the focus was on the question of regrowth.
Later on another important task was to secure the labour market for forest workers. Now
there are two main goals for the legislation, on one hand to secure sustainable growth
and on the other hand to keep up the biological diversity in the forests. You might say
that the efforts concerning regrowth, which task from an economic point of view is of
utmost importance, have been successful. The stock of the Swedish wood is now, and
has for a long time been increasing and the forest industry is still of great importance to
the Swedish economy. From the environmental point of view, however, it is hard to
point out a similar progress. On the other hand this aspect has not been regarded as important, at least not before 1960. In the long run there is at least hope that attitudes will
change so that forestry will be organised in a way so full attention is paid to the environmental aspects.
The landowner's agreement with another person to let a certain forest area at his disposal
for felling trees is regarded as a right to use real property, a usufruct. In Sweden it has
always been regarded in that way although the purpose of such an agreement obviously
is that the possessor shall fell the trees and thus become owner of the trees. Regarding
the latter point it would seem more natural to regard the agreement as a purchase. In the
Real Property Code (Jordabalken) it is, however, clearly stated that this kind of agree356

ment should be regarded as a right to use property. Although other kinds of right to use
property like tenancy, leasehold, site-leasehold and a few others are almost completely
regulated, there are practically no explicit rules that directly refer to the right of felling
trees. In fact the only rule that obviously is addressed to this kind of contract says that
this kind of agreement is valid for a maximum of five years. Similar regulations of this
question also appear in Norway and Finland.
In the Real Property Code there are, however, also some common rules about rights to
use property. These rules are obviously also applicable to the right to fell trees. However, these rules primarily deal with questions concerning third party conflicts, for instance under what circumstances is it possible for the possessor to claim the right against
a new owner of the property or another person who has achieved the same right. Another
kind of question is whether a person, who does not own the property, can, with effect
against the real owner, let a right to use the property. I will not deal with these questions
now, but there is reason to point out that according to the Swedish rules, important consequences are associated with the registration of the right. I f a person in good faith has
made a registration that generally means that he will be successful against another party,
irrespective of whether that party has bought the property or made an acquisition of a
competing right. I f he in good faith is the first one to make an application for registration
he will win. It is under similar circumstances even possible that a person who does not
own the property can let rights of using the property that will be valid against the real
owner. But if that person is not registered as the owner that possibility does not exist.
But the question of juridical relationship between the landowner and the person that has
received the right to fell trees on the property is not expressly regulated. This implies
that there ought to be reason to consider if there are any other kinds of rules that may be
indirectly applicable. In Sweden we have never managed to carry through a complete
regulation concerning civil law but there are a few regulations that can be used analogically outside the area where they are directly applicable. One of the most common regulations from this point of view is the Swedish Sale of Goods Act (köplagen) which is
not only applicable to purchase of goods and chattels but to movables as a whole or
rather, most property that is not regarded as real property. Also the regulation concerning
bonds, The Promissory Notes Act (skuldebrevslagen) should be mentioned. The principles concerning hiring of goods and chattels are, although there isn't any regulation
about it, also of certain interest.
It has been stated that The Sale of Goods Act should be used analogically upon a right of
tree felling when there is question of the relationship between the landowner and the
feller. The reason for this common opinion is that the essence of this kind of deal is that
the feller in the end shall own the trees that have been felled. When ordinary usufruct
concerning real property is the case the purpose of the contract is the use of land or
building. The right does not include acquisition of ownership. In my opinion there are,
however, a few items in The Sale of Goods Act that are not suitable for the right of tree
felling. Primarily this touches the rules about the sanctions of the parties' breaches of the
contract.
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The relationship with purchase means, however, that a few general principles of The
Sale of Goods Act are of importance. One example is the figure risk and the question i f
and i f so when the risk is handed over to the feller. It is generally accepted that the risk
will be handed over to the feller but at least two different opinions are at hand when it
comes to deciding when this takes place. One opinion is that the risk shall be handed
over to the feller already when the agreement is settled, but the other and nowadays
probably general opinion is that this happens first when the trees are felled.
