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Abstract 
This essay was written at the school of law at Luleå University of Technology. The essay, and 
the underlying project, is focusing on the legal aspects of commercial property rental. The 
project was carried out in cooperation with a person who is actively involved in commercial 
rental and the research is at large based on their interest and view of the subject.  

The purpose and scope of the project is to answer questions regarding the relationship 
between the parties in a commercial rental agreement. The main focus was an attempt to find 
a basis for how to write a mutually acceptable rental agreement. In addition to touching on the 
relevant rental laws, the project is also looking at other relevant legal work such as contract 
law. The specific issues that were covered are: 

 What has to be included in a basic contract and what should be included in its 
appendixes? 

 What are the mutual rights and responsibilities of the parties and how should the 
contract be worded to avoid any insecurity in regards to the responsibilities of each 
of the parties? 

 What is the landlords view on the contract and what should be improved? 

 How should second hand renting be regulated in a contract? 

 

The project was conducted based on the traditional legal method, meaning the study of law, 
legal drafts, common practice and doctrine, as well as on the qualitative method by 
conducting interviews.  

The conclusion that can be drawn from this project is that rental law in the commercial field is 
very complex, especially when it comes to the optional rules. There are options for the parties 
to mutually agree on rules pertaining to both responsibilities and the actual cost of a rental. 
These rules are also the most common basis for disagreements. However, this project is 
focusing on methods and means to find opportunities to reduce the most common causes of 
disagreement. 



 
 

 

Sammanfattning 

Denna uppsats är ett arbete vid enheten för rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Det 
är ett arbete av juridisk karaktär och arbetet tar fasta på kommersiell hyresrätt. Ämnesvalet 
faller sig naturligt eftersom arbetet författas i samråd med en aktör från branschen och 
forskningssatserna är till stor del utformad efter deras intresse.  

Arbetets syfte respektive avgränsning ämnar besvara frågor gällande relationen mellan 
parterna i hyresförhållandet med fokus på att hitta ett underlag för hur ett hyresavtal skulle 
kunna utformas. Arbetet behandlar således, utöver hyreslagens regler, även annan relevant 
lagstiftning. Med annan lagstiftning åsyftas huvudsakligen avtalslagen. De specifika frågor 
arbetet behandlar är: 

 Vad måste finnas med i ett grundkontrakt och vad bör finnas med i kontraktets 
bilagor? 

 Vilka är parternas inbördes rättigheter och skyldigheter? 

 Vilka är hyresvärdarnas syn på avtalet, vad bör förbättras? 

 Hur ska andrahandsuthyrning regleras i ett kontrakt? 

 Vad är vanliga orsaker till tvister och hur kan man undvika dem? 

 

Arbetet är dels utfört med traditionell juridisk metod vilket innebär studier av lag, förarbeten, 
praxis och doktrin och dels med kvalitativ metod med hjälp av intervjuer.  

De slutsatser som kan dras från detta arbete är att hyresrätten i kommersiellt sammanhang är 
komplex, i synnerhet när det gäller lagens dispositiva regler. Det finns möjligheter för 
parterna att sinsemellan avtala om regler för såväl hyreskostnader som andra förpliktelser. 
Dessa avtalade regler är också den vanligaste grunden för oenighet. Arbetet tar emellertid 
fasta på metoder och medel för möjligheter att bringa ner de vanligaste orsakerna som skapar 
motstridigheter mellan parterna. 
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1. Inledning 
Rättsläget inom kommersiell hyra är många gånger svårt att reda ut. Dels är hyreslagen 
förhållandevis ålderdomlig, dels är många relevanta delar inom lokalupplåtande fritt att 
avtala parterna mellan. 

Kommersiell verksamhet bedrivs i stor utsträckning i förhyrda lokaler. Hyreslagen delar 
in hyresgäster i två olika typer; hyresgäster som använder hyresobjektet till bostad och 
alla andra hyresgäster. Alla andra hyresgäster antas nyttja en lokal och är således 
omfattade av kommersiellt hyresrättsliga regler. Dessa regler gör ofta avsteg från 
reglerna om bostadshyra genom att den starkt skyddande hyresgästen i 
bostadssammanhang inte är lika starkt skyddad i lokalsammanhang.  

Detta arbete är skrivet i samråd med ett fastighetsbolag. Avsikten är att läsaren ska 
kunna ta del av juridiska spörsmål som är relevanta för verksamheten kommersiell hyra 
med huvudsakligt fokus på relationen mellan hyresvärd och hyresgäst, samt hur man 
genom avtalet kan reglera vissa frågor som kan ses som problematiska. 

 

1.2. Ämnesval 
Att skriva C-uppsats på rättsvetarprogrammet är en avslutande uppgift innan en filosofie 
kandidatexamen kan erhållas. Den syftar till att studenten ska fördjupa sig inom ett 
valfritt rättsområde och denna uppsats speglar gällande rätt inom den kommersiella 
hyresrätten. Eftersom fastighetsbolaget Piteå näringsfastigheter visat intresse för att få 
juridiska spörsmål undersökta är frågeställningarna utformade i samråd med dem. 

Piteå näringsfastigheter (PNF) bedriver sin verksamhet i Piteå kommun och som namnet 
avslöjar förvaltar de huvudsakligen hyresrätter för kommersiellt bruk. Bland 
hyresgästerna återfinns bland andra verksamheter inom industri, hotell, bank, callcenter, 
konsulter, friskvård, skivstudio och konserthus.  

De tillhandahåller hyresrätter åt ca 200 företag fördelade på ca 170 tjänsteföretag och 30 
industriföretag. Tillsammans sysselsätter dessa fler än 2000 personer. 

1.3. Syfte 
Denna uppsats har som syfte att beskriva rättsläget för kommersiell hyresrätt. Med 
huvudsaklig fokus på relationen mellan hyresvärd, hyresgäst och hyresavtalet, tar 
arbetet fasta på följande frågor: 

- Vad måste vara med i ett hyresavtal och vad bör vara med i kontraktets bilagor? 

- Vilka är parternas inbördes rättigheter och skyldigheter? 

- Vad utrycker lagen om andrahandsuthyrning? 

- Vad är hyresvärdarnas syn på avtalet, vad kan förbättras? 

- Vad är vanliga orsaker till tvister och hur kan man undvika dem? 
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1.4. Avgränsning 
Arbetet tar endast hänsyn till de regler som görs gällande för frågeställningarna. Det tar 
inte fasta på någon annan lagstiftning än de regler som i skrivande stund görs gällande i 
den svenska hyresrätten.  

Det har inte gjorts intervjuer med hyresgäster. De intervjuer vars hyresvärdar 
responderat framställer inte en uttömmande uppställning för hyresvärdarnas samlade 
ställningstagande.    

   

1.5. Metod 
Resultatet av denna uppsatts har framkommit genom beskrivning av gällande rätt i 
hyreslagen och genom undersökande arbete. Den beskrivande delen är utförd genom 
traditionell juridisk metod, det vill säga studier av lagtext, förarbete, praxis och doktrin. 
I arbetet är löpande hänvisande lagrum angivna i parenteser, medan övriga källor 
återfinns i fotnoter. 

Det undersökande arbetet är utfört genom intervjuer. Detta för att få en uppfattning om 
hyresvärdarnas syn på ämnet. Det är emellertid viktigt att påpeka att dessa intervjuer 
inte utgör något underlag för hur rättsläget är, det ger en uppfattning på hyresvärdar 
betraktar rättsläget  

 

1.5.1. Intervjupersoner 
Intervjuer gjordes med totalt fem personer, tre var män två var kvinnor, tre av dem 
handhar den löpande förvaltningen som hyresvärdar. Den fjärde arbetar som jurist på 
arbetsmiljöverket och den femte arbetar på hyresnämnden. 17 personer kontaktades via 
telefon för medverkan i intervju. 15 var hyresvärdar, en var från arbetsmiljöverket och 
en var från hyresnämnden. Urvalet av respondenter skedde efter tillträde, det vill säga 
de som först svarade på förfrågan om medverkan. 12 av personerna avböjde medverkan 
på grund av tidsbrist. Det totala antalet respondenter blev fem 

 

1.5.2. material      
Intervjuformulären för hyresvärdarna utgjordes av fem frågor angående relationen 
mellan hyresvärd och hyresgäst. Intervjuformuläret för arbetsmiljöverket utgjordes av 
fyra frågor och behandlade arbetsmiljöfrågor gällande lokalhyra. Intervjuformuläret för 
hyresnämnden utgjordes av fem frågor gällande tvister. Samtliga intervjuformulär 
innehöll öppna frågor. 
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1.5.3. Procedur     
Intervjuerna genomfördes via telefon undantaget från arbetsmiljöverket som 
genomfördes via personligt besök. Samtliga respondenter fick frågorna tillhanda via e-
post innan avtalad tidpunkt för intervju. Intervjun antecknades och respondenterna fick 
möjligheten att korrekturläsa intervjun för godkännande, vilket alla gjorde. 

 

1.5.4. Databehandling   
Materialet från intervjuerna sammanfattades med anledning att få en uppfattning om hur 
kommersiell hyresverksamhet ter sig i praktiken och om det upplevdes finnas brister.      
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Avdelning 1: Teoretiskt ramverk     
2. Kort om hyreslagen 
Hyreslagen återfinns i jordabalkens 12 kapitel. Lagen är av så kallad ”social karaktär” 
vilket innebär att den fungerar som skydd för den svagare parten, i detta fall 
hyresgästen. Med juridiska termer benämns detta vanligtvis som indispositiv eller 
tvingande lagstiftning. Hyresförhållandet delas upp i nyttjande för bostadsändamål och 
kommersiellt ändamål. I det senare fallet är antalet skyddande regler betydligt färre (JB 
12 kap 1 § 5st). Detta innebär viktiga skillnader inte minst vad gäller reglerna om 
parternas förpliktelser och lägenhetens skick. 

Hyreslagen innehåller drygt 90 paragrafer som reglerar rättsläget. Lagen har en lång 
historik med anor som kan spåras tillbaka till år 1734. År 1907 reformerades lagen och 
många av dessa regler gäller än idag1. Det har föreslagits att hyreslagen ska omarbetas 
på nytt med syfte att ge den en helt ny skepnad. Detta med anledningen av att såväl 
språket är ålderdomligt som att reglerna är långa och krångliga. Dessutom regleras 
kommersiell hyra tillsammans med bostadshyra med effekten att tillägg och undantag 
måste göras för endera upplåtande typen. Avsikten med att omarbeta hyreslagen är 
emellertid inte att göra sakändringar i särskilt stor utsträckning. Syftet är snarare att göra 
den mer överskådlig.2 Den viktigaste ändringen är att hyreslagen delas i två individuella 
författningar där den ena reglerar bostadshyra och den andra reglerar lokalhyra.3 

 

2.1. När är hyreslagen tillämplig? 
Eftersom olika former av upplåtelse, som liknar hyra, är vanligt förekommande, är det 
på sin plats att inledningsvis definiera när ett hyresavtal enligt hyreslagen är giltigt. 
Hyresavtal definieras som upplåtande av nyttjanderätt som sker genom avtal till hus 
eller en del av ett hus mot ersättning (JB 12 kap. 1 § 1st.). Av de kursiverade rekvisiten 
framgår det vilka förutsättningarna är för hyreslagens tillämplighet. Nedan kommer 
rekvisiten att behandlas särskilt för att utreda dess konkreta betydelser för rättsläget och 
tillämpningen av hyreslagen. 4 

Ersättningsrekvisitet avslöjar att någon form av transaktion mellan parterna måste 
genomföras för att ett hyresavtal ska kunna göras gällande. Avtalet är med andra ord 
oneröst och får inte vara vederlagsfritt. Om avtalet emellertid skulle vara fritt från 
betalning regleras rättsläget i annan lagstiftning, i första hand åsyftas de allmänna 

                                                            
1 Dahlqvist-Sjöberg, Kommersiella hyresavtal - En avtalstyp i omvandling, S. 56  

2 Detta arbete kommer således inte vara inaktuellt genom att denna ändring genomförs.  

3 SOU 2009:35 

4 Victorin, A, Kommersiell hyresrätt, S. 15 
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reglerna om nyttjanderätt enligt (JB 7 kap.). Vederlaget är vanligen erlagt genom 
pengar, men ersättningen kan även utgöras av exempelvis arbete som motprestation.5   

Av paragrafen i fråga får man även veta att det skall vara fråga om en upplåtelse av 
nyttjanderätt. Eftersom fackuttrycket upplåtelse används kan härledningen göras att 
äganderätten stannar hos fastighetsägaren och utgör en villkorad nyttjanderätt som är 
tidsbegränsad. Men det är viktigt att fastslå att när det i hyreslagens mening åsyftas 
hyra, handlar det om en så kallad helnyttjanderätt. Det vill säga; hyrestagaren är inte 
begränsad att använda vissa delar, utan har motsatsvis fullständig rätt att nyttja 
egendomen utan inskränkningar. Detta medför också att hyresvärden inte heller har 
rätten att tillträda det upplåtna objektet, undantaget vissa situationer som exempelvis vid 
reparation.6  

Upplåtelsen ska även avse ett hus eller del av ett hus. Jordabalken uttrycker inte någon 
definition på vad ett hus är, vilket i normalfallet inte bör åsamka problem, men det kan 
medföra tveksamheter för avgörandet om hyreslagen är tillämplig på grund av 
gränsdragningsproblem. Kan man exempelvis betrakta en plats för reklam i ett 
skyltskåp som en del av ett hus? eller är en carport att betraktas som ett hus? Den 
gemensamma uppfattningen för en definition är att byggnaden åtminstone ska ha ett tak 
och kunna inhysa folk eller egendom. Ett ytterligare krav för hyreslagens tillämplighet 
är att nyttjanderätten måste vara lokaliserad, det vill säga att nyttjanderätten ska kunna 
hänföras till ett bestämt utrymme i en byggnad eller område.7  

Slutligen krävs ett avtal. Parterna som förbinder sig till en relation genom hyresavtalet 
utgörs av hyresvärd som är betalningsmottagare samt upplåtare av nyttjanderätt och en 
hyresgäst som är betalningsavsändare och nyttjanderättsinnehavare.8 

 

