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Vi vill här ta något utrymme i anspråk för att tacka de som hjälpt oss. Enligt vår mening 
finns det alltid anledning till detta. 
 
Vi vill härmed tacka: 

 
• Öberg och Heijne Advokatbyrå. 
• Fil. Mag. David Lindén. 
• Christer Gardelli samt Christer Ödberg för deras handledning. 
• Fastighetsägareförbundet i Luleå. 
• Hyresnämnden i Luleå.  

 
Luleå i september 2004 
 
Fredrik Hertzman Marcus Östman 
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Sammanfattning 
 
Detta arbete belyser stora delar av området lokalhyra, vad avser främst hyresgästens samt 
hyresvärdens rättigheter och skyldigheter. Den övervägande delen av lagstiftningen är 
dispositiv, vilket resulterar i att en exakthet beträffande hyresförhållandena nås först vid 
beaktande av varje enskilt fall. Det specifika avtalet blir således av stor betydelse. Syftet 
med denna uppsats är att – genom en klassisk juridisk metod – med utgångspunkten i gäl-
lande rätt, jämföra hur denna modifieras i ett på området ofta förekommande standardav-
tal. Effekten av detta har förevisat att en del tänkbara komplikationer kan uppstå, då av-
vikelse i någon form skett mellan gällande rätt och ett standardavtal. 
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1 Inledning 

I den svenska juridiken används orden nyttjanderätt och bruksrätt som samlingsnamn för 
rätten att nyttja annans egendom. Med tiden har flera olika former av nyttjanderätt ut-
vecklats, vilka på olika sätt krävt närmare reglering. Lagstiftningen kring dessa nyttjande-
rätter har närmare preciserat vad som gäller för varje särskilt rättsområde, fast med den 
centrala länken att områdena reglerar en avtalad rätt för nyttjande av annans egendom. 
När gemene man diskuterar kring nyttjanderätt brukar hyra vara den förgrening som är 
mest bekant. Man skall dock ha klart för sig att hyra bara är ett av flera områden som re-
gleras under nyttjanderättens lagstiftning. 
 
Inom hyresjuridiken finns särskilda regler för bostadshyra, och andra regler för lokalhyra. 
I denna uppsats redogörs huvudsakligen för lokalhyresreglerna. 
 
I dagens läge har lokalhyresreglerna stor ekonomiskt betydelse, då affärslokalen många 
gånger är affärsidkarens viktigaste tillgång. Butiksläget är många gånger helt avgörande 
för om verksamheten skall vara vinstgivande eller ej. Det är därför viktigt att reglerna 
kring lokalhyra är affärsmässigt betingade, men samtidigt ej missgynnar en svagare part. 
Reglernas dispositiva karaktär medför inte bara större förhandlingsutrymme, utan kan 
även nyttjas till fördel för den starkare parten.  
 
Lokalhyresreglerna är till sin karaktär komplicerade och svåra att tränga in i. Genom sin 
dispositiva natur utvecklas lokalhyresreglerna hela tiden. För att något harmoniera reg-
lerna har olika standaravtal utvecklats. Man skall dock inte missledas och tro att det alltid 
är jämbördiga parter på hyresmarknaden. Fastighetsägarna sluter sig samman i stora or-
ganisationer, men bland lokalhyresgästerna finns idag ingen motsvarande sammanslut-
ning, vilket berättigar en närmare granskning av ett standardavtal.  
 
Uppsatsen redovisar avvikelser i standardavtalet i förhållande till gällande rätt, och bely-
ser därigenom risker i hyresförhållandet i syfte att söka undvika onödiga hyrestvister. 
 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva gällande rätt inom området lokalhyra, främst vad 
avser parternas inbördes rättigheter och skyldigheter, samt att jämföra detta med ett på 
området etablerat standardavtal, för att på så sätt åskådliggöra eventuella avvikelser och 
brister i standardavtalet.  
 

1.2 Avgränsning 

Området uppsatsen omfattar är begränsat till hyra av lokal och lämnar därmed förhållan-
det avseende bostadshyresgästen därhän. Utredningen är begränsad till att omfatta endast 
de områden inom lokalhyra som doktrinen ansett vara av särskild vikt, avseende parter-
nas inbördes rättigheter och skyldigheter. I jämförelsen med standardavtalet, används en-
dast det avtal som är mest vedertaget i branschen. Jämförelsen avser endast att klarlägga 
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de skiljaktiga delarna beträffande gällande rätt och standardavtalet. Uppsatsen är även 
begränsad till svensk rätt.  

1.3 Metod 

Vi har använt oss av klassisk juridisk metod. Litteratursökningar har gjorts med hjälp av 
Luleå Tekniska Universitets biblioteks sökverktyg ”Lucia” och ”Libris”. Sökord som har 
använts är lokalhyra, kommersiell hyresrätt samt hyra.   