I f the risk is placed on the feller this should normally lead to the consequence that he
shall pay even i f he does not acquire the trees. It is important to point out that this effect
only happens i f there is an accident that neither depends on the landowner nor the feller.
On the other hand there are other kinds of incidents that are totally excluded, especially
decisions by authorities saying that the tree felling is not allowed to take place.
It seems adequate to use the principle of risk for tree felling contracts. De lege lata the
risk is handed over to the possessor at the time of the tree felling, but actually I find it
hard to point out any good reasons for this order. In fact this gives some important favours to the feller that hardly seem motivated. Above all this means that the feller is free
to decide himself when the risk shall be handed over to him and there is nothing the
landowner can do to enforce it. In certain cases this can be a tremendous advantage for
the feller, for example i f the trees seem to be infested by insects. The longer he waits the
more damage will be caused by the insects and the more economic harm it will lead to
for the landowner. Furthermore the feller's possibilities to make claims against the landowner w ill increase i f he waits.
The written contracts, however, are seldom explicit on this point. Indirectly it is, however, possible to find out their view in this matter, because the feller's possibilities to
make claims against the landowner seem to diminish when the trees have been felled.
Nowadays I think it might be useful to point out a date in the contract when the feller
shall be entitled to start using the area, a date of taking possession. That date should also
be the point of time when the risk is handed over to the feller. Another aspect is, however, that the landowner regularly keeps the property insured while the fellers, as far as 1
have found out, do not have that opportunity as long as the trees are not felled. From that
point of view it is of course quite reasonable to let the risk be handed over when the trees
are felled, but this is not much of an argument, since the insurance system of course
would be adjusted i f the rules were to be changed. This aspect means that the whole
question of risk tends to become of minor importance. The fact that there on the whole is
a risk and that it can be handed over is, however, of tremendous importance since this
fact shows how to treat this kind of agreement at least as long as it is question of the parties rights and obligations.
Since the purpose of this kind of contract is that the feller shall become owner of the
felled trees it also seems accurate to observe the rules in The Sale of Goods Act concerning faults and shortage. The same can probably be said about delay on the part of the
landowner, although his delay seems to be of minor importance in this kind of contract.
But i f there is a fault or shortage there should be possibilities to make claims against the
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landowner. First of all this ought to be the case i f the there is derogation in relation to the
contract, but probably the same is the case i f the fault is abstract, i.e. there is derogation
in relation to common standard.
On the other hand; i f you look upon the different possible consequences according to
The Sale of Goods Act, it seems that a few of them are not very well suited for tree felling contracts. First of all you have repairing (avhjälpande) which literally is out of the
question; this consequence is, as far as I can see, hardly applicable unless the purchased
object is constructed. The same can probably be said about the duty to deliver again
(omleverans) although this consequence obviously can be used even i f the purchased
object is non-constructed. The fact that the landowner in the original contract has only
promised to let the feller use the property in a certain way, ought to lead to the consequence that, if there are faults or shortage, you should not be able to enforce any other
form of fulfilment than the landowner originally promised. That means above all that
you can not ask him to deliver felled trees. I f the contract on the other hand stated that
the landowner is selling timber, then of course it seems natural and consistent that the
vendor shall be enforced to deliver again to the purchaser if the first delivery was wrong.
You can compare this with the case when somebody allows you to use his horse. I f the
horse is injured the claim that the horse owner should let you use another horse seems
unfair, especially if he owns only one horse. ' However this comparison is partly unjust
because another and probably more important reason why the claim is unreasonable
would be the fact that the horse owner is not a professional lessor of horses. On the other
hand, even if the meaning of a contract is that a certain individualized object is sold, the
buyer can not enforce delivery of another object i f the individualized object is either
missing or destroyed. I f I have sold Mona-Lisa to you and i f my children have destroyed
the painting while playing with it you can't expect me to deliver another Mona-Lisa. I
think that a similar way of thinking should be applicable to tree felling contracts. The
area where the feller is entitled to fell trees is always individualized. This is the only
place where he has got a right to fell trees and i f there be any reason why it is impossible to carry out the tree felling in that area he shall not be entitled to enforce a right to
fell trees in another area and not authorised to enforce delivery of missing trees. Another
reason for this standpoint is that it seems more or less unlikely that a private landowner
should have another area with trees that, according to the forestry regulation, are allowed
to be felled.