2.2. Lägenhetsbegreppet, lokal eller bostad.  
Hyreslagen betecknar objektet som förhyrs lägenhet. Lägenhetsbegreppet är emellertid 
rent formellt. En lägenhet kan bestå av exempelvis rum, kontor, lokal eller en målad 
parkeringsruta i ett garage. Det är således fel att med lagens definition av lägenhet 
synonymt betrakta lägenhet som bostadslägenhet. Gränsdragningen för om lägenheter 
utgör bostad eller lokal grundas på till vilket syfte den ska användas. Är syftet att 
lägenheten ska användas till bostad kommer hyresavtalet att antas vara ett hyresavtal 
gällande bostadslägenhet, med därtill medföljande regler. Lokaler kan ha flera olika 
användningsområden, Kontor, lager, industri och restaurang är endast ett fåtal alternativ. 
Hyreslagen är generaliserande gällande huruvida lägenheten hänförs bostad eller lokal, 
om lägenheten inte är bostad antas den utgöra lokal (JB 12 kap. 1 § 3st.). 
                                                            
5 Ibid. S. 16  

6 Victorin, A, S. 16 

7 Ibid. S. 16 

8 Ibid. S. 16 
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3. Avtalets innehåll 

3.1. Formkrav        
Eftersom hyreslagen inte kräver ett skriftligt avtal finns inte heller några formkrav för 
utformandet. Det hör dock till ovanligheten att hyresavtal ingås muntligen och det torde 
vara synnerligen ovanligt med muntliga hyresavtal som ingåtts för kommersiellt syfte. 
Det skriftliga avtalet har den många gånger avgörande bevisfunktionen och är därför 
också värdefullt. Hyreslagen utrycker att om någon av parterna önskar upprätta avtalet i 
skriftlig form ska den önskan bifallas (JB 12 kap. 2 §.). Det är viktigt att påminnas om 
att muntliga avtal väger lika tungt som skriftliga. Vid förhandlingssituationer är 
muntliga sidoöverenskommelser och preciserande utfästelser vanligt förekommande. 
Dessa utgör avtalsinnehåll med efterföljande bundenhet trots att de kan vara eller är 
oavsiktliga.9  

 

3.2. Avtalsregler 
Eftersom formkrav saknas för ingående av hyresavtal, regleras rättsläget med hjälp av 
avtalslagens grundläggande regler.10 Detta medför således att dels anbud och accept- 
principerna görs gällande, dels att hyresavtal helt eller delvis kan anses oskäligt eller 
jämkas. Bedömningen för om avtalet är oskäligt görs bland annat med utgångspunkt i 
avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst och vilket styrkeförhållande 
som föreligger mellan parterna (lag om avtal mellan näringsidkare 1-2 §§)11 
Avtalslagens regler om passivitet vid avtalets ingående är likaväl aktuellt för 
partsbundenhet och skadeståndsanspråk kan göras gällande när avtal ingåtts men också 
när avtal inte kommit till stånd (culpa in contrahendo).12 

Avtalslagens regler görs dock endast gällande i frågor avseende fastställande av 
avtalsinnehåll och avtalstolkning i det enskilda hyresförhållandet. Vad gäller 
avtalsvillkor som hänförs hyreslagstiftningens tillämpningsområde, bedöms avtalet 
naturligtvis utifrån hyresrättsliga rekvisit. 

 

3.3. Avtalsrekvisit enligt avtalslagen. 
Alla avtal förutsätter en viljeförklaring för att kunna utgöra en giltig rättshandling 
(AvtL. 32 § 1st.). Detta gäller inte desto mindre hyresavtal. I rättspraxis framgår det att 
hyresavtalet, trots sin avsaknad av skriftligt krav, ställer tydliga krav på klarhet 
                                                            
9 NJA 1960 s. 619. En Hyresvärd hade lämnat muntligt löfte som han blev bunden till. 

10 AvtL. 1§ 3 st. Utrycker att avtal som är beroende av viss form regleras i särskild lagstiftning   

11 Karnov Lagkommentar nr. 9, lag om avtal mellan näringsidkare (SFS 1984: 292) 

12 NJA 1963 s. 105, Som exempel på där ett löfte vårdlöst utfästs som senare medfört skadestånd trots att 
avtal inte ingåtts.  
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avseende såväl viljeförklaringen som övrigt avtalsinnehåll. Ett hyresavtal kan således 
underlåta bundenhet om det inte utformas korrekt. För att ett avtal skall räknas som en 
giltig rättshandling skall följande innehåll finnas med i avtalet:13 

 Innehåll av parter 

 En rättslig stipulering 

 Typ av avtal 

 Tydlig hänvisning till bilagor 

 Hyran (JB 12 kap. 19 §)  

 Grundläggande och central information så som: 

– Avtalsobjekt 

– Storlek på lokal 

– Var avtalsobjektet finns 

 

3.4. Standardavtal 
Ett standardavtal beskrivs som ett avtal vars villkor på förhand är upprättade. Det 
tillämpas i avtalssituationer som är av likartad karaktär, där parternas förhållningsregler 
är likadana oavsett vilka så väl parter som avtalsobjektet är.    

Syftet med standardavtal är att såväl rationalisera förhandlingsproceduren som att 
precisera rättsläget. Med rationalisering menas att tidsödande förhandlingar minskar. 
Varje enskilt avtalsvillkor behöver genom användandet av standardavtal inte diskuteras, 
vilket således effektiviserar processen. Med precisering av rättsläget menas inte bara att 
avtalets bindande regler blir mer åskådliggjorda. Det ger också möjlighet att anpassa 
avtalet i enlighet med dispositiv rätt för att tillhandahålla ett reglemente som branschen 
efterfrågar. 14 

Det standardavtal som är mest förekommande vid kommersiell hyra är 
fastighetsägareförbundets formulär 12 B, men det förekommer dock även andra. 
Fastighetsägareförbundets avtal, likt andra förekommande standardiserade hyresavtal, 
betraktas av allmänheten som balanserade. De har med andra ord, vid tillkomsten, tagit 
hänsyn till bägge parters intressen .15 
 

                                                            
13 Victorin, A S. 26f 

14 Bernitz. Standardavtalsrätt, S. 20f 

15 Victorin, A, S. 27 
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4. Hyran 
Definitionen på hyra är dels det belopp som utgår för själva nyttjanderätten, dels det 
belopp som utgår därutöver. Hyran utgör således all ersättning som hyresgästen betalar. 

I enlighet med hyreslagen ska hyran utgöra marknadshyra (JB 12 kap. 57 a §), det är 
således upp till parterna att fritt avtala hyrans nivå. Skulle det emellertid tvistas gällande 
marknadshyra ska nivån bestämmas genom jämförelse mellan likvärdiga lägenheter 
befintliga på orten. 

Hyran utgör en av de viktigaste avtalspunkterna i ett hyreskontrakt och hyreslagen 
utrycker särskilt att beloppet för vad som utgör hyra ska vara fastställt i avtalet (JB 12 
kap. 19 §.). Orsaken till kravet om preciserad angivelse av hyreskostnaden följden av ett 
strikt förbud mot all form av rörlig hyra i bostadsupplåtelse. Förbudet mot rörliga hyror 
görs också gällande på kommersiella hyresförhållanden men här finns det undantag och 
dess verkan tar sin omedelbara form för vilken tid avtalet ingåtts. Därför måste man 
åtskilja mellan å ena sidan avtal som gäller för en bestämd tid och tiden är minst tre år 
och andra övriga hyresavtal, dvs. de som ingås för kortare tid än tre år eller löper på 
obestämd tid. 16 

 

4.1. Avtal med kortare tid än 3 års hyrestid eller på obestämd tid   
Vid upplåtelse av lokal tillåts undantag från förbudet mot rörliga hyror i två situationer: 
De första undantaget avser utgifter för lägenhetens rörliga kostnader. Sådana 
inskränkningar kan göras oavsett för vilken tid hyresavtalet löper. Enligt förevarande 
lagrum är sådana kostnader uppvärmning av lägenheten, uppvärmning av vatten, 
elektricitet, vatten och avlopp. Eftersom en sådan överkommelse kan träffas direkt 
mellan hyresvärd och hyresgäst och inte har kravet att prövas i hyresgästorganisation, 
som vid upplåtelse av bostad, behöver inte heller någon beräkningsgrund för kostnaden 
anges i hyreskontraktet.17  

Det andra undantaget från förbudet mot rörlig hyra görs genom möjligheterna till så 
kallad omsättningsbaserad hyra. Denna tar vanligtvis form genom ett minibelopp och 
ibland ett maxibelopp och därefter utgörs hyreskostnaden av procentandelar på 
omsättningen, vanligtvis mellan 2-5%.18 

 

                                                            
16 Victorin, A, S. 142 

17 Ibid. S. 141 

18 Holmqvist, L, Hyreslagen. En kommentar, S. 166 
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4.2. Avtal på bestämd tid men längre än 3 år 
I det fall hyresavtalet är långsiktigt dvs. längre än tre år och dessutom vid ingången 
bestämt att gälla minst tre år, tillåts hyror av ”annan beräkningsgrund”. Med annan 
beräkningsgrund menas att hyran kan avtalas till att variera beroende på olika utvalda 
omständigheter. Den beräkningsgrund som är dominerande på hyresmarknaden är 
huvudsakligen indexklausuler som är kopplade till konsumentprisindex (KPI), 
ersättning för oförutsedda händelser och fastighetsskatt. Det förekommer även att hyran 
är anknuten till räntor, detta är dock vanligast i så kallade sale-lease back avtal.19    

Innbörden av indexklausuler är att hyran vid avtalets ingång är bestämd och att den 
sedermera helt eller delvis förändras under tidens gång. Det vanligaste använda mättalet 
är konsumentprisindex (KPI) och återfanns år 1989 i tre fjärdedelar av alla hyresavtal. 
Ingenting tyder på att situationen har ändrats. I hyreslagens förarbeten har användandet 
av KPI diskuterats. På uppdrag av en utsedd kommitté fastslogs i en utredning att KPI 
inte speglar varken marknadsutvecklingen för lokalers utveckling eller kostnaderna för 
fastigheters skötsel.20 Föreställningen var sådan att KPI medförde omotiverade 
kostnadsökningar på hyresmarknaden oavsett om efterfrågan är liten eller stor. Denna 
beskrivning delades också av kommittén. Av förevarande orsak undersöktes huruvida 
en alternativ indexeringsklausul kunde utformas. Denna skulle utformas med syfte att 
bättre matcha hyresmarknaden, men eftersom parterna i kommittén inte kunde enas om 
klausulens utformning lades planerna ner.21  

Som antytts ovan förekommer emellertid andra beräkningsgrunder än indexklausuler.  
För att kunna göra dessa villkor gällande, uppställs ett viktigt rekvisit. Det krävs 
nämligen att utformningen av villkoret är ”tillräckligt” preciserat.22 Sådana 
beräkningsgrunder är exempelvis villkor som syftar till att ersätta hyresvärden för 
oförutsedda kostnader.23 Härtill ska nämnas att ett sådant villkor ställer krav på att 
händelsen i realiteten förutsätter att kostnaden är ”oförutsedd”.24 Det är inte heller 
ovanligt att fastighetsskatt (numera kommunal fastighetsavgift) åläggs hyresgästen.25  

                                                            
19 Holmqvist, L, S. 166 

20 Utredningen utfördes av statens pris och kartellnämnd (SPK) på uppdrag av lagutredande kommitté 

21 Prop 1987/88: 146 S. 38f 

22 Jfr Victorin, A S. 142 

23 Se fastighetsägareförbundets formulär nr. 12 i bilaga  

24 NJA 1986 s. 503 

25 Holmqvist, L, S. 168, även bilagor 
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4.3. Betalning av hyran 
Reglerna om hyrans erläggande är dispositiva vid lokalhyra. Det innebär att parterna 
enligt eget önskemål kan avtala om vilken tidsperiod hyran avser och när hyran ska 
betalas. Om avtalet emellertid saknar regler för hyrans erläggande träder hyreslagen 
regler in (JB 12 kap. 20. Betalningen ska ske i förskott och det görs vardagen före varje 

kalendermånads början. Det hör dock till ovanligheterna att hyrans erläggande och dess 
tidsintervall för betalning inte är reglerade i kontraktet.26      

                                                            
26 Holmqvist, L, S. 148 f 
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5. Parternas förpliktelser 

5.1. Hyresgästens förpliktelser 
Den viktigaste förpliktelsen som hyresgästen har är att betala hyran. Hyreslagen 
utrycker, utöver hyran, tre specifika skyldigheter för hyresgästen; Hyresgästens 
skyldigheter vid användandet av lägenheten (JB 12 kap. 23 § 2st.), Hyresgästens 
vårdplikt (JB 12 kap 24 §) Skyldighet till ordning, sundhet och gott skick (JB 12 kap. 25 
§) och Skyldighet att lämna tillträde (JB 12 kap. 26 §). 

 

5.1.2. Lägenhetens ändamål 
Hyresgäster får inte använda lägenheten för annat ändamål än vad som angetts till 
hyresvärden. Denna regel är synnerligen viktig vid upplåtande av lokal, eftersom syftet 
för användandet dels bestämmer när lägenheten utgör bostad eller lokal och dels för att 
lokalens användande under upplåtelsetiden inte ska kunna förändras.  Om hyresgästen 
skulle förändra verksamheten på ett sådant sätt att det strider mot lokalens användande 
kan hyresvärden och andra hyresgäster lida skada. Det är således, utifrån hyresvärdens 
intresse, viktigt att noggrant ange hyresobjektets användningsändamål i avtalet. Den 
påföljd hyresvärden kan göra gällande, som en konsekvens av förändrat ändamål, är 
förverkande av upplåtelsen samt skadestånd.  Hyresvärden får emellertid finna sig i att 
vissa ändringar i upplåtandet sker. Hyreslagen utrycker att hyresvärden inte får åberopa 
förändringar som saknar betydelse.27 I ett fall där en hyresgäst låtit uppföra väggar i 
syfte att dela upp lokalen i mindre rum och senare uthyrt rummen till andra för 
användande som kontor. HD dömde till hyresgästens fördel. Ändamålsbeskrivningen i 
avtalet var angiven till såväl kontor som utställning. Hyresvärden anförde att åtgärden 
var dels otillåten och att vanvård hade skett. HD fann att hyresgästen varken vanvårdat 
eller utsatt hyresvärden för betydelsefulla negativa konsekvenser.28 I ett annat fall, där 
en hyresvärd i motsats till detta fick rätt, fann HovR att avvikelse från färghandel till 
porrbutik inte skulle behöva tålas av hyresvärden.29    

 

5.1.3. Hyresgästens vårdplikt    
Vad angår hyresgästers vårdplikt enligt hyreslagen, framkommer det att: Hyresgästen 
ska väl vårda lägenheten med vad där till hör. Detta innebär att hyresgästen ska vidta 
en aktsamhet som kan förväntas av en normalt ordningsam person.30 En sådan 
aktsamhet betyder att hyresgästen ska vårda lägenheten i den bemärkelsen att ytskikt så 

                                                            
27 Victorin, A, S. 154 

28 NJA 1949 S. 141 

29 NJA 1970 c 144 

30 Holmqvist, L, S. 196 
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som väggar och golv ska hållas rena och städade. Aktsamhetskravet är emellertid 
varierande beroende på ändamålet för lägenhetens upplåtelse och det skick som vid 
tillträdet legat för handen. Det riktas således inte samma krav på en bostadslägenhet 
som en lokal och aktsamhetskravet skiljer sig dessutom beroende på lokalens karaktär. 
En kontorslokal har med andra ord mer långtgående krav på efterhållsamhet än 
exempelvis lager eller industri.31  

Eftersom kravet på aktsamhet är olika beroende på lägenhetens karaktär, kan det uppstå 
stora icke önskade skador för hyresvärden, trots att hyresgästen inte underlåtit sin 
vårdnadsplikt. Om hyresvärden inte skulle vilja befattas med dessa risker är det möjligt 
att reglera situationen i avtalet så att även detta ansvar hänförs till hyresgästen.32 Det 
finns anledning att återkomma till vårdplikten i det avseendet att det många gånger 
förekommer missförstånd om vilka åtaganden hyresgästen bundit sig till genom avtalet. 