1.4 Disposition 

Arbetet är indelat i tre avsnitt för att på så sätt förtydliga sammanhangen i de olika delar-
na. Det första avsnittet innehåller en inledande bakgrund för ämnet samt en begreppsför-
klaring. I det andra avsnittet avseende gällande rätt har en mer noggrann och grundlig 
redogörelse varit befogad, för att på så sätt kunna uppnå en fullgod analys av det i det sis-
ta avsnittets tolkade standardavtal.  
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Avsnitt I 
 

2 Bakgrund 

 

2.1 Nyttjanderättens rättssystem 

Regelverket rörande fastighetsrätt är både stort och komplext. Den lag som i huvudsak tar 
upp rättsfrågorna på området – och det ingående – är jordabalken (i fortsättningen JB). I 
denna lag återfinns många reglerade förgreningar av fastighetsrätt. Det kan således vara 
på sin plats att i början ge en översiktlig bild av rättssystemet, för att på så sätt belysa var 
lokalhyra befinner sig i jämförelse med andra områden.    
 
Vid en första uppdelning av lagen kan det sägas att denna utgörs av två hälfter (om än 
inte storleksmässigt sett), å ena sidan fastighetsförvärvet och å andra sidan bruksrätterna. 
Fastighetsförvärvet reglerar fast egendom, köp, gåva och arv av fastighet. Bruksrätterna, 
som återfinns i JB 7-15 kap, består av de begränsade rättigheter till fastighet som finns 
vid sidan av äganderätten. Här återfinns nyttjanderätt, servitut, avkomsträtt samt rätten till 
elektrisk kraft. Fördelningen av lagen så här långt kan således sammanfattas med ett av-
snitt som å sin sida reglerar förhållandena vid förvärv (fastighetsägaren) och ett avsnitt 
som å sin sida reglerar förhållandena vid bruksrätt av annans fastighet (rätten att bruka 
annans egendom). Ur bruksrätterna framträder sålunda nyttjanderätterna, som reglerar 
förhållandena vid rätten att nyttja annans egendom. Till skillnad från exempelvis servitut 
är nyttjanderätterna fortsättningsvis bundna till ett visst bestämt rättssubjekt. De reglerar 
således ej förhållandet för någon obestämd person eller annat rättsubjekt att nyttja eller 
bruka fastigheter (följaktligen räknas ej heller allemansrätten hit).1  
 
Nyttjanderätterna är flera till antalet och avgränsningen dem emellan är viktig då de skil-
jer sig beroende av i vilket område nyttjandeförhållandet hör hemma. Det bör även här 
understrykas att den största delen av nyttjanderättsregleringen, främst vid hyra (och då 
främst vad gäller bostadshyresgästen), bostads- och jordbruksarrende samt bostadsrätt, är 
tvingande av sin art, för att skydda nyttjanderättshavarens sociala intressen. Övriga nytt-
janderätter är inte lika detaljerade i sin reglering och allmänna rättsgrundsatser ligger här 
närmare till hands vid en tolkning, då parterna (nyttjanderättshavaren och nyttjande-
rättsupplåtaren) ses mer jämställda.2  
 
Nyttjanderätterna består som tidigare nämnts av flera olika typer, dessa är hyra, arrende 
(som i sin tur har flera förgreningar, - se vidare nedan under 1.2.1), nyttjande av natur-
tillgångar (naturresursnyttjande), benefik nyttjanderätt, tomträtt, bostadsrätt samt övriga 
(exempelvis vägrätt, gruvrätt och gravrätt).  

                                                 
1 Bengtsson & Victorin, s 18 f. 
2 A a s 29 
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Bilden nedan ämnar överblicka rättsystemet i JB, avseende nyttjanderättens olika förgre-
ningar. Bostadsrätt regleras dock inte i JB utan i bostadsrättslagen. 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att JB:s regler om nyttjanderätt skall vara tillämpliga krävs att rätten till nyttjandet 
skett med stöd av ett avtal enligt JB 7:1 (dock krävs ej ett självständigt avtal – jämför 
upplåtelse i enlighet med anställningsavtal). Det bör poängteras att det finns allmänna 
bestämmelser för nyttjanderätt och att dessa regleras i JB 7, 17 och 18 kap. Var de olika 
förgreningarna av nyttjanderätt mer preciserat återfinns i JB – och hur de grovt översikt-
ligt verkar – kan summeras enligt nedan schematiska översikt. 
 

• Hyra. Detta är den förgrening i nyttjanderätten som anses vara den mest 
använda och därmed mest viktiga. Upplåtelsen består av en rätt för hyres-
tagaren att nyttja hus eller del av hus mot ersättning. Reglering står att fin-
na i JB 12 kap.  