4 1

But there are other ways of reacting if there is a breach of contract involving that there is
a lack of trees or that something is wrong about the felled trees. The feller can claim for
damages and he can cancel the contract. The general meaning is that the feller is entitled
to use these remedies. However, if the breach of the contract is of minor importance, the
cancelling of the contract is not allowed. Practically speaking the need for the right to
cancel the contract is insignificant, but i f the tree felling can not take place at all because
of an accident that does not depend on the feller or when the tree felling for another reason that does not depend on the feller can not take place, cancelling fulfils its purpose.
Whether the landowner can incur damages is uncertain unless the landowner has caused
461

Here, as in a few other situations, there is by the way a similarity with the principles o f hiring o f goods and chattels. This should
however not lead to the conclusion that you generally can use these principles instead o f purchase rules on right to fell trees.

359

the damage. I f he for example gives false information concerning the stock of trees in
the area, or i f he makes the agreement being aware of the fact that the trees can not be
felled or transported or i f he or his collaborators cause a fire there are obviously good
reasons why the landowner should pay damages. In The Sale of Goods Act, however, the
vendor is bound to pay damages even if he has not caused the damage, if the course of
events that led to the damage should be regarded as belonging to his liability (kontrollansvar). Probably that kind of liability can not be put on the landowner in a tree felling
contract. This way of putting it simply doesn't fit in this connection.
Finally there are of course good reasons to regard price reduction as a suitable possibility
under above mentioned and other similar circumstances.
The feller's most important undertaking in a tree felling contract is to pay compensation
for the right to fell the trees. Normally he pays a certain amount in advance and when the
trees have been felled and the timber has been measured, the final sum can be calculated.
If the feller shall pay in advance the landowner is entitled to cancel the contract i f the
feller does not fulfil his commitment. I f the felling is underway in these circumstances,
he must also be able to stop the felling. It seems adequate in this connection to point out
that the landowner also is allowed to stop the work if there is reason to suppose that the
feller is not going to be able to fulfil his undertaking to pay because of forthcoming
bankruptcy.
An important and characteristic question is whether the possessor must pay compensation to the landowner even i f the tree felling has not taken place although the term in
which the contract is valid has ended. The answer to that question should - according to
my opinion - alter depending on the reason why the felling has not been carried through.
I f the reason is that the trees have been destroyed before felling, there is one answer that
has already been mentioned. Another reason might be that the felling has been forbidden
because of a decision by authorities. In earlier cases in the Supreme Court it has turned
out that the economic consequences of such an event shall be distributed among the parties. In other words you might say that the risk of that kind of event is partly on the landowner and partly on the feller. This is at least the case when the right to fell trees has
been reserved to the vendor in a property purchase. It is possible that the solution would
be different i f there instead was a tree felling contract without connection to a purchase
of the property. In the latter case the feller eventually would have to pay compensation
despite the decision. Of course I am here only regarding the case when the decision is
made after the date of the agreement.
But suppose that there is another reason why the trees have not been felled, for example
that the feller has not had the time to do it during the period in which the contract was
valid. As far as I have found out the common opinion is that the feller has to pay compensation despite the fact that he will not obtain ownership of the trees. This seems to be
a rather tough attitude. Probably the reason for this opinion is connected with the point
of view that the right according to the agreement should be regarded as a usufruct of
property. I f a landlord rents an apartment to a tenant for three months and i f the tenant
decides to go abroad during these three months and therefore never uses the apartment
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that of course does not mean that the tenant shouldn't pay the rent. But if a buyer omits
to fetch a car at the vendor's garage you would generally not come to the conclusion that
the buyer should pay for the car unless he also becomes owner of it.