Hyresgästen har dessutom en skyldighet att i enlighet med sin vårdnadsplikt vara 
aktsam mot lägenhetens tillhörande ytor och utrustning. En icke uttömmande men 
exemplifierande uppräkning är: trapphus, källare, vindsvåning och allehanda 
installationer.33  

 

5.1.4. Vårdpliktens skadeansvar 
Hyresgästen har utöver sin vårdnadsplikt skyldighet att ersätta hyresvärd för all skada 
som uppkommer genom sitt eget vållande. Hyresgästen svarar dessutom för skador som 
genom oaktsamhet eller uppsåt vållats av personer från dennes hushåll, gäster, som i 
övrigt inrymts och personer som för hans räkning utför arbete i lägenheten. 
Uppräkningen är uttömmande, vilket betyder att hyresgästen ansvarar för endast, och 
ingen annan, än de personer som räknats upp. Hyreslagen avser att ta fasta på personer 
som hyresgästen känner och som är inbjudna till lägenheten. Dock ansvar inte 
hyresgästen för övriga, icke uppräknade, personer som kan tänkas vistas inom 
lägenheten.34 

Det kan dock tänkas att hyresgästen genom passivitet anses underlåta sin 
underhållsplikt. Genom att exempelvis inte avvisa en utomstående person som vållat 
skada på hyresobjektet, torde hyresgästen brista i sitt ansvar och göra sig skyldig till 
ersättning.35  

                                                            
31 Victorin, A, S. 155 

32 NJA 1943 s. 581 I en lokal som nyttjats till kemisk fabrik hade oljespill och andra kemiska ämnen 
förorenat en brunn på fastigheten. Såväl väggar som golv var nersmutsade. Med hänsyn till lokalens 
beskaffenhet ansåg man att det inte kunnat styrkas att skadan uppkommit genom hyresgästens 
försummelse.  

33 Victorin, A, S. 155 f 

34 Ibid. S. 157 

35 Holmqvist, L, S. 193ff 
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5.1.5. Brådskande skador  
Hyreslagens regler stadgar särskilt förpliktelser för hyresgästen att lämna hyresvärden 
ett meddelande vid uppkomna skador eller brister på lägenheter som måste avhjälpas 
”ofördröjligen” så att allvarligare olägenhet inte uppstår. Om hyresgästen försummar 
meddelandeplikten medför det skadeståndsskyldighet för den skada som uppstår genom 
försummelsen. Vad ankommer särskilt brådskande fall (exempelvis, skador på tak, 
vattenläckor, skador på avloppsledning eller gasledning)36 undgår hyresgästen 
skadeståndsansvar om denne är bortrest under förutsättning att hyresvärd fått en nyckel 
eller fått tillstånd att komma in i lägenhet med hjälp av huvudnyckel. Hyresgästen är 
dock förpliktad att vid sin återkomst omedelbart meddela skadan till hyresvärden. 
Reglerna för ansvarsfrihet vid resa kan endast göras gällande lägenheter som utgör del 
av hus, inte förhyrd lägenhet som utgörs av ett helt hus. Dessa hyresgäster måste ordna 
med tillfredsställande bevakning på egen hand för att undgå risk för skadestånd.37  

 

5.1.6.  Ohyra  
Hyresgäster som genom försummelse blivit vållande för förekomster av ohyra är 
ansvariga och ersättningsskyldiga. Dessa har dessutom en skyldighet att meddela 
hyresvärd om förekomsten av ohyra oavsett på vilket sätt den kommit in i lägenheten. 
Lagstiftaren försöker med detta ta fasta på att ohyran inte ska kunna spridas. 
Underlåtelser mot att meddela hyresvärd medför ansvar för den skada som uppstår 
eftersom hyresvärden på grund av sitt ovetande inte får möjlighet att undanröja 
problemet.38      

 

5.1.7. Ordning, sundhet och gott skick  
Hyresgästen är i enlighet med hyreslagen skyldig att bevara sundhet, ordning och gott 
skick inom fastigheten (JB 12 kap. 25 §.). Hyresgästen ansvarar för såväl sig själv som 
för samma personer som svarar enligt vårdpliktsreglerna. Dessa regler är av praktiska 
skäl i huvudsak för bostadshyresgäster, eftersom det är där tvisterna i första hand 
förekommer. Tvisterna rör vanligen osunda förhållanden genom handhavande av 
husdjur eller underlåtenhet mot att hålla ordning och reda i trapphus etc. Sedan en tid 
tillbaka infördes emellertid regler som även gäller lokalhyresgäster.39 Dessa regler avser 
lokalhyresgäster vars verksamhet stör andra boende. Det gäller dock endast sådana 
störningar som kan vara skadliga för andra boendes hälsa eller som i övrigt försämrar 
boendemiljön till den grad som inte bör tålas. Lagmotiven till denna regel utfäster att 

                                                            
36 Karnov Lagkommentar till JB 12 kap. 24 § nr. 633 

37 Victorin, A, s.158 f 

38 Holmqvist, L, S. 201 

39 Prop 1992/93:115 
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man ska söka ledning för vad som är störande med hjälp av den allmänna uppfattningen 
som en boende i ett flerfamiljshus ska behöva tåla. Man ska således inte ta någon 
hänsyn till överkänsliga personer eller exempelvis nattarbetare som sover dagtid. 
Lagstiftarens tanke med att införa denna regel i hyreslagen, var att tvinga hyresvärden 
att vidta åtgärder när grannar klagar på en hyresgäst. Åtgärden som krävs av 
hyresvärden är vanligtvis inte särskilt betungande eftersom hyresvärden endast 
förpliktas att ge en tillsägelse till den hyresgäst som uppträder störande. Är störningarna 
synnerligen allvarliga har hyresvärden rätt att säga upp en hyresgäst utan en tidigare 
tillsägelse. Men detta är naturligtvis beroende på vilken verksamhet som bedrivs. En 
verksamhet som exempelvis bedriver provningar av sprängmedel eller diskotek kan 
sannolikt inte sägas upp på grund av höga ljudnivåer. Verksamheterna måste få fortlöpa 
i enlighet med de förutsättningar som upplåtelsen skett.40 

 

5.1.7. Skyldighet att lämna tillträde 
Eftersom hyresgästen exklusivt råder över den förhyrda lägenheten, är inte hyresvärden, 
som huvudregel, förmögen att tillträda den. Hyresgästen har rättigheten att förhindra 
andra än denne själv att vistas där. För att hyresvärden ska kunna fullfölja sina 
förpliktelser måste emellertid denne få tillträde då det krävs, därför innehåller 
hyreslagen undantag så att hyresvärd kan vistas inom lägenheten. Hyresvärden har rätt 
till tillträde för att utföra förbättringsarbeten och ”nödvändig tillsyn” (JB 12 kap. 26 § 
1st.) samt mindre brådskande reparationsarbeten (JB 12 kap. 26 § 2st.). Om 
hyresgästen underlåter att ge hyresvärden tillträde har värden stöd för hyresavtalets 
förverkande (JB 12 kap. 42 § 6p.).  

Reglerna skiljer sig från varandra genom tiden för när tillträdet ska möjliggöras. När det 
gäller tillträde för att utföra förbättringsarbeten och nödvändig tillsyn ska tillträdet 
möjliggöras ”utan uppskov”, det vill säga det ska kunna göras i det närmaste 
omedelbart41. Lagstiftaren försöker, med möjligheten till tillträde på grund av 
förbättringsarbeten, ta fasta på möjligheten för hyresvärden att utföra sådana åtgärder 
som inte kan skjutas fram på grund av att skada därmed uppstår. Sådan skada är dels 
verkligt allvarliga fel som hotar hela huset (ex. brand, vattenskador e.d.) och dels sådan 
skada vars dröjande åtgärd innebär kostnadsökningar.42 Nödvändig tillsyn syftar 
huvudsakligen på sådana fall då hyresvärden är i behov av tillträde för att iaktta sina 
intressen. Reglerna om nödvändig tillsyn är på grund av sin ålder kritiserade43. De står, 
sedan lagens ikraftträdande år 1907, kvar i sin ursprungliga form och lämnar tvetydighet 
gällande vad som kan anses vara nödvändig tillsyn. Nödvändig tillsyn är, med dagens 
tillämpning av lagen, tolkat till att avse exempelvis tillträde för att undersöka om ohyra 

                                                            
40 Holmqvist, L, S. 209 

41 Ibid. S.218 

42 Victorin, A,  S.218 

43 Jmf Victorin, A, S.162 
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förekommer inom lägenheten. Det finns även fall som talar för att rutinbesiktningar är 
att anse som nödvändig tillsyn, det anses dock rimligt att hyresvärden får tåla visst 
dröjsmål i dessa fall. 44 

I det andra fallet, det vill säga tillträda vid mindre brådskande reparationsarbeten, finns 
två distinktioner som skiljer sig från varandra. Man skiljer å ena sidan mellan mindre 
brådskande arbeten som inte vållar väsentligt hinder eller men i nyttjanderätten och å 
andra sidan mellan ”annat arbete” som tillika inte är brådskande, men till motsats vållar 
väsentligt hinder eller men i nyttjanderätten. Vad som utgör väsentligt hinder eller men 
fastslås inte i lagstiftningen, detta med anledningen att det inte ska generaliseras och att 
en individuell bedömning skall vara möjlig att göras från fall till fall. Man kan 
emellertid erinra sig om att en lägenhets storlek, ändamål och karaktär utgör 
tolkningsunderlag i bedömningen.45  

När hyresvärden ska utföra mindre brådskande reparationsarbeten, ska denne lämna ett 
meddelande till hyresgästen för att ha rätt till tillträde, arbetet får sedermera utföras 
tidigast efter en månad. Om arbetet förflyter, utan att hyresgästen lider väsentlig hinder 
eller men, har denne inte rätt att säga upp avtalet. Vad gäller reglerna för annat arbete, 
måste hyresvärden även här lämna meddelande om att denne vill utföra arbetet. Men 
eftersom arbetet medför obekvämlighet för hyresgästen är åtgärden förenad med en rätt 
för hyresgästen att frånträda hyresförhållandet. Hyresgästen ska lämna detta 
ställningstagande till hyresvärden senast en vecka från att denne fått meddelandet. 
Meddelandet bör således innehålla uppgifter som underlättar beslutsfattandet, det vill 
säga uppgifter om arbetets omfattning, när arbetet beräknas starta och slutföras. Om 
meddelandet inte innehåller sådan information kan hyresgästen hävda att denne inte 
förstått arbetets omfattning och avbryta hyresförhållandet under arbetets gång.46 Värden 
har rätt till tillträde efter att hyresgästens uppsägningstid utgått, detta gäller även om 
hyresgästen väljer att inte avsluta hyresförhållandet. Hyresgästen har således rätt att 
vägra värden tillträde för annat arbete, för motsvarande tid som uppsägningstiden 
uppgår till, enligt reglerna för uppsägningstid i (JB 12 kap. 4 §).47      

 

5.2. Hyresvärdens förpliktelser 
Vid kommersiella hyresförhållanden, har hyresvärden normalt inte samma förpliktelser 
som vid uthyrning av bostäder. Detta beror på att reglerna huvudsakligen är dispositiva, 
det vill säga att man genom avtal kan ändra förhållandet. Disposiviteten är väl nyttjad 
inom hyresrättsliga marknaden men parterna bör vara vaksamma. Om reglerna är 
dispositiva och något inte är avtalat, gäller lagens regler. Således är det av största vikt 
att se till att avtalet är komplett för att undvika att falla tillbaka på lagens dispositiva 
                                                            
44 RBD 18:80, BD 2/1983. 

45 Holmqvist, L, S. 222 

46 Ibid. S. 222 

47 Victorin, A, s. 162 
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regler. Rättsläget regleras således inte bara genom lagens författningstexter, utan till stor 
del även genom praxis och avtal.  

Hyresvärdens ansvarsförpliktelser hänförs huvudsakligen till lägenhetens skick. Men 
denne är även skyldig att förhålla sig efter olika fall av dröjsmål. Det är även aktuellt att 
i detta skede behandla situationer där lägenheten förstörts. Dessutom finns regler när så 
kallade rättsliga hinder uppträder i samband med att allehanda myndigheter utfärdar 
förbud som inskränker nyttjanderätten.48   

 

5.2.1. Lägenhetens skick vid tillträde 
Hyreslagen stadgar att: ”Hyresvärden ska tillhandahålla hyresgästen den avsedda 
lägenheten i ett sådant skick att den enligt allmän uppfattning på orten är fullt brukbar 
för det avsedda ändamålet” (JB 12 kap. 9 §).49 Hyresvärden ska med andra ord 
tillhandahålla lägenheten enligt en standard som anses vara generellt sett brukbart för 
ändamålet. Standarden kan emellertid skifta från ort till ort, genom tidsutveckling och 
mellan olika lägenhetstyper.50 

På grund av att hyreslagen är av så kallad social karaktär, kan parterna naturligtvis 
genom avtal överenskomma om att bättre skick än normal standard ska föreligga.51 
Lagens skyddande karaktär gör skillnad mellan bostadslägenheter och lokaler. En 
hyresgäst till lokal anses inte vara en anmärkningsvärt svagare part och avtal om sämre 
skick är sålunda möjlig. Avtal om såväl bättre skick som sämre skick är vanligt inom 
den kommersiella hyresrätten,52 det förefaller dock vara vanligast att upplåtelser sker i 
”befintligt skick”. Ett avtal vars upplåtelse görs i befintligt skick är lika bindande för 
bägge parter som ett avtal som utfäster ett specifikt skick, i första fallet har hyreslagen 
emellertid infört en regel om dolda fel (JB 12kap. 11§ 2st). Enligt denna regel avses 
med dolt fel att lokalen är behäftad med ett fel så att den inte kan användas till det 
”avsedda ändamålet” och att ”hyresgästen vid hyresavtalets ingående inte kände till 
bristen eller kunnat upptäcka den med vanlig uppmärksamhet”. Hyresgästen har således 
undersökningsplikt. I normalfallet omfattas sannolikt inte hyresgästen av särskilt 
omfattande krav när denne ska undersöka lägenheten. Eftersom det saknas praxis 
gällande undersökningsplikten är utgångspunkten att, hyresgästen torde uppfylla kraven 

                                                            
48 Ibid. S. 171 

49 Enligt Victorin utrycks regeln genom ett ålderdomligt språk eftersom den kvarstår oförändrad sedan år 
1907 och tillhör därmed de ursprungliga bestämmelserna. Den har fått behålla sin ursprungliga form pga. 
Sin obestämda karaktär. Se sid. 176   

50 Victorin, A, S. 175 

51 Hyreslagen är ju av så kallad social karaktär där den svagare parten, vilket vanligtvis är hyresgästen, 
skyddas.     

52 Exempelvis NJA 2002 s.477, NJA 1943 s. 248, se även bilagor 
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med en okulär besiktning.53 För att kunna utföra denna förutsätts naturligtvis att 
hyresgästen varit på plats och att ytorna beretts för tillträde.  