 
• Arrende. Hos denna typ av nyttjanderätt återfinns i sin tur flera förgre-

ningar och typer vilka dock har en gemensam nämnare, nämligen att ar-
rendet innebär en upplåtelse av jord vilken nyttjas mot ersättning. De olika 
typerna är: 

 
1. Jordbruksarrende, dvs. brukande av jord. Regleras i JB 9 kap. 
 

  

    Jordabalken   

Äganderätt   Bruksrätt   

Nyttjanderätt   

Hy ra   Arrende   Naturresurs   
nyttjande   

Benefik   
nyttjanderätt   

Tomträtt   (Bostadsrätt)   Övriga   
S å som:   
-  Vägrätt   
-  Gruvrätt   
-  Gravrätt   Bostad            Lokal   



Bakgrund 
 

 5 

2. Bostadsarrende, som ger arrendatorn en rätt att på den upplåtna jorden 
uppföra eller behålla ett bostadshus ämnat för arrendatorn själv. Regleras i 
JB 10 kap (brukandet av jorden består av själva tillåtelsen för bebyggelse 
eller bibehållandet av byggnad, brukandet blir således av annan karaktär 
än hos jordbruksarrendet).  

 
3. Anläggningsarrende. Ger arrendatorn samma rätt som hos bostadsarrenda-

torn fast med den skillnaden att denna typ reglerar upplåtelse för förvärvs-
verksamhet. Regleras i JB 11 kap. 

 
4. Lägenhetsarrende. Denna typ av nyttjanderätt fungerar som en uppsamla-

re av andra arrendeupplåtelser, vilka inte inryms i de ovan nämnda katego-
rierna. Se JB 8:1, 2 st.  

 
• Naturresursnyttjande. Denna typ reglerar rätten att på begränsad 

tid nyttja en fastighets naturtillgångar (ingenting utöver detta). Det 
sägs i JB 7:3 att denna typ av nyttjande skall anses vara en nyttjan-
derätt. Regelverket är dock inte utförligare än de allmänna be-
stämmelserna om nyttjanderätt. Med naturresursnyttjande avses 
exempelvis jakt och fiske, nyttjande av grustäkt etc. 

 
• Benefik nyttjanderätt. Denna nyttjanderätt inbegriper det förhål-

landet då upplåtelse – av formen för hyra och arrende – sker gratis. 
 
• Tomträtt, reglerar en nyttjanderättsupplåtelse mot vederlag, som i 

princip sker på obegränsad tid (liknelse kan här hämtas från fastig-
hetsköpet). Regleras i JB 13 kap. 

 
• Bostadsrätt. Denna typ av nyttjanderätt kan liknas vid hyra, fast 

med det inslaget att innehavarens ställning kan jämföras med en 
ägares. Rätten för nyttjandet sker på obegränsad tid och objektet 
för nyttjandet – som är knutet till en förening (bostadsrättsföre-
ning) – är ett hus eller en del av ett hus. Till skillnad mot hyresgäs-
ten så förfogar bostadsrättinnehavaren över lägenhetens förmögen-
hetsvärde. Regleras i bostadsrättslagen. 

 
• Övriga. I denna kategori återfinns flera nyttjanderätter som inte 

regleras i JB. Exempel på dessa är vägrätt, gruvrätt och gravrätt. 
 

Hyresområdet kan här urskiljas som en av dessa typer av nyttjanderätter, och denna kan i 
sin tur kategoriseras i sin reglering vad gäller bostad och lokal. De två typerna regleras i 
samma kapitel, JB 12 kap och i fortsättningen skall – i denna framställning – lokalhyra 
åtskiljas från bostadshyra.3 

                                                 
3 Bengtsson & Victorin, s 18 ff. 



Termer och begrepp för hyra 
 

6 

 3 Termer och begrepp för hyra 
 

3.1 JB 12 kap 

JB 12 kap (hyreslagen) är till för att skydda hyresgästen i dess rättsförhållande gentemot 
hyresvärden. Lagar som är till för att skydda en svagare parts intressen brukar benämnas 
som lagar med social karaktär. Bostadshyreslagarna är i lagen tvingande (indispositiva) 
till hyresgästens förmån, om inte annat anges (JB 12:1, 5 st). Beträffande lokalhyra är de 
tvingande reglerna mindre till antalet, vilket lett till viktiga skillnader mellan de båda 
nyttjanderätterna, däribland reglerna om lägenhetens skick.  
 