In my opinion there is good reason to keep apart on one hand the cases when there is no
particular reason for the omission to fell the trees, or when there is a reason that can be
connected with the responsibilities of the feller (circumstances which the feller can control) and on the other hand the cases where something has happened which the feller can
not control that has made the tree felling impossible or at least obstructed. In these latter
cases it is hard to understand why the feller should have to pay compensation.
If the reason for the omission depends either on the feller or the landowner and furthermore does not depend on circumstances that the feller can control, I think it is most convenient i f neither party is hit economically. The reasonable solution would be that the
landowner may keep the trees and the feller will not have to pay compensation. I f the
feller has paid in advance the landlord of course should have to pay it back. Practically
speaking this implies that it would be convenient for the landowner to prolong the
feller's right.
I f the reason can be regarded as belonging to the feller's control it seems reasonable that
the feller should have to bear the economic consequences of the omission, but primarily
by paying for the damage. The result of that ought to be that the landlord should not suffer any loss because of the omission. To make the contract easily applicable it would
probably be easier to stipulate a fixed fine in the contract. It would also seem advantageous i f the sum should correspond to the advance. It is possible that it could be of some
advantage under different circumstances i f the contracts stipulated one sum for the usufruct, the right to use the property during the period of validity and one sum for the trees.
In that case you could regard the compensation for the usufruct in the same manner as
the above mentioned rent of an apartment and the other compensation as a purchase sum.
Another important question is when the tree felling actually has taken place but the timber has not been transported away during the period of validity. Although the time has
elapsed it is pointed out in case law that the feller is entitled to collect the timber. But i f
the contract says that collection may not take place after the end of the period of validity
of the contract the feller of course has not got that right. Furthermore, i f the contract only
points out that the timber should be collected at the latest by a certain point of time, it is
regarded as a clause that forbids collecting at a later time. I f late collection thus has been
forbidden, the feller must nevertheless pay full compensation.
This is a point where some authors have criticized the legal usage. As I have already said
it seems unfair that the feller should have to pay for timber that he can't utilise. This
situation resembles the above mentioned situation when the trees were never felled. According to my opinion there is, however, better reason to enforce payment when the
feller has felled but not collected the timber than when the trees have never been felled.
This has to do with the fact that the timber will be spoiled i f it is left in the forest. The
feller has normally got better resources to take care of the timber than the landowner. I f
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the landowner has got that capacity he would probably fell the trees himself. I f in a certain case the feller isn't able to collect the timber he should not have felled the trees. Of
course the landowner according to the contract should permit the possessor to collect the
timber even i f the point of time has been passed. In fact there is a similar rule when a
leaseholder has left property at the tenant farm. Up to three months after the end of the
tenancy he is permitted to collect the property. But i f the collection does not occur during that time and i f the landowner can't take care of the timber, it is probably a good solution to let the feller pay full compensation. I f on the other hand the landowner really
manages to take care of the timber and sell it, his claim should not exceed the actual loss.
Here as in other similar situations I suggest that the principle should be that the landowner shall be compensated up to the level that would have been i f the contract had been
fulfilled. To simplify it can be recommended that the level of compensation for damage
instead should be formalized in the contracts, meaning that the compensation should be
fixed as a fine in the contract.
I have noticed that certain difficulties appear when applicable rules in The Real Property
Law concerning usufruct are to be used upon a right to fell trees. These problems have in
common that the property which is charged with a right to fell trees has been transferred.
One unclear question is who is entitled to collect the compensation i f the payment day is
after the day of taking possession. The rules say that i f the payment refers to the time
before the day of taking possession of the property it should be paid to the transferor and
otherwise to the purchaser. That rule is probably not useful in this case because of the
fact that it seems to assume that the usufruct means just a right to use the property, not to
gain ownership of a certain part of the property. Similar difficulties appear i f the possessor has a claim on the transferor or i f the usufruct because of land survey proceedings is
charging more then one property. Another uncertain question is i f the purchaser of the
property can or has an obligation to make steps to secure rights of the transferor against
the possessor.