 

5.2.2. Hyresvärdens underhållsansvar 
Värdens underhållsplikt, inom upplåtelse av lokal, innehåller ett reglemente som 
huvudsakligen är dispositivt. Det är med andra ord möjligt att ändra dessa genom avtal. 

Hyreslagen stipulerar regler för vad som kan göras gällande om någon avtalsreglering 
för underhåll saknas. I grunden baseras reglerna på vilket skick lokalen är vid 
tillträdet.54 Värden ska som huvudregel tillhandahålla lokalen i det skick som låg för 
handen vid tillträdet. Eftersom det tillåts att upplåta lokaler i olika skick, följer olika 
efterverkningar på underhållsskyldigheten. Följande uppställning skildrar reglerna för 
upplåtelser mot bättre skick, sämre skick och befintligt skick samt vilka 
underhållsskyldigheter hyresvärden sammankopplas med, under tiden för upplåtelsen. 

 Som huvudregel gäller att lokalen under hyrestiden ska tillhandahållas enligt det 
skick som föreligger vid tillträdet. Den ska således vara fullt brukbar för sitt 
ändamål under hyrestiden.55 Detta görs gällande då reglering av skick saknas i 
avtalet. I de fall där överenskommelse om bättre skick förekommer ska 
hyresvärden tillhandahålla lokalen i samma ”överstandard” under hyrestiden.   

 I de fall upplåtelsen sker i sämre skick, ska lokalen tillhandahållas i det skick 
som föreligger vid tillträdet. Värden är därmed undantagen skyldigheter att 
åtgärda de brister som inledningsvis föreligger, men inte desto mindre skyldig 
till åtgärd av övriga uppkomna brister under hyrestiden. 

  I de fall upplåtelsen sker i befintligt skick, ska lokalen tillhandahållas i 
motsvarande skick som föreligger vid tillträdet. Värden behöver inte åtgärda fel 
som föreligger vid avtalets ingående (undantaget dolda fel).56 

Eftersom reglerna i ovanstående uppräkning inte ska kunna misstolkas förtydligas 
härmed att underhållsansvaret inte automatiskt hänförs hyresvärden då avtalet innehåller 
inskränkningar gällande i vilket skick lokalen upplåts. Såväl skicket som underhållet är i 
praktiken vanligtvis föremål för individuell förhandling och kan således binda bägge 
parterna endera enskilt eller gemensamt. 

Med underhåll menas att hyresvärden åtgärdar uppkomna brister vid behov (JB 12 kap. 
15 § 1st.). Vid uthyrning av lokal krävs således alltså inte ett regelbundet underhåll, som 
det gör vid bostadsuthyrning. 

                                                            
53 Jfr. Victorin, A S. 178, Holmqvist ,L  S. 82 

54 Se ovan reglerna om lägenhetens skick 

55 Jfr Reglerna om lägenhetens skick (JB 12 kap. 9 § 1st) 

56 Holmqvist, L, S. 87f, Victorin, A, s. 178f 
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I det allmänna underhållet ingår inte bara tapetsering målning, golvbehandling och 
andra sedvanliga reparationer som förvarande lagparagraf föreskriver. Det innefattar 
även underhåll av teknisk utrustning och övriga installationer.57 Det är vanligt att 
människor förknippar det allmänna underhållet till att endast omfatta lägenhetens inre 
del. Detta är felaktigt eftersom en lägenhet kan utgöras av antingen ”hus” eller del av 
”hus” (JB 12 kap. 1 §.). När det är frågan om en upplåtelse av ett helt hus omfattas 
underhållet av hela huset och därmed också lägenhetens yttre del. Det kan tänkas vara 
uppskattat för såväl hyresvärd som hyresgäst att ett sådant underhåll tillräknas 
hyresgästen, i synnerhet om hyresgästen har resurserna till detta. Som exempel kan 
nämnas snöröjning. Givet att hyresgäster äger traktor eller liknande utrustning, utförs 
troligen snöröjning fördelaktigt av hyresgästen, eftersom arbetet kan göras enligt dennes 
behov och tidsplanering. Att förskjuta underhållsansvar görs vanligen mot reglering av 
hyresnivån. Hyresvärdens vinst uppstår genom att denne undkommer arbetet och dess 
kostnader.58 

Följderna av att överlåta det yttre underhållet på hyresgästen är att hyresvärden tar en 
risk, hyresvärden bör därför vara vaksam. Det är inte självklart att skötseln sker i 
enlighet med hur denne själv skulle gjort. I praktiken brukar hyresavtalen stipulera att 
hyresgästens underhållsplikt ska förvaltas i enlighet med hur en ansvarfull ägare skulle 
gjort, men med en hyresgäst som har ett bristande underhållsansvar kan det i värsta fall 
medföra att egendomen gradvis förfaller. En delegation i avtalet gällande underhållet 
förhindrar emellertid inte hyresvärden från att utföra åtgärder om det skulle visa sig att 
hyresgästen varit försumlig.59     

 

5.3. Bevisbörda för skada 
Vad gäller bevisbördan ger hyreslagen ingen vägledning, men genom praxis har man i 
motsatts till sedvanliga regler i bevisfrågor valt en annorlunda lösning. Utgångspunkten 
är att eftersom hyresgästen har exklusiv rådighet över lägenheten kan denna presumeras 
(antas) vara vållande. Orsaken till denna inriktning är på grund av hänsyn till parternas 
förutsättningar att tillhandahålla bevismaterial. En illojal hyresgäst skulle, om 
omständändigheterna varit annorlunda, ha möjligheter att gå fri från ersättning, genom 
att helt enkelt säga att denne inte orsakat en omtvistad skada. I en exemplifierande tvist 
gällande en spricka i ett badkar, uttalade Högsta domstolen i sina domskäl följande: 

"… skadan har uppkommit under hyrestiden. Den gäller egendom som under hyrestiden 
normalt inte är åtkomlig för annan än hyresgästen och personer för vilka denne svarar. 
De är vidare fråga om skada som typiskt sett uppkommer genom ovarsamhet. Skada av 
nu angivet slag får antagas ha vållats av hyresgästen eller någon för vilken denne är 

                                                            
57 Ibid. S. 88f 

58
 Victorin, A, S. 177 

59 Victorin, A, S. 179f 
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ansvarig, så vida det inte framkommer omständigheter som tyder på att skadan kan ha 
uppkommit på annat sätt.”60  

Slutsatsen som kan göras av detta rättsfall är att eftersom hyresvärden kunnat styrka att 
skadan uppkommit under hyrestiden, är hyresgästen skyldig att ersätta skadan eftersom 
denne inte kunnat visa att denne inte orsakat/vållat skadan. Hyresgästen har med andra 
ord ett presumtionsansvar där bedömningen av skadors uppkomst objektivt baseras på 
hur de normalt uppstår. Hyresvärden har således inte hela bevisbördan, men väl 
skyldighet att visa att skadan uppstått under hyrestiden. Detta påvisar vikten av att 
hyresvärden besiktar sina hyresobjekt eftersom besiktningsprotokoll, förutsatt att de 
utförts korrekt, påvisar hyresobjektens skick såväl före tillträde som efter frånträde. Vad 
gäller besiktningsprotokollets giltighet som bevismaterial utfäster ett annat rättsfall att 
besiktningsprotokollet åtminstone ska ha delgivits hyresgästen och att denne ska ha 
godkänt det för att det ska kunna göras gällande.61  

Eftersom hyresgästen inte ska sättas i en orimligt betungande situation kan inte 
hyresgästens presumtionsansvar göras gällande utrymmen som nyttjas av andra, 
exempelvis trapp eller förråd. När dessa gemensamt nyttjade ytor lider skada råder 
således bevissvårigheter och ett presumtivt ansvarssubjekt kan i många fall inte 
fastställas.62   

 

            

5.4. Straffåtgärder vid fel och brist  
Följderna som kan göras gällande om en lokal är bristfällig och/eller felaktig är enligt 
hyreslagen nedsättning av hyran, rätt till självhjälp, skadestånd och hävning (JB 12 kap. 
11 § 1st 1-4p.). Det finns ingen inbördes ordning för vilken åtgärd som hyresgästen ska 
följa, alla sanktioner kan därmed kombineras parallellt med varandra. Alla sanktioner 
medför olika konsekvenser, därför förklaras de nedan följaktligen var för sig.   

 

5.4.1. Nedsättning av hyran 
Författningstexten lyder. ”För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har hyresgästen 
rätt till skälig ersättning av hyran”. (JB 12 kap. 11 § 3p.) 

Reglerna om nedsättning skiljer mellan ursprunglig brist och brist som sker under den 
löpande hyrestiden. Huvudregeln är att hyresgästen i princip alltid har rätt till 

                                                            
60 NJA 1975 s. 657 

61 NJA 1987 s. 668 

62 NJA 1975 s.657 



21 
 

nedsättning av hyran när bristen är ursprunglig, detta gäller även om hyresvärden inte 
bär skulden till felet.63 

Vad gäller brister som uppstår under hyrestiden, förutsätts att hyresvärden har 
kännedom om bristen för att hyresnedsättning ska kunna göras gällande. Eftersom 
hyresgästen exklusivt råder över lägenheten är det närmast tänkbart att hyresvärden 
tillkännages bristen från denne. Hyresgästen har på grund av kravet på att värden ska ha 
kännedom om fel, sålunda inte möjlighet till retroaktiv hyresnedsättning. Det vill säga 
för bristfällig tid som hyresgäst underlåtit att meddela hyresvärd. Det finns inga 
formkrav för hur delgivandet ska utfärdas och inte desto mindre framföras, men för att 
nedsättningen ska kunna göras gällande ligger det i hyresgästens intresse att kunna 
påvisa att delgivning skett. Av bevistekniska orsaker bör emellertid hyresgästen 
framföra meddelandet skriftligt och detta bör göras så snart det är möjligt.64  

Nedsättningen av hyran ska enligt förevarande regel vara skälig. Vad som anses vara 
skäligt tolkas efter en objektiv bedömning där den anpassas efter bristens karaktär och 
omfattning.  Om lägenheten exempelvis inte överhuvudtaget är användbar för sitt syfte 
ska nedsättningen utgöra hela hyrans omfattning, om den varit användbar till halva ytan 
ska hyran nedsättas till hälften och så vidare.65 Den bakomliggande tanken är att 
hyresgästen inte ska behöva fullfölja sina prestationer om inte hyresvärden kan 
tillhandahålla en fullgod lägenhet och därmed fullfölja sina.66  

Det är inte ovanligt att hyresgäster överskattar lägenheters brister och föreställer sig 
vara berättigade till hyresnedsättningar som är överdrivna.67 I fastighetsägareförbundets 
standardavtal finns en klausul som utfäster att hyresgäster inte har rätt till nedsättning 
när värden utför sedvanligt underhåll. Denna är vanligtvis nyttjad eftersom hyresgästen 
har rätt till nedsättning om inte avtalet visar annat. Samma nämnda standardavtal 
innehåller också en klausul som friskriver hyresvärden vid händelse av allehanda 
katastrofsituationer, så kallad force majure. En sådan situation förhindrar emellertid inte 
hyresgästen från att vara framgångsrik vid hyresnedsättning. 

 

5.4.2. Rätt till självhjälp 
Författningstexten lyder: ”Hyresgästen får avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad, 
om hyresvärden underlåter att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan 
ske” (JB 12 kap. 11 § 1p.). 

                                                            
63 Victorin, A, S. 188 

64 Holmqvist, L, S. 74 

65 Ibid. S. 72 

66 Ibid. S. 75f 

67 Se Bl.a. RH 2002:27, Holmqvist S. 75 och Victorin S. 190  
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Rätten till självhjälp handlar om att hyresgästen har rätt att åtgärda ”enklare” brister på 
bekostnad av hyresvärden. De brister som avses är sådana som s.a.s. i princip vilken 
person som helst kan åtgärda och utförs vanligtvis inom lägenheten. Rätten till 
självhjälp förutsätter att värden uppmanats att åtgärda bristen, att han fått viss 
betänketid (rådrum) och att han sedermera underlåtit att utföra prestationen. Att utöva 
rätten till självhjälp är förenat med risker, det kan tänkas att det görs missbedömningar 
om huruvida verklig brist föreligger eller att hon ingriper för fort utan att värden fått 
tillräkligt med tid på sig att själv åtgärda bristen. Om så sker kommer hon själv att 
behöva stå för kostnaderna.68  

   

5.4.3. Uppsägning pga. brist 
Författningstexten lyder: ”Kan bristen inte avhjälpas utan dröjsmål eller underlåter 
hyresvärden att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske, får 
hyresgästen säga upp avtalet. Uppsägning får dock ske endast om bristen är av 
väsentlig betydelse. Sedan bristen har blivit avhjälpt av hyresvärden, får avtalet inte 
sägas upp” (JB 12 kap. 11 § 2p.). 

