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Verksamhetsområde 

 
3. Fysisk planering 

Processbeskrivning 
Ärendet initieras genom att en begäran inkommer om nyttjanderätt av fastighet exempelvis jakträttsupplåtelse, upplåtelse av mark utan 
särskild avgift etc. Beslut fattas om nyttjandet kan ske utan avgift (nyttjanderättsavtal) eller mot avgift (hyresavtal). Avtal skrivs mellan 
staden och nyttjanderättshavaren/hyresgästen. Avtalet löper under den stipulerade avtalstiden. Avtalet sägs upp efter avtalstidens slut, om 
inte förlängning är aktuell/möjlig. Ärendet avslutas genom skriftligt meddelande om uppsagt avtal. 

 
Rätten till nyttjande av fastigheter kan ske genom arrendeavtal (se process 3.2.2. Arrendera mark eller fastighet) eller hyresavtal. Det går 
att upplåta mark gratis men om man gör det så är det inget hyresavtal eller arrendeavtal. 

 
Nyttjanderätt och hyresavtal hanteras av fastighetsavdelningen. 
Plan- och exploateringsutskottet har vissa långsiktiga nyttjanderätts- och servitutsavtal. 

Process 
3.2.4. Hantera 
nyttjanderätt 

Aktivitet Handlingstyp Gallring Verksamhetssystem Anmärkning 

Initiera avtal Begäran för att initiera avtal Gallras vid 
inaktualitet 

Papper/ Outlook Förvaras hos hyresförhandlare. 

Teckna nyttjanderättsavtal Nyttjanderättsavtal 3 år efter att 
avtalet upphör att 
gälla 

Papper Förvaras hos hyresförhandlare. Sorterat på 
nyttjanderättshavaren. 
Godkänns på delegering av hyresförhandlare. 
 
Häri alla typer av nyttjanderättsavtal som faller 
under kategorin exempelvis jakträttsupplåtelse, 
upplåtelse av mark utan särskild avgift etc. 

Kartor och 
tillhörande 
handlingar till 
avtalet 

3 år efter att 
avtalet upphör att 
gälla 

Papper Förvaras hos hyresförhandlare. Sorterat på 
nyttjanderättshavaren. 
Eventuella bilagor till avtalet. 

Teckna hyresavtal Hyresavtal 3 år efter att 
avtalet upphör att 
gälla 

Papper Förvaras hos hyresförhandlare. Sorterat på respektive 
fastighetsobjektsnummer. 
Godkänns på delegering av hyresförhandlare. 

Kartor och 
tillhörande 
handlingar till 
avtalet 

3 år efter att 
avtalet upphör att 
gälla 

Papper Förvaras hos hyresförhandlare. Sorterat på 
arrendator. Fastighetsobjektsnummer. 
Eventuella bilagor till avtalet. 



  

 
Kommunikation med 
nyttjanderättshavaren och 
hyresgäst 

Korrespondens, 
förtydliganden av 
ändringar/tillägg 
inom ramen för 
avtalet 

3 år efter att 
avtalet upphör att 
gälla 

Papper Förvaras hos hyresförhandlare. Sorterat på 
respektive avtal. 

Avsluta 
nyttjanderättsavtal 
eller hyresavtal 

Uppsägning av avtal 3 år efter att 
avtalet upphör att 
gälla 

Papper Förvaras hos hyresförhandlare. Sorterat på 
respektive avtal. 
Eventuella bilagor till avtalet. 
 

 