I have also given a number of suggestions concerning the contracts. First of all I would
like to point out that it is really time to start forming standard contracts in Sweden that
are so-called agreed documents. This ought to be a good way to avoid uncertainty and
suspicion among landowners. This would probably even increase the willingness among
landowners to make agreements with the forest industry and other parties that buy timber
and would therefore be beneficial from economic point of view. Probably lots of efforts
are being made today in solving problems concerning the application of the standard
contracts since several questions are not touched on, especially when it comes to the
rights and obligations of the parties. The rights of the landowner are - as far as I have
seen - seldom observed in these contracts. This is easily explained since - to my knowledge - all standard contracts are constructed by enterprises or organisations which are
appearing as fellers in this connection. From this aspect it might be said that the landowners have hardly been successful in organising themselves to take care of these interests.
I have also suggested that the contract should express a limitation of the feller's right to
transfer the right to another party without acceptance from the landowner. In case law it
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has been declared that the feller has got a right to transfer the right if the feller's responsibilities towards the landowner remain. On the other hand it is obvious that he can't
transfer his responsibilities without permission of the landowner. My opinion is, however, that the landowners have considerable interest in knowing who is operating in their
forests and this interest is so strong that it would be motivated to limit the right to transfer further. First of all this is obvious in contracts where the compensation level is related to the quantity of timber that has been felled and measured. It seems unlikely that
the landowner would accept that the right to the tree felling is transferred to a person that
he, because of earlier experiences, knows he can't trust. I think this point is of importance even from a foresting point of view. The landowner must carry on the forestry in
accordance with the forestry law and this ought to mean that he must be able to control
who is acting in his forest. Also from a civil law point of view you can find needs of this
kind.
Besides the limitation of the right to transfer the right, I think it would be advisable if the
contracts as well stipulate that the feller must inform the landowner when the tree felling
is to take place and who is actually to carry it out.
In those contracts where the trees have been individualized and stamped a list is usually
made up which clarifies the number of trees and the cubic capacity. According to my
experience contracts of this kind normally contain a clause which says that the landowner guarantees the facts of the list. Since the list is seldom made up by the landowner
I think it is unwise that he should guarantee that. It is also worth considering that the
feller normally has got far better possibilities to form an opinion in the matter than the
landowner.
A rather complicated question is whether the right can be prolonged in those cases where
tree felling or collecting the timber has not taken place during the validity time. First of
all this must be possible if it is permitted in the contract, but difficulties arise i f the contract permits prolongation to an extent that means that the five years that is stipulated in
The Real Property Code is exceeded. It seems quite likely that this would be impossible,
but how then is a clause to be regarded that says that the landowner promises to offer a
new right i f the stipulated five years has passed? My opinion is that the latter model
should be regarded as an attempt to avoid the regulation and therefore not valid. On the
other hand I think that it is recommendable to allow prolongation i f the validity time is
less than five years. I find it, however, doubtful whether the landowner should accept
prolongation if the reason for the feller's wishes to prolong is that the trees are not felled
because of circumstances that the feller can control.
Another piece of advice is that the contracts should use arbitration clauses with discernment. Normally there is an arbitration clause but it is very doubtful i f it is fair since the
costs connected with arbitration in many cases are higher then the value of the feller's
right according to a tree felling contract. An economically strong feller gets a chance to
enforce his will against a private landowner. The Swedish arbitration law gives, however, opportunity to simplify the arbitration by using only one arbitrator and i f this
model is used it would probably be judged as fair. In modern contracts also other solu363

tions sometimes appear. One especially recommendable method would be to let the
landowner choose between arbitration and legal proceedings in court.
Another suggestion is that the contract should stipulate how parties should react i f the
trees are attacked by insects.
1 also have recommended that the contract shall indicate if the landowner has informed
the feller concerning the existence of special forest regulations of importance that affect
the right to fell trees in the area.