Reglerna om uppsägning kan alltså göras gällande under förutsättning att hyresvärden 
underlåter att åtgärda en brist efter tillsägelse och utan att hyresgästen fått vänta med 
åtgärden. Väntetiden (dröjsmålet) syftar till att inte utgöra lång tid, det ska ske tämligen 
omedelbart. Hyresgästen kan därmed rimligtvis förvänta sig en åtgärd så fort som 
hyresvärden haft möjlighet. Det utrycks därefter särskilt att rätten till uppsägning kräver 
att bristen är av väsentlig betydelse. Med väsentlig betydelse menas ”verkligt avsevärd 
olägenhet”69. I rättspraxis återfinns flertalet exempel på situationer där väsentlig brist 
legat för handen. Följande fall kan noteras eftersom de exemplifierar när väsentlig brist 
har gjorts gällande; I en lägenhet där hyresvärden efter tre till fyra veckor underlåtit att 
sanera lägenhet från arsenik.70 Lägenhet som utsattes för buller genom restaurangrörelse 
våningen ovan.71  

Uppsägning som sker till följd av bristfälligt tillhandahållande av lägenhet gäller som 
huvudregel till omedelbart upphörande. Det finns emellertid inget hinder att uppsägning 
sker vid senare tillfälle. I sådant fall gäller avtalet och hyresgästen ska erlägga hyra till 
avtalets upphörande.72   

 

                                                            
68 Victorin s.192 

69 Holmqvist, L, S. 74 

70 NJA 1916 s.229 

71 NJA 1915 s.17 

72 Holmqvist, L, S. 73 
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5.4.4. Skadestånd 
Författningstexten lyder:” Hyresgästen har rätt till skadestånd om hyresvärden inte 
visar att det inte beror på hans försummelse.” (JB 12 kap. 11 § 4p.). 

Skadeståndsreglerna i hyreslagstiftningen avviker från det vanliga och är därför 
anmärkningsvärda. Som reglerna ovan antyder har hyresgästen rätt till skadestånd om 
lägenheten är bristfällig, det är således jämförbart med övriga kontraktsbrott och utgör 
inga större avvikelser. Det viktiga är här att hyresvärden är skyldig att visa att denne 
inte varit vållande till skadan (exculpera) annars blir denne skadeståndsskyldig. Vid en 
skadeståndstalan är det motsattsvis vanligast att den part som för talan även har 
bevisbördan.73  

Alla former av brist kan ge upphov till skadestånd. Hyresvärden löper således risk för 
skadeståndskrav för skador som inte är direkt sammankopplade till den förhyrda 
lägenheten, exempelvis störande grannar och buller.74  

Skadeståndsreglerna i hyreslagen tar i första hand fasta på att ersätta det så kallade 
positiva kontraktsintresset i hyresgästers verksamheter. Med ersättning för positivt 
kontraktsintresse menas att skadeståndet dels ersätter rörelsens förlust men även för 
utebliven vinst som följer av kontraktsbrottet. En sådan skada kallas ren 
förmögenhetsskada.75  

Men som tidigare antytts gäller skadeståndet även för andra skador. Med detta åsyftas 
huvudsakligen skador på lös egendom (sakskada). Vad gäller sakskada begränsas 
skadeståndsskyldigheten till att endast gälla för skador som sker inom lägenheten och 
inom utrymmen som hyresgästen i normalfallet har rätt att vistas i (tvättstuga, trapphus 
etc.) Det förefaller dock tveksamt att hyresvärden kan göras skadeståndsskyldig för 
andra övriga utrymmen eller områden i anslutning till fastigheten. Hyreslagen tar 
emellertid inte fasta på personskador. För dessa skador används skadeståndslagens 
utomobligatoriska regler med skillnaden att hyresvärden inte behöver exculpera sig.76    

  

                                                            
73 Victorin, A, S. 192 

74 Ibid. S. 193 

75 Ibid. S. 193 

76 Victorin, A, S. 194 
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5.5. Avtalets avslutande 

5.5.1. Hyresrättens förverkande  
Reglerna om förverkande tar endast sikte på hyresgästers kontraktsbrott som sedermera 
ger hyresvärden rätt till hävning.77 När man talar om hyresgästers rätt till hävning 
används istället termen frånträde. Denna rätt tillämpas på hyresvärdens kontraktsbrott 
som görs gällande i skyldigheten till att tillhandahålla lägenheten i avtalsenligt skick.78  
Hyreslagen räknar upp nedan uppställda orsakssamband för förverkande av hyresrätter 
(JB 12 kap. 42 §). 

 Om hyresgästen dröjer med betalning som utgår med pengar utöver två vardagar 
efter förfallodagen.79 

 Om hyresgästen olovligt överlåter lägenheten eller upplåter den olovligt i andra 
hand. 

 Om hyresgästen inhyser utomstående personer i lägenheten i för stor omfattning. 

 Om hyresgästen använder lägenheten i strid med upplåtelseändamålet. 

 Om hyresgästen eller annan till vilken hyresrätten överlåtits eller upplåtits är 
vållande genom vårdslöshet till att ohyra förekommer i lägenheten, eller att 
genom att försumma att meddela hyresvärden så att ohyra sprids i fastigheten. 

 Om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller brott sker mot skyldigheten att 
iaktta ordning, sundhet och gott skick i fastigheten, eller om hyresgästen brister i 
sin tillsyn över andra som hon ansvarar för. 

 Om hyresvärden vägras tillträde till lägenheten för att vidta förbättringsarbeten 
reparationer m.m. utan giltig ursäkt. 

 Om hyresgästen åsidosätter avtalsenlig förpliktelse som går utöver hans 
åligganden enl. JB 12 kap och att det anses vara av synnerlig vikt för 
hyresvärden att skyldigheten fullgörs. 

 Om lägenheten helt eller delvis till väsentlig del används för näringsverksamhet 
eller därmed likartat verksamhet vilket utgör brottsligt förfarande, eller används 
för prostitution. 

                                                            
77 Victorin, A, S. 47 

78 Se ovan gällande hyresvärdens förpliktelser. 

79 Tilläggas ska här göras att förverkanderätten förfaller om gästen betalar hyran innan värden gjort bruk 
av sin hävningsrätt. 
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Uppräkningen är uttömmande, vilket innebär att andra hävningsgrunder än de ovan 
angivna inte kan göras gällande.80    

   

5.5.2. Uppsägning 
Reglerna om uppsägning skildrar olika scenarion och man måste här skilja mellan såväl 
uppsägning som sker av hyresgäst som hyresvärd, samt att man måste skilja mellan 
orsaken för uppsägningen. Parterna kan nämligen göra uppsägning på grund av 
”upphörande” och uppsägning på grund av ”villkorsändring”. 

Den hyresvärd som säger upp avtalet, med anledningar att hyresförhållandet ska 
upphöra, ska även ange skälen till uppsägningen. Om inte detta görs är rättshandlingen 
utan verkan, dvs. situationen blir sådan som om uppsägning aldrig skett (JB 12 kap. 58 
§).  

När hyresgäst säger upp avtalet för upphörande ska handlingen vara skriftlig. Det ställs 
inga särskilda ytterliga krav. Upphörandet kommer sedermera göras gällande och 
upplåtelsen upphör efter uppsägningstidens utgång. Uppsägning för upphörande kan 
endast göras av hyresgästen i samband med hyrestidens utgång. I de fall hyresavtalet 
gäller tillsvidare görs uppsägningen gällande med hänsyn till uppsägningstid (JB 12 
kap. 58 a § ). 

Reglerna för uppsägning, med anledning av villkorsändring, karaktäriseras av att vara 
starkt skyddande till hyresgästens fördel. När hyresvärden ska säga upp ett avtal, som 
hänförs denna orsak, omfattas denne av ett formkrav. Uppsägningen ska först och 
främst vara skriftlig och av denna handling ska det framgå att uppsägningen görs på 
grund av en villkorsändring. Vidare ska det framgå vilka villkor som uppställs för 
förnyat kontrakt. Det ska också innehålla en underrättelse till hyresgästen att denne, 
förutsatt att denne inte går med på att flytta utan ersättning, har att hänskjuta ärendet till 
hyresnämnden till medling inom två månader (JB 12kap. 58§). Om inte formkravet för 
uppsägning uppfylls är det inte heller en giltig rättshandling med konsekvensen att 
hyresförhållandet kommer fortlöpa utan åtgärd. Med anledning av formkravet är det 
således, enligt författaren, föga förvånande att dessa tvister är mest förekommande hos 
hyresnämnden.81  

De motsvarande regler som gäller hyresgästens uppsägning är att denne tillika ska ange 
orsakerna för villkorsändringen. Men den ska även innehålla vilka villkor som 
ändringen avser och en preciserad förklaring vad ändringarna skulle innebära (JB 12 
kap. 58 a § ). Tanken är att uppsägningshandlingen ska utgöra ett anbud som 
hyresvärden ska kunna anta. Om inte en överenskommelse träffas mellan parterna under 
två månader från uppsägelsen ska hyresgästen under två månadersperioden hänskjuta 
tvisten till hyresnämnden för medling (JB 12 kap. 58 a § 2st). 

                                                            
80
 Holmqvist, L, S. 312 

81 Se intervju med hyresnämnden i bilaga 
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5.6. Uppsägningstid 
Huvudregeln är att hyresavtal ska sägas upp för att det ska sluta gälla. Men eftersom 
hyresförhållanden varierar görs regeln inte alltid gällande. Man får här skilja mellan 
hyresavtal som löper på obestämd tid och hyresavtal som är slutna på bestämd tid. 
Löper avtalet på obestämd tid ska det alltid sägas upp för upphörande. Är avtalet slutet 
på bestämd tid ska alltid uppsägning ske om avtalet har en löptid som är längre än nio 
månader. I övrigt avser hyrestiden utgöra så kallade korttidsavtal som utgör kortare 
hyrestid än nio månader. I dessa fall sker uppsägning automatiskt eftersom hyrestiden 
utgår enligt angiven hyrestid i avtalet (JB 12 kap. 4 § ). 

Vad gäller uppsägningstiden kan denna alltid avtalas till att utgöra kortare tid, till 
förmån för hyresgästen. I övrigt gäller följande: 

Hyrestid högst:  Uppsägningstid: 

Två veckor  En dag 

Tre månader  En vecka 

Nio månader  Tre månader 

Om uppsägning inte sker enligt ovan angivna förutsättningar förlängs hyrestiden 
automatiskt på obestämd tid.  
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6. Uthyrning i andra hand 
I reglerna om andrahandsuthyrning framgår att lokalhyresgäst får upplåta lägenhet i 
andrahand under förutsättningen att hyresvärden tillåter det (JB 12kap. 39§). 
Hyresgästen förhåller sig sålunda till ett principiellt förbud mot uthyrning i andra hand. 
Om hyresgästen sedermera åsidosätter förbudet, har hyresvärden, om inte rättelse sker 
möjlighet till hävning av avtalet enligt reglerna om förverkande. Hyresvärden måste 
emellertid begära rättelse senast två månader efter att han erhållit vetskap om den 
otillåtna andrahandsupplåtelsen.82  

Det finns dock undantag då avsteg från förbudsprincipen mot andrahandshyra kan göras 
gällande. Då hyresgästen av sociala skäl önskar upplåta lägenheten i andra hand kan 
denne med tillstånd från hyresnämnden tillåtas till detta (JB 12kap. 40§). 

Enligt förevarande regel ska hyresnämnden lämna tillstånd om: 

 Hyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på 
annan ort, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden. 

 Hyresvärden inte har befogad anledning att lämna samtycke. 

Reglerna för andrahandshyra tillämpas på såväl bostadshyra som lokalhyra. Eftersom 
rättförhållandet skiljer upplåtelsetyperna i realiteten, har förarbeten till reglerna mer 
nyanserade beskrivningar för när nämnden ska lämna tillstånd. I propositionen utrycks 
bland annat att det inte är önskvärt med en allt för stor andrahandsmarknad på 
lokalhyror. Därför bör inte nämnden lämna tillstånd i strid mot hyresvärdens vilja i 
annat fall än då det framstår som hyresgästens enda realistiska möjlighet. Om 
hyresgästen kan driva sin verksamhet genom exempelvis en anställd ska tillstånd inte 
ges, detsamma om hyresgästens bortavaro endast avser en kortare tid. Om tillstånd ges 
bör det dessutom tidsbegränsas.83 Det råder således ingen tvekan om att lagstiftaren 
tänkt sig att andrahandshyran vid lokaler ska vara betydligt mindre generös än vid 
bostadshyra.  

  

                                                            
82 Holmqvist, L, S. 297f 

83 Prop 1987/88: 146 S. 42 
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Avdelning 2: Resultat 
7. Sammanfattning av intervjuer84 
 

7.1. Hyresvärdar och Arbetsmiljöverket 
Med avsikt att ge utryck för hyresvärdarnas och arbetsmiljöverkets synsätt på 
hyresavtalet utfördes intervjuer. 

  

7.1.1. Indexklausul och oskäliga villkor    
De responderande hyresvärdarna har i stora drag en likasinnad inställning till sina 
hyresavtal. De framhåller att indexklausuler som är kopplade till KPI inte är en bra 
beräkningsgrund. Eftersom KPI inte tar hänsyn till alla faktorer som påverkar 
hyresverksamhet kan det medföra att hyresnivåer blir lägre trots att kostnaderna för den 
löpande förvaltningen ökar. Så är exempelvis fallet gällande KPI index som påverkar 
2010 års verksamhetsår. En respondent framför att en fast hyreskostnads klausul skulle 
vara fördelaktig, istället för en rörlig indexklausul. Ett årligt fast hyrespåslag, på ca 3 
procent, skulle kunna kompensera för de faktiska kostnadsökningarna.  

I en av intervjuerna belyste en hyresvärd att de använder sig av ytterligare 
kostnadsreglerande villkor som komplement till indexklausuler. Dessa villkor reglerar 
bland annat ersättning för skatter eller krav på ombyggnationer, som kan ske efter 
myndigheters beslut. Respondenten har en positiv syn på indexklausuler och menar att 
det blir rättvist eftersom KPI ger såväl ökningar som sänkningar i hyreskostnader med 
fördelar respektive nackdelar för bägge parter.     

Det förefaller på det sättet att driftskostnader försöks läggas utanför hyresavtalet. 
Avsikten är att, så långt det är möjligt, låta hyresgästen ta kostnaderna. Det är emellertid 
inte alltid realistiskt att förlägga kostnaderna på hyresgäster. När hyresobjektet utgör 
”del av hus”, exempelvis kontorsrum i större byggnad, är det inte realistiskt att 
hyresgästen ska ansvara för egen uppvärmning. Hyresvärdar har i detta avseende stor 
anledning att se över alternativen för en bättre och billigare utrustning för att trimma 
kostnaderna.       

Ingen hyresvärd påpekar, kanske föga förvånande, att deras avtal innehåller orimliga 
villkor. En framhåller särskilt att det inte finns någonting i deras kontraktsmall som är 
orimligt. Men om en orimlig situation uppstår som följd av att de, enligt dispositiv rätt, 
reglerat någonting specifikt är detta följden av en ogynnsam förhandling.  