Anledningen till att det sociala skyddet är starkare för bostadshyresgästen än för lokalhy-
resgästen är att bostad av lagstiftaren anses vara ett grundläggande socialt behov och där-
för kräver mer detaljerade regler till hyresgästens favör än vid lokal. Lokalhyra är mer 
inriktat på affärsverksamhet och lokalhyresgästen är oftast mer bevandrad rent juridiskt 
än en vanlig privatperson. Detta har i sig lett till att en övervägande del av reglerna om 
lokalhyra är dispositiva, vilket i sig ger en ökad avtalsfrihet på området. I lokalhyresrät-
ten är detta ett måste eftersom lokalhyresgästers olika användning av lokaler så vitt skil-
jer sig åt. Av den anledningen är det för aktörerna på lokalhyresmarknaden viktigt att för 
varje enskilt fall kunna skräddarsy avtalet genom de dispositiva reglerna.4  

 
 

3.2 Hyresbegreppet 

I jordabalkens definition av hyra finns fyra rekvisit som kan behöva förklaras tydligare. 
Enligt JB 12:1 är hyra ett avtal om  upplåtelse av nyttjanderätt till hus eller del av hus 
mot ersättning.  För att förstå innebörden av dessa rekvisit skall dessa förtydligas styck-
vis. 
 
Det första rekvisitet är att hyra uppkommer genom avtal. Trots att det ibland kan vara 
svårt att skilja hyra från andra former av avtal, t ex rörelsearrende – där upplåtelsen av 
själva affärsverksamheten är dominerande – så gäller en princip om att så länge hyresin-
slaget inte är helt underordnat skall avtalsförhållandet bedömas som hyra. Vidare anses 
upplåtelse som sker genom ockupation, tvång, expropriation eller annorledes förfogande-
lagstiftning ej inhysas under begreppet hyresavtal. 
 
Det andra rekvisitet upplåtelse av nyttjanderätt utvisar att det är fråga om en bruksrätt, då 
fastighetsägaren/hyresvärden fortsätter att förfoga över äganderätten. Vidare avser rekvi-
sitet en rätt att nyttja egendomen på olika villkor. Upplåtelsen omfattar all rätt att nyttja 
egendomen och skall till följd därav räknas som en helnyttjanderätt. Då hyra är en hel-
nyttjanderätt minskas hyresvärdens rätt att tillträda egendomen, förutom vid vissa speci-
ella situationer. 

                                                 
4 Victorin, s 21 f. 
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Det tredje rekvisitet att upplåtelsen skall avse hus eller del av hus kan sägas vara det mest 
anmärkningsvärda, då ingen definition av ordet hus eller del av hus förekommer i JB.5 
Trots detta har det inte haft någon större praktisk betydelse, men tveksamheter kan uppstå 
juridiskt sett. Vad som genomsyrat de flesta rättsfallen i frågan om vad som rent juridiskt 
sett är ett hus, är att inte alltför höga krav skall ställas på vad för slags byggnad man talar 
om, vare sig det är ett garage eller en villa. Det viktigaste är att byggnadens syfte är att 
hysa folk eller egendom. När det gäller egendom anses en mycket enkel byggnad vara 
tillräcklig.  
 
Vidare kan sägas att när det gäller upplåtelse av hus som även omfattar ett markområde i 
förbindelse till huset så krävs det att en avskiljning sker. Är upplåtelsen att anse så som 
arrende med tillhörande arrenderegler, eller skall upplåtelsen ses som hyra? För att arren-
de skall anses föreligga måste hyresdelen vara underordnad. Vad som här bör tilläggas är 
att även om parterna själva är överens och har avtalat om hur de betecknar avtalet kan 
bostadsdomstolen se annorlunda på saken och döma därefter.6 Definitionen av hyra är 
inte dispositiv.7  
 
Att upplåtelsen skall ske mot ersättning är det fjärde rekvisitet och innebär att avtalet ej 
får vara vederlagsfritt. Detta innebär dock inte att vederlaget behöver avse pengar. Det 
kan till exempel bestå i en kontraktsenlig prestation eller ett avdrag på köpeskillingen vid 
en fastighetsöverlåtelse. 8   
 
 

3.3 Lägenhetsbegreppet 

Det som egentligen avses med det hyresrättsliga begreppet lägenhet är att det rör sig om 
ett hyresobjekt som genom upplåtelse används för ett visst ändamål. En lägenhet kan i 
stort sett se ut hur som helst, vare sig det är en industrilokal, ett parkeringshus, en bo-
stadslägenhet eller en del av ett rum.9 
 

3.4 Hyresförhållande och hyrestid 

Med begreppet hyresförhållande menas den sammanlagda tid som hyresgästen behörigen 
förvaltat/besuttit lägenheten. Begreppet hyrestid innebär den tid som upplåtelsen avser 
enligt hyreskontraktet. Ett hyresavtal kan tecknas på obestämd eller bestämd tid, mer om 
detta nedan under 3.5.10 