Finally perhaps I should mention that under certain circumstances it may be advantageous to point out in the contract that the feller has got a right to use the property for depositing the timber while awaiting for the transportation. The main reason is that such
timber is probably protected against execution for the debts of the landowner.
A few other suggestions are not mentioned in this connection since they seem to be of
minor interest for readers who are not reading Swedish.
As 1 have already mentioned the rules in The Real Property Code concerning different
kinds of third party conflicts are applicable to rights to fell trees. There should in other
words be no reason to regard this kind of usufruct in another way then other kinds of
usufruct. 1 have also in few words tried to point out the main outlines in this system and
will not develop the question much further in this summary. However, there is one question remaining in this connection. To what extent are the solutions to these kinds of
questions influenced by the fact that the trees have already been felled?
Let me first look at the situation when two fellers from the real landowner have obtained
the same right to fell trees. According to The Real Property Code the possessor of the
oldest contract (PI) shall win this conflict, but i f the possessor of the younger contract
(P2) is in good faith when making up the deal and i f he is the first to apply for registration, he will win, even i f he by the time of the application is aware of the older claim.
But suppose that PI has felled the trees and perhaps even sold them at the point when it
is clear that P2 is to win the conflict. Oughtn't PI's felling of the trees mean that he
should be entitled to keep the timber, i f he is in good faith? This solution seems to be in
agreement with the Swedish rules concerning acquisition of goods and chattels, although
this regulation stipulates that the property shall have been moved into the acquiring person's possession. It is doubtful i f the timber can be regarded as being in the tree feller's
possession as soon as the trees have been felled. This question is uncertain as long as the
transportation from the property hasn't been carried out. Most authors, however, seem to
claim that the actual felling of the trees can be regarded as taking possession, although
these statements have been made while discussing the question of the meaning of the
actual felling when the landowner is subjected to bankruptcy or execution. On the other
hand the above mentioned regulation is not applicable in this connection since the property in question is not to be regarded as goods and chattels. By the time of the deal it is
instead regarded as accessories or fixtures to the real property and because of that I at
least suppose that the applicable rules must be the rules in The Real Property Code con364

cerning competing claims of the same usufruct. My opinion is in other words that you
must first decide who is entitled to fell the trees. I f you put it the other way around it will
mean that it doesn't matter i f you are entitled or not. I f you think that you are entitled
and fell the trees, you will win although it actually was the other party that should win. I
find it hard to believe that this can be the standpoint of Swedish law! But even i f PI in
this case can't win against P2 a person who buys the timber from PI can gain property to
it, because in this case the regulation concerning acquisition of goods and chattels in
good faith is directly applicable. It should however be added that according to the latest
changes in this regulation the possibility to gain property in good faith is eliminated i f
the objects have been taken unlawfully by theft or similar crimes.
Then let me discuss the situation when a person that is not the real owner of the property
lets a right to fell trees on the property. The short answer is that the possessor of this
right can claim the right successfully against the real owner i f the person who let the
right was registered as owner of the property and the possessor was in good faith. I f a
person who is not the real owner let a right to fell trees to PI and if the latter then transfers the right to P2 the question should be regarded in the same way. I f P I ' s claim
against the real owner is valid then this is also the case with P2. But P2 can not get a better position than PI. He is not able to make an acquisition in good faith that betters his
position. The felling of the trees can under these circumstances hardly influence at all,
either he is entitled to fell the trees because of the rules concerning the usufruct or he is
not entitled and if so the felling can't help the situation.
Another and quite odd question is how the situation shall be regarded when PI, who is
possessor of a right to fell trees, lets it first to P2 and then to P3. These latter persons
can't get a better position against the landowner then P I , but how to handle the competition between P2 and P3? My opinion is that it is not possible to make a registration of
the right i f it is let by another person than the person who is registered as landowner. I f
this is correct that leaves no other possibility then letting P2 win (since he has got the
oldest contract). Even here I find it too adventurous to attach importance to the actual
felling of the trees. If P3 hasn't got the right, he shouldn't be able to improve matters by
felling the trees.