 

                                                            
84
 Intervjuerna är i sin helhet bifogade som bilagor. 
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7.1.2. Oenighet mellan parterna  
Alla responderande hyresvärdar ger liktydiga svar på frågan om när oenighet kan 
uppstå. Det verkar som att missförstånd tenderar att uppstå gällande hyresgästernas 
förpliktelser när det gäller underhåll och reparationer. Underhållsplikten är, enligt avtal, 
långtgående och innefattar utöver städning och allmän försiktighet även reparationer 
och utbyten. Enligt respondenterna har hyresgästerna vanligtvis uppfattat att de ska 
hålla ytor rena och hela, samt vidta vanlig försiktighet. Däremot kan det ibland, enligt 
hyresvärdarna, komma som en överraskning när de inte ombesörjer utbyten av 
inventarier. Lösningen på problemet, menar hyresvärdarna, är att dels vara tydlig i 
avtalet, dels använda sig av besiktningsprotokoll. En hyresvärd berättar att de använder 
sig av en särskild bilaga till hyresavtalet som reglerar underhållsskyldigheten. Den 
anger dessutom exakt vem som ska utföra underhållet för respektive 
byggnadsinventarier. På det sättet har tydlighet uppnåtts. Genom att hyresvärden 
besiktar lokaler, skulle diskussionen om skador som skett under hyrestiden vara enklare. 
Besiktningsprotokollet måste dock vara genomtänkt och väl formulerat eftersom skador, 
från ett subjektivt perspektiv, betraktas olika. Om parterna inte kan komma överens om 
vilken omfattning skadan ska hänföras är risken stor att diskussionerna blir 
tidskrävande.  

I en intervju tillägger en hyresvärd att de upplevt problem med hyresgäster som byggt 
om hyresobjektet eller tillfört byggnader och inventarier utan hyresvärdens samtycke. 
När avtalet sedermera upphör är det inte osannolikt att hyresvärden kräver att lokalen 
ska återställas till sitt ursprungliga skick. Det brukar vanligtvis inte leda till en önskvärd 
situation och respondenten understryker därför vikten av att reglera reglerna gällande 
om, ny och tillbyggnad i avtalet.  

  

7.1.3. Lokalernas inre miljö och avtalet        
Hyresvärdarna lämnar på denna fråga olika svar. Det går däremot inte att urskilja något 
svar som är motsägelsefullt gentemot varandra. Detta beror på att alla hyresvärdar har 
som praxis att förhandla med hyresgästen i frågor gällande lokalers inre miljö och hur 
de ska tillhandahållas samt vilken part som bär ansvaret. Det medför att de flesta avtal 
är olika utformat med olika rättsverkningar. Det skick som lokalerna upplåts mot är helt 
och hållet beroende av vad parterna kommit överens om. En hyresvärd belyser 
emellertid vikten av att hyresvärden enligt hyreslagen har ansvaret att tillhandahålla 
lokalen i det skick som följer av avtalet. En annan hyresvärd svarar att skicket vanligtvis 
avtalas till att åtminstone vara förenligt med den verksamhet som ska bedrivas, däremot 
regleras inte brandskydd och säkerhetsfrågor som följer av myndigheters krav. Dessa är 
vanligtvis riktade mot hyresgästen och inte mot hyresvärden. Däremot är det nästan 
uteslutande hyresvärdens ansvar att ventilation hålls fungerande. Därför hänförs ansvar 
för den obligatoriska ventilationskontrollen på hyresvärden. Alla hyresvärdar framhåller 
dock att villkoren som reglerar lokalernas skick är skrivet i bilagor till standardavtalet. 
Det är det mest praktiska eftersom det ofta ser olika ut och därför inte passar in i en 
färdig kontraktsmall. 
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Arbetsmiljöverkets respondent framhåller att de agerar med stöd av arbetsmiljölagen 
(AML) och att hyresavtalet inte är av något större intresse för deras del. Hyresavtalet är 
inte något som förhindrar de krav som verket ställer, vilket medför att de nästan aldrig 
tar del av det.  
 
Reglerna i AML tar i första hand sikte på verksamheten som bedrivs i lokalerna. 
Eftersom verksamheten bedrivs av hyresgästen är det med hyresgästen som de i 
huvudsak har en dialog. Däremot kan ju hyresvärden bli påverkad indirekt. Om en 
verksamhet skulle strida mot AML medför det att hyresgästen blir ålagd att förändra sin 
verksamhet. Gör inte hyresgästen detta har verket lagstöd att förhindra hyresvärden att 
hyra ut lokalen. Dessutom kan verket kräva att hyresvärden åtgärdar vissa fel. AML 
anger emellertid inte vilka fel som belastar hyresvärden, kravet som uppställs är att det 
ska vara rimligt att hyresvärden ska hållas ansvarig. Verket fäster inte heller någon 
särskild vikt vid vem som ska bära kostnaderna för deras krav, det blir i så fall ett 
civilrättsligt spörsmål mellan hyresvärd och hyresgäst.         
 

7.1.4. Olika avtal för olika verksamhet         
Samtliga hyresvärdar uppger att det sker någon form av särreglering beroende på vilken 
typ av verksamhet som ska bedrivas. De särredovisningar som verkar mest 
förekommande görs i standardavtalet. Där framgår hur stor yta av lokalen som utgör 
kontor, verkstad respektive lager och övrigt utrymme. I standardavtalet framgår även 
olika verksamhetsbeskrivningar som förknippas med verksamheten.   
 
  

7.2. Hyresnämnden och vanliga tvister 
Hyresnämnden är den instans som parterna i ett hyresförhållande vänder sig till när 
tvister uppstår. Intervju med nämnden gjordes med anledning att undersöka vilka tvister 
som är vanligt förekommande och om det finns förslag på hur tvisterna kan undvikas. 
 
Respondenten framhåller att nämnden huvudsakligen hanterar ärenden gällande 
bostadshyra. Orsaken till det är beroende på att lagstiftningen är betydligt mer 
reglerande i bostadshyra till skillnad mot lokalhyra. Det händer dock att tvister i 
lokalhyra uppstår, det sker generellt när hyresavtalet blivit uppsagt för villkorsändring 
av endera part. Vad nämnden erfar är parterna i första hand oeniga gällande 
hyreskostnader och vad som anses vara skälig hyra. Respondenten förklarar att den 
klagande parten vanligtvis upplever att den del av hyreskostnaden som avser 
grundbeloppet, är felaktig i förhållande till marknadsmässig hyra och att den därför bör 
ändras. Det blir därmed nämndens uppgift att fastställa vilken hyra som ska göras 
gällande.  
 
Det förefaller inte vara särskilt vanligt med tvister hos nämnden där hyresvärden inte 
fullföljt sina förpliktelser. Respondenten menar att lagstiftningens dispositivitet gör att 
nämnden inte har möjlighet att påverka situationen. Därför är sådana tvister tämligen 
ovanliga. Vissa åtaganden bör, enligt respondenten, rimligen vara förenade med 
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hyresvärdens ansvar. Men det är svårt att komma åt eftersom dessa åtaganden är 
förhandlade efter parternas egna vilja.
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8. Diskussion 
 

8.1. Vad ska vara med i avtalet respektive bilagor 
Det är avtalslagen som reglerar huruvida hyresavtalets avtalsvillkor ska kunna göras 
gällande som ett giltigt avtal och hyreslagen reglerar avtalets hyresrättsliga aspekter. De 
rekvisit, som avtalslagen och dess praxis framställer som viktiga avtalsvillkor, ska 
finnas med i ett så kallat grundkontrakt. Dessa är minimikrav för att partsbundenhet ska 
kunna göras gällande. 

I grundkontraktet ska det finnas med klara och tydliga hänvisningar till de 
villkorsbilagor som medföljer. Vid underlåtenhet att ge sådana hänvisningar i 
grundkontraktet, kan parterna göra gällande att dessa villkor inte är giltiga med stöd av 
lagen (lag om avtal mellan näringsidkare 1 §). Oskälighetsvillkoren i lagen medför dock 
inte att avtalet som helhet förfaller, det är i första hand det omtvistade villkoret som kan 
behöva förändras. En tydlig hänvisning i kontraktet kan exempelvis utgöras av fet stil, 
annan färg understrykning och/eller kryssrutor på det sätt som görs i det mest använda 
standard hyresavtalet. Det skadar inte heller med ett konkret utpekande av villkoret 
under förhandlingsprocessen. Syftet är att eliminera alla möjligheter till att parterna 
omedvetet binder sig till avtalsvillkor.    

Som rättsläget är idag finns inget egentligt krav på att hyresavtal ska vara skriftligt. Det 
torde dock knappast förekomma muntliga avtal i särskilt stor utsträckning. Likt andra 
former av affärsuppgörelser har även hyresrätten en del färdigtryckta standardavtal. 
Inom kommersiell hyra är fastighetsägarförbundets kontrakt vanligast förekommande. 
Fastighetsägareförbundets avtal är utformat i samråd med berörda parters 
intresseorganisationer. Detta betyder att man tagit hänsyn till bägge parters intressen 
och den allmänna meningen är att avtalet anses vara tämligen balanserat. Det är inte 
desto mindre på det sättet att avtalet inte tar hänsyn till alla situationer, i synnerhet där 
det finns möjlighet att fritt avtala. Här tänker jag främst på den omfattande avtalsfrihet 
gällande parternas respektive förpliktelser, förpliktelser som många gånger fördelaktigt 
kan ändras så att det passar parterna. (läs vidare nedan gällande bland annat underhåll). 
Min uppfattning är, oavsett vilket avtal som används, att standardavtal är fördelaktiga. 
Standardavtalet underlättar förhandlingsprocessen eftersom flertalet villkor och övrig 
nödvändig formalitet på förhand är formulerade. Det kommer emellertid vara omöjligt 
att utforma ett avtal som till sin helhet är standardiserat eftersom det finns inslag i 
hyresförhållanden som är unika och där med måste upprättas individuellt.  

Svaret om vilka bilagor som bör göras gällande blir således lite flyktigt. Bilagornas 
funktion är att där behovet för ytterligare förklaring av villkor behövs för förståelse, är 
det rimligt att använda sig av bilagor.  Jag rekommenderar generellt att använda bilagor 
för alla typer av beräkningsgrunder för hyra. Eftersom hyreslagen stipulerar att hyran 
ska vara angiven i kontraktet får detta anses som synnerligen viktigt. I branschens mest 
använda standardavtal stipulerar kontraktet att indexklausul är använd, men villkoren 
och beräkningsgrunderna görs gällande i bilagor. På detta sätt är det klart och tydligt. I 



33 
 

bilagan framgår dessutom uträkningen tydligt. På så sätt minskas risken för 
missförstånd. Gränsdragningslistor för ansvarsförbindelser och besiktningsprotokoll, är 
också sådana villkor som förslagsvis bör bifogas i separat bilaga. Dessa villkor behöver 
vanligen ytterligare förklaringar och förtydligande 

.  

8.2. Parternas rättigheter och skyldigheter 
 
Reglerna för parternas förpliktelser utgår till stor del från den ändamålsbeskrivning som 
anges i hyresavtalet. Därför är det av yttersta vikt att hyresavtalet preciserar exakt vad 
lokalen avses att användas till. Ändamålsbeskrivningen används inte bara som underlag 
för avgörandet huruvida hyresförhållandet är att betrakta som ett bostadsupplåtande 
eller lokalupplåtande. Den används vanligtvis som tolkningsunderlag för vilka åtgärder 
en hyresgäst har tillåtelse eller förbjuds att utföra. Det är således fördelaktigt att parterna 
ägnar särskilt stor vikt vid ändamålsbeskrivningen när avtalet upprättas. I de situationer 
en lokal möjliggör flera olika ändamål, vilket ofta är fallet, är det fördelaktigt att särskilt 
redovisa ytan som utgör respektive verksamhetsområde. Som exempel kan nämnas 
verkstad och kontor i samma upplåtelse,  

Det är viktigt att låta lokalerna besiktigas. Det bör göras såväl vid tillträde som vid 
frånträde. Utan ett besiktningsprotokoll har hyresvärden svagt stöd för sin talan gällande 
lägenhetens skick, om den under hyrestiden skulle visa sig vara försämrad. I arbetet 
framgår reglerna om bevisfrågor gällande skador. Viktigast är här att hyresvärden har 
bevisbördan gällande lägenhetens skick vid tillträdet, medan hyresgästen antas vara 
vållande till alla skador som uppkommer under hyresförhållandet. Det är således viktigt 
att kunna påvisa när i tiden skadorna skett. Besiktningsprotokollet har här en viktig 
bevisfunktion. Om inte hyresvärden kan styrka att skadan skett under upplåtandetiden 
kan inte heller hyresgästen hållas ersättningsskyldig. 

Det måste härmed också understrykas att besiktningsprotokollet måste vara 
undertecknat av bägge parter för att vara en giltig handling.   

 
Under intervjuerna utrycker några hyresvärdar att de arbetar med gränsdragningslistor 
till syfte att klargöra underhållsreglerna. I dessa listor framgår vilka åtaganden som 
tilldelas respektive part i hyresförhållandet. Sådana åtaganden är exempelvis underhåll 
på fasad, snöröjning, trädgårdsarbete, all form av inre underhåll etc. Listorna har många 
positiva effekter. De har genom sin överskådlighet effekten att missförstånd gällande 
parternas plikter minimeras. Dessutom utgör den ett föredömligt tolkningsunderlag om 
en tvist trots allt skulle uppstå och situationen skulle enklare kunna lösas. Listan kan 
också fördelaktigt användas som checklista vid hyresförhandlingar eftersom den 
utrycker förhandlingsbara variabler. En överflyttning av prestationskrav på underhållet 
är vanligen inte bara fördelaktigt för hyresvärd utan även för hyresgäst. Det förefaller 
vara på det sättet att många hyresbolag nyttjar lagens dispositivitet för att utvinna 
synergieffekter. Hyresvärdens fördelar med slopat underhållsansvar är rimligen 
uppenbara och behöver således inte förtydligas, men faktum är att hyresgästen också 
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kan dra fördelar av detta. Reparationsarbeten som skulle kunna vara störande för 
lokalens verksamhet kan under dessa förutsättningar göras av hyresgästen med en 
metod och vid en tidpunkt som är bäst lämpad. Detsamma gäller även exempelvis 
snöröjning och trädgårdsarbete. Har dessutom hyresvärden tillgång till erforderlig 
kunskap och/eller utrustning kan det vara synnerligen lämpligt.      