                                                 
5 Vad som menas med hus eller del av hus behöver inte vara detsamma som avses i bygglagstiftningen. För 
gemene kan också rekvisitet hus eller del av hus ha en tvär betydelse, vilket leder till att det är endast hus i 
dess absoluta bemärkelse som avses. Det bör här uppmärksammas att rekvisitet inte har en sådan tvär tolk-
ning. I gråzonen för rekvisitet hus eller del av hus kan man exempelvis finna villahusvagnar, friggebodar 
etc. 
6 Se RBD 4:75 och RBD 39:82 
7 Victorin, s 15 f. 
8 Se NJA 1978 s 389 
9 Victorin, s 18  
10 A a s, s 18 
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3.5 Avtal på obestämd och bestämd tid 

Ett hyresavtal kan bestämmas på obestämd (tills vidare) eller bestämd tid. Har ingen sär-
skild tid överenskommits beträffande hyrestiden så anses avtalet gälla för obestämd tid 
enligt huvudregeln i JB 12:3. Hyrestiden för bostadshyra är likt lokalhyra dispositiv, dock 
har rättpraxis på hyresmarknaden utvecklats så att bostadshyresavtal gäller på obestämd 
tid, medan bestämd tid gäller för lokalhyresavtal. 
 
Med bestämd tid menas att avtalstiden är begränsad. Principiellt skall ett avtal som slutits 
på bestämd tid ej behövas sägas upp, emellertid anger lagen att om hyresförhållandet va-
rat längre än nio månader i följd, så skall avtalet sägas upp för att upphöra att gälla. Att 
ett avtal kan övergå från att vara ett avtal på bestämd tid till obestämd tid ter sig möjligt i 
enlighet med reglerna om förlängning i JB 12:3, 3st. Detta kan ske om hyresgästen fort-
sätter att använda lägenheten en månad efter hyrestidens utgång utan att hyresvärden an-
modat honom att flytta, trots att avtalet har upphört att gälla. Det kan också ske genom att 
avtalet saknar bestämmelser om verkan om utebliven uppsägning, och avtalet ej sägs upp 
till hyrestidens utgång, trots att uppsägning skall ske.11 
 
 

3.6 Lokalhyra och bostadshyra 

Enligt JB 12:1, 3 st föreligger bostadshyra om lägenheten helt eller till en inte oväsentlig 
del är upplåten för bostadsändamål. En motsatsvis tolkning (e contrario) av paragrafen 
ger således vid handen att lokalhyra föreligger då inte bostadshyra föreligger.  
 
Denna avskiljning av hyrestyperna skulle kunna föranleda att en blandad användning inte 
vore tillåten, men så är dock inte fallet. En viss del kan användas som lokal medan den 
andra används som bostad. Detta kräver dock skilda avtal (kan förekomma i en avtals-
handling) för de olika nyttjanderätterna, då den delade användningen omnämns i hyres-
kontraktet. Rent kostnadsmässigt medför detta att hyresvärden kan – om den blandade 
användningen är utsatt i avtalet – bestämma hyran enligt lokalhyresnormerna för själva 
lokalhyresdelen.12 Dock skall hänsyn tas till de bruksvärderegler som finns i JB 12:55, 
som är de faktiska reglerna beträffande hyressättningen, då lägenheten i de allra flesta fall 
skall bedömas som bostad, om nu inte bostadsinslaget är oväsentligt. 
 
Om inget står skrivet i hyresavtalet och hyresgästen likväl bedriver rörelse, kan hyresvär-
den begrunda huruvida användningen strider mot upplåtelseändamålet och därmed är för-
verkat eller i alla fall uppsägningsgrundad i och med att bostadshyresgästen inte får bruka 
lägenheten för annat ändamål än det avsedda. Det måste dock vara fråga om en avvikelse 
i upplåtelseändamålet som är av betydelse för hyresvärden. Beträffande det sist nämnda 
gäller detta ej vid lokalhyra. 
 

                                                 
11 Victorin, s 18 f. 
12 RBD 11:84 och RBD 22:84 
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Genom att se till rättspraxis på området visas en tendens av att bostadsdomstolen varit 
tolerant gentemot hyresgästen beträffande upplåtelseändamålet.13 Generellt kan sägas att 
omfattningen och karaktären av verksamheten måste ha en verklig betydelse för hyres-
värden för att användningen skall strida mot upplåtelseändamålet, till exempel genom 
störande verksamhet eller ökad förslitning.14 
 

3.7 Uppsägning 

Ett hyresavtal på viss tid kan sägas upp vid avtalstidens utgång, eller då avtalet gäller tills 
vidare efter viss uppsägningstid. Ett hyresavtal måste i vart fall sägas upp för att upphöra 
att gälla.15 Uppsägningstiden varierar först och främst beroende på om avtal har skett om 
hyrestiden på bestämd eller obestämd tid. För avtal löpande på obestämd tid finns, enligt 
JB 12:4, 1 st 2 p, en minimiuppsatt uppsägningstid reglerad till nio månader. Avtal får 
endast träffas om längre uppsägningstid således. Avseende tidsbestämda avtal är varia-
tionen av minimiuppsatta uppsägningstider större. Här bestämmer hyrestiden eller parter-
nas totala hyresförhållande hur lång denna tid skall vara. För lokaler gäller följande mins-
ta uppsägningstid då hyresförhållandet varat; 

 
• en dag till två veckor: en dags uppsägningstid, 
• två veckor till tre månader: en veckas uppsägningstid, 
• tre månader till nio månader: tre månaders uppsägningstid, 
• mer än nio månader: nio månaders uppsägningstid.  