How does the feller gain security against the landowner's creditors? Or rather; when is a
right to fell trees protected i f the landowner is subjected to bankruptcy or execution?
This protection is already established when it has come to an agreement whose contents
is that the feller is entitled to fell trees on a certain property, but it ought to be pointed
out that the right can be offered within the scope of the auction under writ of execution.
If there is a second hand transfer of the right from PI to P2, the answer according to case
law is the same. My opinion is that instead there are good reasons to regard the moment
when the landowner is informed about the transfer from PI to P2 as the valid moment in
this connection. First of all this nowadays seems to be the normal solution of the question when it comes to other kinds of second hand transfer of usufruct. Moreover - as I
have stated earlier - 1 think a second hand transfer should not be valid if the landowner
doesn't approve of it, and i f it is not valid against the owner then it could not be valid
against his creditors or against Pi's creditors. However, the contracts often contain a
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permission to transfer the right, which of course means that the situation is changed radically.
I have already said that a common opinion is that the actual felling means that the feller
is protected against claims from the creditors of the landowner. The trees shall be regarded as being in his possession. But this statement can't contain the whole truth. According to the rules concerning execution, movables that are situated on a real property
are supposed to belong to the landowner. They shall be considered as being in his possession and then you also can presume ownership for the possessor. As long as the timber still is situated on the property you will have to face that fact. My opinion is that the
feller must prove that the timber belongs to him, i f it is still on the property after the felling. I f there is a proper contract which shows that he is entitled to fell trees to an extent
that corresponds to the quantity that has been observed and also shows that he is entitled
to use the land temporarily to store the timber before further transportation, I think the
feller has fulfilled this responsibility.
However, it also happens that the feller has got creditors. The next question is then i f the
creditors of the feller are entitled to claim the right to fell trees or timber that has been
felled within the frame of the contract. As already has been said the landowner is entitled
to stop the work i f there is reason to suppose that the feller is not going to be able to fulfil his undertaking to pay because of forthcoming bankruptcy. This means that the creditors must pay for the right i f the feller hasn't done that. Otherwise they are not entitled to
make use of the right. I f the trees are felled but still on the property you again have to
find out who is the owner of the timber. The presumption that movables situated on the
property belong to the landowner must of course be valid even in this situation. But
again, it should be possible to prove that the timber belongs to the feller and i f he manages to do that, the timber then will be available for the creditors.
A similar conflict arises i f PI makes a second hand transfer of the right to P2. I f P2 is
subjected to execution or bankruptcy PI must be entitled to prevent felling or other kinds
of actions regarding the right to fell trees. This right he must be able to claim as well
against P2 as his creditors. I f once again the trees are felled, but still situated on the
property, that seems to mean that the creditor's chances are increasing. I f it can be
proved that the trees belong to P2, his creditors can claim the felled trees. This question
is, however, troublesome and I shall now try to give a further explanation of my opinion
in this matter.
I f a purchaser buys a chattel and pays for it and i f the vendor then is subject to bankruptcy before the purchaser has got the chattel in his possession, the chattel shall be regarded as belonging to the vendor and therefore available to his creditors. This is the
main rule. The reason why the feller in the above mentioned case could be regarded as
owner of felled trees that were still situated on the properly was that the actual felling
should be regarded as corresponding to taking possession. So far so good! But suppose
that the possessor has felled the trees although he hasn't paid compensation. Is the landowner now entitled to prevent transportation of the timber? He would be as long as the
timber is to be regarded as being in the landowner's possession, but i f it on the contrary
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shall be regarded as being in the feller's possession he hasn't got that authority. According to what has been said here the timber is in the landowner's possession when it is still
situated on the property. Well in that case the answer would be that he can stop transportation. But how come that it is considered that the feller has taken the trees in his possession when they are felled? Obviously these disparate statements concerning possession
of felled trees don't work together. They are not consistent. Nevertheless I think that
both statements are valid but you must observe the context in which they appear. The
rule which says that the timber as long as it is on the property is in the landowner's possession is a specialized rule addressed to the authority that has to take care of the execution. It is one of the rules whose purpose is to simplify the handling of the cases. The
other rule is a principle that is a part of the civil law system. When you are confronted
with the above mentioned question if the landowner is entitled to stop - not the felling but the transportation, I therefore think it is a mistake to involve the execution rule in the
judgment. This will lead to the standpoint that the landowner is not entitled to stop
transportation, since the trees after the felling shall already be regarded as being in the
possessor's possession. However, it is absolutely necessary to point out that this conclusion is uncertain.