Det är också fördelaktigt att skilja mellan allmänt underhåll och på underhåll gällande 
teknisk utrustning. Om det i avtalet framgår att hyresvärden ska tillhandahålla och 
underhålla teknisk utrustning kan denne i värsta fall erfara en dyr utgift. Sådan teknisk 
utrustning som fort blir omodern, exempelvis datorer, ska underhållas om avtalet tyder 
på detta. Visserligen ska hyresgästen ha en viss acceptans för i vilket skick sådan 
utrustning tillhandahålls, men faktum kvarstår, när den inte bedöms vara tjänlig för 
ändamålet ska den bytas. 

 

8.3. Vilka är hyresvärdarnas syn på avtalet, vad bör förbättras? 
Det är onekligen på det sättet att hyresvärdar, och även lagstiftare, kritiserar rörliga 
hyror härledda från KPI. Denna slutsats görs emellertid av skilda anledningar. Medan 
vissa hyresvärdar utrycker att KPI inte ersätter motsvarande kostnadsökningar som 
fastigheter belastas med, menar lagstiftaren att KPI kan öka trots att efterfrågan på 
lokaler minskar. Det ger effekten att lokalhyror blir dyrare. Den utredning som denna 
slutsatts grundas på är emellertid gammal, men faktum kvarstår, eftersom situationen är 
oförändrad. Hyresvärdarnas synsätt är inte omotiverat eftersom KPI i skrivande stund 
minskat. Det ger lägre hyror för hyresgäster trots ökande lokalkostnader för 
hyresvärdar.. 

Intervjuerna visar en del lösningar på problemet. Hyresvärdar kan gardera sig mot 
kostnadsökningar genom andra beräkningsgrunder än indexklausuler. Genom att 
exempelvis reglera kostnader som oförutsett kan uppkomma, förskjuta skatter eller 
utgifter som uppkommer genom följd av myndighetsbeslut, är hyresvärden tämligen 
skyddad. Att dessutom låta hyresgästen svara för sådana driftskostnader som kopplas 
till fastigheter och hyresgästens verksamhet, är också kostnadseffektivt och för övrigt 
sedvanligt.  

En kreativ intervjurespondent lämnade ett tankevärt alternativ till användandet av KPI. 
Nämligen att använda sig av en fast procentandel som årligt påslag utöver bashyran. Jag 
kan inte finna några hinder mot att använda sig av en sådan beräkningsgrund. Hyran är, 
som ovan framgår, fri att avtala om och en sådan lösning skulle till skillnad från 
användande av KPI medföra att den rörliga kostnaden aldrig minskar till skillnad från 
nu. Respondenten menar att ett procentuellt påslag på 3 % skulle vara rimligt, jag å 
andra sidan lämnar ingen egen värdering annat än att hyrans totalkostnad inte bör 
överstiga likvärdiga lokalhyror som är jämförbara på orten. Detta för att undvika tvister 
i hyresnämnden, där marknadshyran understiger den tillämpade hyran med återbetalning 
som konsekvens. 
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Det är emellertid ingen enkel uppgift att finna kreativa alternativ till användandet av 
KPI. Som arbetet visar har betydligt mer erfarna jurister än författaren till detta arbete 
gett sig i kast med uppgiften utan att åstadkomma ett resultat. Men eftersom hyreslagen 
är föreslagen att omarbetas på nytt, är en sådan lösning möjligen förestående.   

Alla hyresvärdar framhåller att de är nöjda med det kontrakt som används. Det medför 
att det inte går att utpeka något speciellt som bör förbättras. Det förefaller emellertid 
som att hyresvärdarna är väl medvetna om vikten av tydlighet. Alla har reglerat 
ansvarsförbindelser för respektive åtaganden i kontrakten och det är möjligen därför 
som det sällan sker någon långtgående oenighet i dessa spörsmål.     

8.4. Hur ska andrahandshyra regleras 
I frågor gällande om hyresgästen ska få tillåtelse att upplåta lokal i andra hand, har 
hyresvärden i princip möjligheten att i avtalet reglera detta efter sina egna önskemål. 
Reglerna stipulerar att andrahands hyra endast får ske om hyresvärden godkänner en 
sådan verksamhet. Proppositionen utrycker att en långtgående andrahandsmarknad för 
lokaler inte är önskvärt vilket medför att hyresnämnden föga troligt kommer gå emot ett 
avtalat förbud mot andrahandshyra. Proppositionen rådgör emellertid att om 
hyresvärden tillåter andrahandshyra, bör den tidsbestämmas.   

8.3. Vanliga tvister 
Enligt hyresnämnden är det mest vanliga tvisterna i kommersiellt hyresförhållande 
avser hyreskostnaden. Tvisten uppstår oftast när hyresvärden i ett redan ingånget avtal 
meddelat hyresgästen om uppsägning på grund av villkorsändring. Eftersom hyra enligt 
hyreslagen ska vara marknadsmässig, kommer hyran genom nämndens agerande göra 
gällande vilken hyreskostnad som är skälig. Hyresvärden har sedermera att bestämma 
sig om att antingen förnya hyresavtalet till den hyreskostnad som är marknadsmässig 
eller låta uppsägningen ske utan villkorsändring. 

Hyresvärdarna uppger att den vanligaste orsaken till tvist är på grund av oenighet i 
ansvarsförbindelserna mellan parterna. Detta torde innebära att den part som är 
skiljaktig antingen inte förstått konsekvenserna av avtalet eller så har den inte uppfattat 
villkoren vid avtalets ingående. Hyresnämnden uppger att de inte har möjlighet att 
bestämma hur en sådan situation ska lösas eftersom den inte är lagstridig, däremot kan 
deras medlande funktion möjligen vara hjälpsam. Som förslag till förebyggande åtgärd 
borde parterna i allmänhet och hyresvärd i synnerhet se till att tillhandahålla en tydlig 
information vid avtalets ingående. Informationen bör ges såväl muntlig som skriftlig.            
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Bilagor 

Bilaga nr: 1 

Intervju med Fastighets AB Polaris 

Bortsett från hyresnivå i kontraktet/en finns det villkor som du anser är orimliga och som inte 
borde vara med? Om så är fallet vilka? 

Nej, jag tycker inte att våra standardavtal har några villkor som är orimliga.     

De flesta hyreskontrakt är ganska långa och sträcker sig över flera år. För att kompensera för de 
kostnadsökningar som sker i samhället innehåller kontrakten många gånger en indexklausul som 
justerar hyresnivån. Är den reglering som du/ni har i ert/era kontrakt rimlig? Om inte - varför 
då? 

Jag tycker att indexklausuler är bra, det blir rättvist för alla parter. Eftersom konsumentpris 
index fluktuerar mellan att bli högre och lägre blir konsekvensen att såväl hyresvärd som 
hyresgäst får kostnadsökning och kostnadslindring. Vi har utöver indexklausuler i 
villkorsbilagan en klausul som reglerar oförutsedda kostnader. Sådana kostnader som kan 
uppkomma för fastigheten på grund av införande eller höjning av utgående skatt, avgift eller 
pålägg varom riksdag, regering, kommun eller myndighet kan komma att besluta. Generella 
ombyggnadsåtgärder eller liknande som hyresvärden åläggs att utföra till följd av beslut av 
myndighet. 

Vi försöker att lägga värme och el utanför kontraktet, dvs. hyresgästerna har egna 
abonnemang i så stor utsträckning som möjligt. 

Det förekommer ibland att hyresvärd och hyresgäst är oense om vad som gäller enligt 
kontraktet. Om du upplevt det kan du berätta vad som var problemet/en? Kan du också 
föreslå hur man undviker liknande problem i framtiden? 

Det är fel ordval att kalla situationen för att parterna är oense. Men det finns ett 
specifikt problem som är återkommande och det är vem som ansvarar för underhåll och 
skötsel. Först och främst är underhåll är en sak och skötsel en annan. Det är vanligt att 
det uppstår missförstånd vad gäller innebörden av de två. Därför jobbar vi med att göra 
tydliga gränsdragningar för att åtskilja och förklara implikationen och vilka åtaganden 
som därmed följer. Genom en att använda en checklista som visar skillnaderna mellan 
underhåll och skötsel gör vi hyresgästerna varse om gränsdragningen, samtidigt 
tydliggör vi vilka åtaganden som sedermera efterföljer. Denna lista inkorporeras sedan 
i hyresavtalet som en villkorsbilaga.     

I en byggnad finns det mycket som påverkar den inre miljön och som därmed påverkar 
de som är verksamma i lokalerna. Det kan gälla frågor som inneklimat, belysning, 
brandskydd mm. Är du nöjd med hur detta är reglerat i ert/era hyreskontrakt? Om inte – 
vad fattas? 

Vi reglerar inte brandskydd i avtalet. Vad gäller inneklimat finns det förstås en 
koppling till vilket användningsområde som lokalen ska nyttjas till. I övrigt kan man 
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säga att sådana säkerhetsfrågor som medföljer med myndighetskrav, ofta är 
förknippade med ett åtagande från både hyresgäst och fastighetsägare. Ett typiskt 
åtagande för fastighetsägaren är den obligatoriska ventilationskontrollen ”OVK”.  

Kommersiell hyra kan ju delas in i olika delar, dels för användande i industriellt syfte 
och dels för utövande av andra tjänster som exempelvis restaurang, livsmedelshandel 
och kontors verksamhet. Regleras verksamheterna olika i avtalet? Om så är fallet, hur?  

Generellt inte. Vi har olika hyresnivåer på olika typer av lokaler. Om det till exempel 
ingår kontor och separat produktionsyta i ett kontrakt så särredovisar vi hur stor del 
som är kontor och produktionsyta i övrigt görs ingen speciell särreglering i 
standardkontrakt. Har verksamheterna speciella krav så kan särskilda tillägg 
förekomma. 85 

Fakta: Fastighets AB Polaris86 

‐ Kommunalägd under egen bolagsform 

‐ Bildades 1963, ägs av Skellefteå stadshus AB 

‐ 261 500 kvadratmeter kontors-, utbildnings- och industrilokaler 

‐ Fastighetsbestånd: Ett sextiotal fastigheter. I dessa ryms omkring 300 olika 
verksamheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
85 Uppgifterna i intervjun är lämnade av Jan Sundbom. VD AB Polaris 

86 www. Polaris.skelleftea.se 
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Bilaga nr 2 

Intervju med Norrporten   

 

Bortsett från hyresnivå i kontraktet/en finns det villkor som du anser är orimliga och 
som inte borde vara med? Om så är fallet vilka? 

 Nej, våra kontrakt är från vårt perspektiv inte orimliga. Detta skulle i sådant fall 
ändras 

De flesta hyreskontrakt är ganska långa och sträcker sig över flera år. För att 
kompensera för de kostnadsökningar som sker i samhället innehåller kontrakten många 
gånger en indexklausul som justerar hyresnivån. Är den reglering som du/ni har i ert/era 
kontrakt rimlig? Om inte - varför då? 

Vår indexering beräknas med hjälp av konsument pris index. Problemet med detta är att 
det inte täcker de kostnadsökningar som ligger för handen. Problemet yttrar sig i första 
hand på de avtal som sträcker sig över längre tidsperspektiv. Detta ter sig naturligt 
eftersom de avtal som är kortare antingen avbryts eller omförhandlas. 

Det förekommer ibland att hyresvärd och hyresgäst är oense om vad som gäller enligt 
kontraktet. Om du upplevt det kan du berätta vad som var problemet/en? Kan du också 
föreslå hur man undviker liknande problem i framtiden? 

Eftersom våra kontrakt är anpassade efter hyreslagen kan oenighet inte uppstå 
avseende dessa områden. Men eftersom inte allting i ett hyresavtal är direkt reglerat via 
lag och vissa avtalspunkter utgörs av överenskommelser mellan parterna kan det 
möjligen uppstå diskussioner. Sådana diskussioner är exempelvis vilken standard 
ytskikt på väggar, golv eller tak ska vara, det är inte alltid man har samma uppfattning 
om vad exempelvis bruksskick eller sedvanligt skick är. Diskussionerna beror således 
snarast på missförstånd än oenighet.  Av denna anledning är det viktigt att vara tydlig 
vid såväl förhandling som i de skrivna avtalen så att sådana missförstånd undviks. 

I en byggnad finns det mycket som påverkar den inre miljön och som därmed påverkar 
de som är verksamma i lokalerna. Det kan gälla frågor som inneklimat, belysning, 
brandskydd mm. Är du nöjd med hur detta är reglerat i ert/era hyreskontrakt? Om inte – 
vad fattas? 

Ja. Som hyresvärd har vi ett viktigt ansvar att tillhandahålla sådan utrustning som är 
avtalat, detta måste vi enligt hyreslagen.  Det är vanligt att man avtalar om att sådan 
utrustning som verksamheter kräver ska finnas vid inflyttningsdatum. Det kan handla 
om exempelvis ventilationssystem. Vi anger tydligt vad som är respektive parts 
åtaganden för vad som ska tillhandahållas inom lokalen vid inflyttningen, men inte 
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desto mindre framgår det vilka respektive åtaganden som hyresgästen har. Vad gäller 
den inre miljön är det hyresgästen som har det huvudsakliga ansvaret och vilka 
åtaganden som därmed följer regleras i avtalet. Däremot ansvarar vi för att lokalernas 
utrymningsvägar uppfyller myndighetskraven.      

Kommersiell hyra kan ju delas in i olika delar, dels för användande i industriellt syfte 
och dels för utövande av andra tjänster som exempelvis restaurang, livsmedelshandel 
och kontors verksamhet. Regleras verksamheterna olika i avtalet? Om så är fallet, hur?    

Det är stor skillnad i hur avtalen ser ut beroende på vilken verksamhet som bedrivs. 
Verksamhetsbeskrivningarna skiljer sig naturligtvis mellan varandra, och ansvaret 
skiftar beroende på vilken rörelse som avses bedrivas i lokalen. Det är viktigt att ange 
detta i kontraktet.87 

Fakta Norrporten  88 

‐ Säte i Sundsvall 

‐ Rikstäckande 

‐ Norrporten äger och förvaltar 138 fastigheter. Verksamheten bedrivs i Luleå, 
Umeå, Sundsvall, Gävle, Stockholm, Örebro, Linköping, Jönköping, Växjö, 
Helsingborg, Köpenhamn och Hamburg 

‐ Har i huvudsak kommersiella fastigheter, Fastighetsbeståndet finns på orter 
längs E4 

‐ Envar av Norrportens verksamhetsorter utgör ett marknadsområde. På varje 
marknadsområde finns en lokalt förankrad organisation. Det lokala kontoret 
ansvarar för uthyrning, drift och service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
87 Uppgifterna i intervjun är lämnade av Leif Löfgren  

88 www.norrporten.se 
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Bilaga nr: 3 

Intervju fastighetsbolaget Kungsleden 

Bortsett från hyresnivå i kontraktet/en finns det villkor som du anser är orimliga och 
som inte borde vara med? Om så är fallet vilka? 