 
Beträffande uppsägningens form kan sägas att då tiden för hyresavtalet är tre månader 
eller mindre så är en muntlig uppsägning tillräcklig, annars skall skriftlig uppsägning ske. 
 
En omedelbar uppsägning grundat på ett väsentligt kontraktsbrott av hyresgästen, formu-
leras i hyresrätten så som ett förverkande av nyttjanderätten. Att hyresrätten förverkats är 
en form av hävning som i huvudsak sker i enlighet med de regler som används vid annan 
hävning i civilrätten. Även om en förverkandegrund föreligger så måste dock inte ome-
delbar uppsägning ske. Hyresvärden kan om han så önskar låta avtalet fortskrida till ett 
senare tillfälle eller rent av till ordinarie avtalstid löper ut. Hyresgästens besittningsskydd 
(mer om detta i 3.4) försvinner dock i ett sådant fall enligt JB 12:56.  
 
Om hyresavtalet däremot sägs upp på grund av hyresvärdens kontraktsbrott, t ex om lä-
genheten vid tillträdet ej är enligt standard (såväl konkret som abstrakt) så kallas detta 
frånträde, alltså en hävning från hyresgästens sida. Frånträde kan även ske om inget 
egentligt kontraktsbrott i vanlig mening skett. Dessa särskilda regler gäller t ex: hyres-
värdens vägran att låta hyresgästen överlåta lägenheten (JB 12:32, 2 st), utmätning av fas-
tigheten före tillträdesdagen (JB 12:29), hyresgästens konkurs (JB 12:31) samt hyresvär-
dens konkurs innan tillträdesdagen (JB 12:30). 16 
                                                 
13  Se t ex NJA 1920 s 581, RBD 28:76 och BD 272/1985  
14 Victorin, s 20 f. 
15 Grauers, s 26, - gäller dock endast om inget annat har avtalats och om hyresförhållandet varat i mer än 
nio månader, avseende avtal på bestämd tid (JB 12:3, 2 st 3 p). 
16 Victorin, s 29 
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Avsnitt II 
 

4 Gällande rätt för lokalhyra 

 

4.1 Hyresavtalet 

4.1.1 Formkrav 

När det gäller bostad och lokal behöver hyresavtalet inte vara skriftligt. Muntliga avtal är 
lika bindande som skriftliga. I lokalhyresförhållanden förekommer emellertid nästan bara 
skriftliga hyresavtal, främst i form av standardavtal. Om någon av parterna begär att hy-
resavtalet skall vara skriftligt har han rätt till det enligt JB 12:1, 1st. Till skillnad från ar-
rende finns dock inga sanktioner om motparten vägrar underteckna ett skriftligt hyresav-
tal. Föreligger nu ett skriftligt avtal så skall ändringar eller tillägg i avtalet likväl finnas 
med i handlingarna, om någon part begär det enligt JB 7:8, 3st. Om hyresvärden byter 
hyresgäst kan den nya hyresgästen om han så vill begära att han skrivs in i handlingarna, 
enligt JB 12:2, 2 st. 
 
Många kan ofta tro att ett skriftligt hyresavtal innebär att ens rättsställning blir mer för-
delaktig, än om avtalet varit muntligt. Obligationsrättsligt är detta felaktigt. Rättsställ-
ningen är i båda fallen densamma. Fördelarna med skriftliga avtal är att dels bevisning 
sker enklare vid eventuell tvist, och dels att en skriftligt upplåten hyresrätt rent sakrätts-
ligt alltid gäller mot ny ägare av fastigheten, om hyresgästen tillträtt lägenheten före över-
låtelsen, se JB 7:13, 1st. 
 