The last conflict of this kind to be mentioned is when PI, after a second hand transfer of
the right to P2, is subject to bankruptcy or execution. As in many other cases, the important question is actualized only when P2 has paid compensation to PI. I f P2 has not
felled the trees at the time of the bankruptcy or execution they are not in his possession
and therefore it is possible to stop the felling. I f the trees are felled but still on the property they, in accordance with what has been said above, will be available for P2 i f it can
be proved that they belong to him.
This thesis also has dealt with two special questions closely related to the kind of conflicts when the landowner is subject to bankruptcy or execution. The first of these questions is i f it is possible for the landowner to let a right to fell trees after a decision of
execution (or bankruptcy). If the property is the subject of execution it is in fact possible
to let usufruct in it, but if the execution has been registered before or at the same time as
the usufruct that will only mean that the execution has preferential right in relation to the
usufruct. It is irrelevant whether the possessor of the right is in good faith or not.
In the bankruptcy case there is a slight difference since the debtor here, as a consequence
of the bankruptcy decision, has lost his ability to take measures concerning property that
is included in the bankruptcy. This should mean that i f the debtor after the bankruptcy
decision makes an agreement with a person meaning that this person shall be entitled to
fell trees on a property that is included in the bankruptcy, this agreement is not valid. But
in this case there is still a possibility that the agreement will be regarded as valid. I f the
possessor is in good faith and i f the agreement is made earlier than the day when the
bankruptcy decision is officially advertised (in Post- och Inrikes Tidningar) it shall be
regarded as valid. This, however, seems in fact to be contradicted in JB 18:3, where it,
among other things, is stipulated that an agreement according to which a usufruct is let
by a debtor after bankruptcy is not valid even i f the possessor was in good faith. However this legal statement is probably not applicable at all to the actual situation.
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The last question to be mentioned in this summary is if the feller is entitled to carry out
the felling i f the property is to be sold under a writ of execution. The basis is that a possessor of a usufruct shall be entitled to carry on despite the execution. Normally the only
danger is that the right of the usufruct according to the preferential right regulation will
get lost at the auction. But the right to fell trees, as against ordinary usufruct, can be
harmful to other creditors with better preferential rights and therefore it ought to be possible to forbid the felling. This is also probably the case. I f a creditor applies for it, a person can get commissioned to hold the property in trust and it is stated that such a person
is authorized to forbid continued felling. This authorisation is however, according to my
opinion, doubtful since it is not expressed in the regulation. I also find it remarkable that
the enforcement authority should be able to authorize a person to make decisions of burdensome character that the authority itself can't make. Another possibility seems to be
that the court, i f a creditor applies, could decide to forbid further felling. In my opinion
this question is unclear and it ought to be solved by changes in the regulation. It should
be evident that the felling can be forbidden after bankruptcy or execution i f there is a
considerable risk that the felling is to the detriment to those creditors of the landowner
that have priority over the possessor. It is also of importance that it is clearly stated who
is authorized to make that kind of decision.
Finally; my opinion is that the right to fell trees according to Swedish law is a contract
sui generis upon which neither the rules and principles about usufruct to real property
nor the rules and principles about purchase of goods and chattels are more than to limited extent applicable. When it comes to the parties' rights and obligations there is important similarity with the purchase of goods and chattels but occasionally there seems to
be reasons to treat the landowner in a less rigorous way then a vendor. The obligations of
the landowner have got certain similarity with the obligations of a lessor of goods and
chattels.
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