Nej, men det är ju på det sättet att vi som hyresvärd använder oss av kontrakt vars 
villkor är inom ramarna för det vi tycker är bra eller är sedvanliga inom branschen. 
Det vore ju därför konstigt att sedan påstå att de villkor vi själva använder inte är bra. 
Det finns naturligtvis sådana villkor som varit föremål för förhandling där 
överenskommelserna varit såväl bra som dåliga, men detta har ingenting att göra med 
den kontraktsmall som vi tillämpar. Vi använder oss av de avtal som Fastighetsägarna 
tagit fram och de är i grunden bra. 

De flesta hyreskontrakt är ganska långa och sträcker sig över flera år. För att 
kompensera för de kostnadsökningar som sker i samhället innehåller kontrakten många 
gånger en indexklausul som justerar hyresnivån. Är den reglering som du/ni har i ert/era 
kontrakt rimlig? Om inte - varför då? 

Nej, indexklausulerna är sammankopplade med konsument pris index (KPI) och detta 
är inte optimalt eftersom dessa är rörliga. Tittar man exempelvis på senaste oktobers 
indexering, som i år blev lägre än tidigare, blev konsekvensen att hyresgästerna får en 
lägre hyra. Dessvärre blir inte fastigheters driftskostnader billigare, snarare tvärtom. 
Syftet med en rörlig kostnadsklausul är att den ska kompensera hyresvärdarna för 
ökade kostnader, men nu är resultatet precis det motsatta och eftersom 
driftskostnaderna inte har samma prisutveckling som KPI medför detta att vi lider av 
kostnader som inte blir kompenserade. En lösning på detta skulle kunna vara att man 
tillämpar en fast kostnadsklausul istället för en rörlig indexklausul där den fasta 
kostnaden är förenlig med driftskostnaden. Den skulle förslagsvis vara 3procent.   

 

I övrigt kan man som hyresvärd inte göra annat än att försöka ”trimma” kostnaderna. 
Det vill säga investera i exempelvis energisnålare alternativ som att exempelvis förse 
motorvärmarstolpar med tidur eller försöka få ner uppvärmningskostnader på 
byggnaderna. 

Det förekommer ibland att hyresvärd och hyresgäst är oense om vad som gäller enligt 
kontraktet. Om du upplevt det kan du berätta vad som var problemet/en? Kan du också 
föreslå hur man undviker liknande problem i framtiden? 
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Det vanligaste problemet för en sådan situation är att oenighet uppstår gällande det 
villkor som kontraktet uppkallar ”underhåll”. Det är nämligen på det sättet att 
hyresgäster ofta tycker att de uppfyller sin underhållsplikt genom att vårda det. Medan 
underhållsrekvisitets egentliga betydelse medför att hyresgästen utöver vård och 
omsorg även innefattas av ett ansvar att byta ut eller ersätta sådana inventarier som 
förbrukats eller blivit utslitet. Problemet skulle kunna lösas om vi skulle besiktiga 
lokalerna vid från och tillträde, för att sedan kontrollera det slitage som lokalerna lidit 
under hyresgästernas hyrestid. Resultatet av besiktningen måste sedermera 
dokumenteras i någon form av protokoll, men det är lättare sagt än gjort. Att utföra 
såväl besiktning som protokoll är tidskrävande, för att inte nämna vilka diskussioner 
eller tvister som kan uppstå gällande bedömningen om ett skick. Om man exempelvis 
ska göra bedömningen av ett golv och värdera skicket i en skala mellan ett till fem, är 
det inte alls säkert att man skulle vara överens i bedömningen till vilket skicket ska 
hänföras i den femgradiga skalan. 

 Ett protokolls utformande måste således vara väl genomtänkt för att det inte ska 
medföra tidskrävande diskussioner. Kungsleden har inte infört en sådan protokollsmall 
som här beskrivs, åtminstone inte ännu.  

 

Ett annat problemområde är sådana situationer där hyresgäster ersatt eller tillfört det 
förhyrda objektet med fastighetstillbehör eller byggnadstillbehör, det vill säga att 
hyresgästen anpassat lokalen efter sin verksamhet. Problemet yttrar sig i huvudsak då 
hyresavtal upphör och hyresgästen nyttjat lokalen sedan en längre tid tillbaka. Det kan 
i enklare fall handla om att hyresgästen exempelvis tillfört en diskmaskin till lokalen, 
men det har även hänt att hyresgäster byggt ut till förmån för större golvyta eller 
placerat förrådsbyggnader, utan att konsultera hyresvärden. När hyresavtalet senare 
ska avslutas kan resultatet av detta, i motsatts till hyresgästens önskan om att vi ska 
köpa det tillförda föremålet, bli att hyresgästen måste ta bort det eller riva det. Vad 
gäller fallet när enklare saker tillförts som exempelvis diskmaskin eller annan 
jämförbar utrustning hör det till vanligheten att dessa helt enkelt lämnas kvar i lokalen. 
Den hyresgäst som senare kommer hyra samma lokal kommer då senare vara av den 
vilseledande uppfattningen att det är vi som tillhandahållit den trots att vi aldrig gör 
det. Om föremålet sedan visar sig vara trasig blir följden att de vänder sig till oss för 
att göra en felanmälan. Även ett sådant här problem skulle kunna undvikas med hjälp 
av att vi besiktar och använder en vettig och bra protokollsmall. Men det ska dessutom 
understrykas att det är av oerhört stor vikt med att avtalet är tydligt för vad som är 
tillåtet för en hyresgäst att tillföra eller inte tillföra utan att konsultera hyresvärden.   

I en byggnad finns det mycket som påverkar den inre miljön och som därmed påverkar 
de som är verksamma i lokalerna. Det kan gälla frågor som inneklimat, belysning, 
brandskydd mm. Är du nöjd med hur detta är reglerat i ert/era hyreskontrakt? Om inte – 
vad fattas? 

Ja jag är nöjd. Jag tycker inte att vi saknar något särskilt. Villkoren regleras i bilagor 
till avtalet. Detta på grund av att dessa överenskommelser oftast skiljer sig mellan 
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hyresgästerna. Det är av denna anledning svårt att införliva ett sådant villkor i det 
standardiserade avtalet. . Villkoren är direkt anknytbara till det resultat från den 
överenskommelse man gjort med hyresgästen gällande dessa delar och måste bedömas 
var för sig.  Om det skulle finnas ofördelaktiga villkor är det en följd av dåliga 
förhandlingar.  Vi för alltid en dialog med hyresgästen och de eventuella 
myndighetskrav och arbetsmiljökrav som görs gällande försöker vi införliva i avtalet, 
där det också framgår vem som ansvarar för de olika aktuella åtaganden som 
medföljer. 

Kommersiell hyra kan ju delas in i olika delar, dels för användande i industriellt syfte 
och dels för utövande av andra tjänster som exempelvis restaurang, livsmedelshandel 
och kontors verksamhet. Regleras verksamheterna olika i avtalet? Om så är fallet, hur?  

ja, vi reglerar respektive verksamhet olika. Vi använder oss av en egen checklista 
beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Denna checklista har uppräknat sådana 
typiskt förknippade saker som hänför till respektive verksamhet. Det är exempelvis 
vanligt att industriverksamheter har krav om att det ska finnas oljeavskiljare och/eller 
fettavskiljare och dessa måste någon ansvara för att tömning utförs. I checklistan som 
sedan bifogas som bilaga till hyresavtalet framgår det också vem som har ansvaret för 
underhållet av inventarierna.89   

     

Fakta Kungsleden90 

‐ Förvaltar kommersiella fastigheter från Ystad i söder till Luleå i norr 

‐ 585 fastigheter 
‐ Bokfört värde: 21.9miljarder kronor 
‐ 130 kommuner, 62 procent i kommuner med färre än 100 000 invånare 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
89 Lämnade uppgifter är från Maria Paringer-Stålhult. 

90 www.kungsleden.se 
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Bilaga nr: 4 

Intervju Arbetsmiljöverket 

 

Händer det att ni som myndighet med ansvar för arbetsmiljöfrågor blir inblandade i 
frågor gällande relationen mellan hyresvärd och hyresgäst? 

Det är i huvudsak på det sättet att vi endast intresserar oss för att arbetsmiljölagen 
(AML) efterföljs. Det är även på det sättet att det i första hand är arbetsgivaren till 
respektive verksamhet som förhyr lokal i kommersiellt syfte som har det främsta 
ansvaret att så görs. Men i egenskap av hyresvärd kan man bli indirekt drabbad för en 
hyresgästs underlåtenhet att följa reglementet, vilket medför att vi blir inblandade i 
relationen mellan hyresvärd och arbetsgivaren till hyresgästen. 

 Om arbetsmiljöverket vid en inspektion skulle upptäcka brister i verksamheten som kan 
hänföras till brott mot AML, skickar vi först ut ett inspektionsmeddelande där vi såväl 
gör arbetsgivaren som hyrsvärden varse om bristerna. Om hyresgästen skulle visa sig 
underlåta att åtgärda felet, skickas sedermera ett föreläggande mot vite ut. Men för att 
säkerställa att verksamheten inte fortsätter har vi dessutom lagstöd att förbjuda 
hyresvärden att fortsätta hyra ut lokalen för det ändamål som hyresgästen bedriver. 
Detta förbud är likt hyresgästens föreläggande också förenat med ett vite. Det hör dock 
till vanligheten att hyresvärden blir förbjuden till en sådan verksamhet då man kan se 
att denna rimligen bör ha ett ansvar att åtgärda bristerna. Det vanligaste situationer 
jag kan påminnas om är brister rörande ventilation och varumottagning, men lagen 
anger inget specifikt tillfälle då hyresvärden har ett ansvar. Det är således svårt att ge 
en uttömmande uppräkning på situationer som görs gällande, men man skulle kunna 
säga att hyresgästen i egenskap av fastighetsägare rimligen bör ha ett ansvar för 
fastigheters byggnadstillbehör.  

I en byggnad finns det mycket som påverkar den inre miljön och som därmed påverkar 
de som är verksamma i lokalerna. Det kan gälla frågor som inneklimat, belysning, 
brandskydd mm. Är dessa frågor enligt er uppfattning tydligt reglerade i hyreskontrakt 
mellan hyresvärd och hyresgäst? Om inte - vad saknas? 

Eftersom arbetsmiljöverket varken tar del av avtalet och egentligen inte har något 
särskilt intresse för det, kan jag inte svara på denna fråga.   
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I hyreslokaler finns det ibland inventarier och utrustning som är förenade med 
hyresgästens verksamhet men är tillhandahållna av hyresvärden som en följd av man 
avtalat om att det ska finnas. Sådana inventarier och utrustning kan vara punktutsug för 
rök mm, tryckluft, olika typer av kärl, inbrottslarm mm. Vem bör ansvara för att följa 
upp att dessa fungerar och vem ska se till att dessa besiktigas om så erfordras?  

Det är arbetsgivaren till hyresgästen som är huvudsakligt ansvarig, men som tidigare 
sagt (se ovan) ställs ibland krav på hyresvärden. Vad gäller ansvar för besiktning, 
hänförs detta till användaren av respektive inventarier. 

Finns det i övriga typiska ansvarsuppgifter som rimligen borde vara förenat med 
hyresvärdens ansvar men som ofta missas? 

Det skulle självklart vara bra om kunskapen för att reglerna gällande 
säkerhetsfrågorna lyfts fram. Att man genom hyresavtalet tydligt reglerar vilket ansvar 
parterna har, är man en bra bit på vägen. Bägge parterna skulle dessutom tjäna på att 
man avtalat vem som ska ansvara för de kostnader som medföljer. Eftersom vi inte 
normalt tar del av avtalet eller normalt blandar oss i relationen mellan hyresvärd och 
hyresgäst, utan snarare enbart har ett intresse om att arbetsmiljön enligt AML 
efterföljs. Tar vi inte heller del i de kostnader som efterföljer med kraven, detta blir en 
civilrättslig fråga att avgöra utan vår medverkan.      
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Bilaga Nr:5 

Intervju med hyresnämnden Distrikt Norr och Västerbotten  
  

Vilka typer av tvister är vanligast förekommande vid upplåtelse av lokal? 

 

Eftersom lagstiftningen är betydligt mer långtgående i bostadssammanhang vill jag 
inledningsvis påpeka att det är frågor härledda till bostadsupplåtande som främst är 
representerade i hyresnämndens tvistemål.  

 

Men det är emellertid på det sättet att de tvister som görs gällande med härledning av 
lokalhyra främst representeras i tvister gällande hyresvillkor och närmast menat villkor 
om skälig hyra. Tvisten uppstår vanligast som en följd av att ett hyresavtal uppsagts 
pga. villkorsändring och Hyresnämndens uppgift blir här att fastställa gällande 
marknadshyra enligt hyreslagens bestämmelser i 57a§.  

 

Vad i hyresbeloppet är det som vanligast ger upphov till tvisten, är det själva 
grundbeloppet eller är pga. någon ansedd felaktig beräkningsgrund som exempelvis 
indexklausul? 

 

Visst har det skett att tvisten avser indexklausulerna men vanligast är att den ena parten 
tycker att grundbeloppet är felaktigt i förhållande till marknadshyran 

 

Hur vanligt förekommande är det med tvister där hyresvärden inte tillhandahållit 
lägenheten i enlighet med dennas åtaganden, exempelvis genom bristfällighet? 

 

Eftersom lokalhyresavtal i så stor utsträckning är fritt att själv avtala förutsättningarna, 
har inte hyresnämnden samma verktyg som vid bostadsuthyrning. Det är därför 
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tämligen ovanligt att sådana tvister görs gällande, men det är inte på det sättet att de 
aldrig sker.  

 

Finns det något särskilt förhållande inom lokalhyra som enligt dig borde vara bättre 
reglerat i avtalet. 

 

Inte direkt, men det i särklass viktigaste är att avtalet bör vara skriftligt. 

 

Finns det typiska ansvarsuppgifter som rimligen borde vara förenat med hyresvärdens 
ansvar men som ofta missas? 

 

Nja, än en gång detta är ju ett förhållande som parterna ofta förhandlat fram enligt 
deras partvilja. Det finns däremot åtaganden då det i hyresgästens perspektiv kanske 
skulle vara bättre om värden skulle haft ansvaret, men det är svårt att komma åt. 91  

                                                            
91 Uppgifterna är lämnade av Göran Rosell 