Ett hyresavtal med tillhörande överenskommelser skall därtill även ha viss utformning. 
Vem som är hyresgäst och hyresvärd skall klart framgå av hyresavtalet,17 likaså centrala 
frågor så som hyra samt lokalens storlek måste finnas för att hyresavtalet skall vara bin-
dande. Det finns vidare ett fall där skriftlighet är ett uttryckligt krav. Det är då lokalhy-
resgästen skall avstå från sitt indirekta besittningsskydd. Denna friskrivning kräver en i 
sig särskild upprättad handling för att avståendet skall vara bindande.18 
 

4.1.2 Allmänna avtalsrättsliga regler 

Avtalslagens regler gäller även för lokalhyresavtalet. Lagar såsom konkurrenslagen, la-
gen om avtalsvillkor mellan näringsidkare samt marknadsföringslagen är också tillämpli-
ga. När det gäller tolkning av hyresavtal är de allmänna avtalsrättsliga reglerna likaså till-
lämpliga. I och med att avtalslagen är tillämplig på hyresavtal, kan ett hyresavtal jämkas 
med stöd av 36 § avtalslagen, bli ogiltigt på grund av svek eller binda parter genom pas-
sivitet.19 Ett problem som dock finns beträffande det nyss sagda, är att avtalslagens regler 

                                                 
17 NJA 1986 s 247 
18 Victorin s 24 ff. 
19 Se bl.a. RBD 15:81 och NJA 1981 s 409 och jfr med RBD 12:88. 
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om ogiltighet och därtill hävning skiljer sig i viss mån från förverkandereglerna i JB 
12:42-44.20   
 

4.2  Hyresvärdens förpliktelser. Standard och påföljd 

Följande avsnitt behandlar hyresvärdens förpliktelser – vad gäller dennes ansvar för av-
vikelser från lägenhetens standard samt dröjsmål – och de påföljder som hyresgästen kan 
åberopa vid avsteg från dessa.  
 

4.2.1 Standard 

Hyresvärdens viktigaste skyldighet är att tillhandahålla lägenheten, för hyresgästens för-
fogande, i ett användbart skick, JB 12:9. Enligt denna paragraf skall lägenheten tillhan-
dahållas ”… i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt 
brukbar för det avsedda ändamålet.” Denna primära skyldighet för hyresvärden kan upp-
fattas som mycket vag och abstrakt, och självfallet ligger här många komponenter bakom 
själva ordalydelsen (se 3.2.2.1). För bostadshyra finns en minimistandard som reglerar 
begreppet ”fullt brukbar”. Avtal om lägre kvalitet är ej bindande, om ej upplåtelsen avser 
bostad för fritidsändamål eller om reglering har skett i en förhandlingsklausul enligt hy-
resförhandlingslagen.  
 
För lokalhyra gäller emellertid att avtal om sämre skick än vad normalstandard -
begreppet antyder är bindande. För lokalhyra råder således avtalsfrihet avseende vilken 
standard hyresobjektet skall befinna sig i.21 Friskrivningar om sämre skick än normal 
standard är därav godtagbara.22 Dessa torde dock tolkas restriktivt på grund av att de of-
tast tillkommit genom hyresvärdens begäran.23  Det bör dock poängteras att normalstan-
dard -begreppet ligger som en viktig ”måttstock” för lokalens standard i de situationer då 
avtal ej har träffats över viss egenskap hos hyresobjektet. En bedömning – av huruvida en 
lokal är behäftad med sämre skick än vad som kan krävas – utgår således från denna 
”måttstock” av normal standard, och i likhet med fastighetsköpets felregel i JB 4:19, 
uppkommer här två relevanta standarder vad gäller faktiska fel (fysiska fel) hos lägenhe-
ten.24 Dels den konkreta standarden och dels den abstrakta.  
 
I likhet med fastighetsköpet kan parterna avtala om lokalens skick. Det kan ske såväl 
muntligt genom hyresvärdens åtaganden, som skriftligt genom klausul i avtalet. Det är 
detta avtal som, vid en tolkning i vid bemärkelse, reglerar hyresobjektets konkreta stan-

                                                 
20 Victorin, s 46 
21 Det framgår enligt prop. 1983/84: 137 s 121, att avtalsfriheten har sitt främsta syfte i att hyresgästen skall 
få inreda efter eget tycke för ändamålet, vilket också oftast sker. 
22 Friskrivning kommer till uttryck i avtalet oftast genom benämningen att lokalen hyrs ut i ”befintligt 
skick”. 
23 Victorin, s 161  
24 Till skillnad från fastighetsköp så benämns dock fel i hyresrätten såsom brist eller skada. Benämning av 
fel, avser i fortsättningen likställas med hyresrättens brist. Risk för missförstånd torde inte vara överhäng-
ande. 
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dard. Den abstrakta standarden är således den standard som hyresgästen kan kräva i en-
lighet med normalstandard -begreppet i JB 12:9.  
 
Abstrakta brister är således de brister som ”faller utanför” de konkretiserade egenskaper-
na i avtalet. I denna standard återfinns dolda fel, som hyresvärden i likhet med säljaren 
vid fastighetsköp, står ansvarig för när det är fråga om lokalhyra, JB 12:11, 3 st.25 Detta 
ansvar blir dock för hyresvärden än mer vittgående i hyresrätten på grund av det faktum 
att hyresgästen inte har den undersökningsplikt som köparen har vid fastighetsköp. Bris-
ter i egenskaper hos hyresobjektet som varit möjliga att upptäcka kan således ändock på-
följdsmässigt göras gällande (se om undantag nedan under 4.2.2.1).  
 
De två nämnda standarder som hyresgästen har rätt att kräva av hyreslokalen, kan här i 
viss mån tidsmässigt delas in i två delar.26 Den avtalade standarden (konkreta) torde till 
största del omfatta hyreslokalens skick vid själva tillträdelsen. Det viktigaste undantaget 
borde dock vara att parterna kan avtala om vem som skall stå ansvarig för underhåll un-
der själva hyrestiden, dvs. reglering framåt i tiden, enligt JB 12:15, 1-2 st (se vidare under 
4.2.2.2). Mestadels avtalas dock om standarden vid tillträdelsen, här avses exempelvis 
reglering rörande allt från befintlig eller icke befintlig utrustning och inredning, till mål-
ning, tapetsering etc. Detta förhållande ter sig rätt naturligt eftersom hyresförhållandet – i 
likhet med de flesta andra avtalsområden – i fortsättningen vilar på de förutsättningar 
som reglerats i början. Den abstrakta standarden torde tidsmässigt vara mera tidlös till sin 
typ vid en jämförelse med den konkreta standarden. Denna normala standard vilar förvis-
so endast på de egenskaper som det inte avtalats om vid tillträdet, och således är standar-
den hänvisbar till detta skede, men förhållandet för den abstrakta bristen torde oftast upp-
komma under själva hyrestiden. Summan av detta blir att den abstrakta standarden funge-
rar som en säkerhetsmarginal för hyresgästen, då eventuell egenskap ej har reglerats i av-
talet. Det är i denna standard den största problematiken vid uppkommen konflikt angåen-
de en brist står att finna, eftersom den varken är särskilt konkretiserad i lagtext eller re-
glerad i avtal.27 
 

4.2.1.1 ”Abstrakt normal standard” 

Den abstrakta standarden delas in i två delar. Dels består den av den standard som hyres-
gästen har rätt att fordra, då avtal inte berör saken (dvs. en sorts minimistandard), och 
dels den standard hyresgästen kan kräva då friskrivning skett, i form av åberopande av 
abstrakt dolt fel. Den enda skillnaden som blir direkt märkbar i indelningen är att det 
finns abstrakta fel samt abstrakta dolda fel. Bedömningen vid uppkommen brist, sker så-
ledes på basis av samma standard, dvs. på den normala standarden som antas gälla. 
Summan av nämnda resonemang blir att – oberoende av om friskrivning skett eller inte – 
en gräns måste sättas för inom vilket spektrum den abstrakta standarden rör sig. Här kan 
dock av naturliga skäl inget tydligt eller definitivt svar ges. Lagtexten i JB 12:9, 1 st (På 
tillträdesdagen skall hyresvärden, om inte bättre skick har avtalats, tillhandahålla lägen-
heten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för 

                                                 
25 Jfr fastighetsköpets dolda abstrakta fel.  
26 Här åsyftas de faktiska bristerna, vilket är jämförligt med fastighetsköpets faktiska fel.  
27 Grauers, s 37 ff. 
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det avsedda ändamålet) är till sin karaktär obestämd, och måste så vara då en reglering 
för varje typ av lokal dels skulle bli nästintill omöjlig och dels rent av onödig. Om detta 
trots allt genomfördes så skulle någon definitiv gräns fortfarande inte kunna urskiljas då 
omständigheterna för varje enskild lokal kan variera, även om ändamålet är detsamma. 
Lagtexten ger dock komponenter för hur en bedömning skall genomföras. Lokalen skall 
ha en brukbarhet som står i paritet med lokalens ändamål. Denna brukbarhet skiftar fort-
sättningsvis beroende på i vilken ort lokalen är belägen. Brukbarheten skiftar även från 
en tid till en annan, samt beroende av vilken typ av lokal som avses eller vilken verksam-
het som skall bedrivas i lokalen.28  
 
Rättsfall rörande dessa frågor får av naturlig anledning relevans, då dessa ger en finger-
visning om hur tillämpning sker på just dessa områden. Här skall dock beaktas att 
domslut från praxis på området likaledes är beroende av rekvisiten från brukbarhet, och 
således kan generella svar inte erhållas. Av den naturliga anledningen att standarder mäts 
utifrån fastställda brister, blir JB 12:11 det centrala lagrummet för praxis på området.  
 
I NJA 1995 s 274 ansågs brist föreligga i en upplåten box för hästar (ej deposition då 
vård av hästen inte ingick). Hästen kvävdes till döds på grund av att ett utrymme fanns 
mellan skiljeväggen mot intilliggande boxar, vilken hästen fastnade i. Hyresobjektet hade 
således ej normal standard.  
 
Hovrätten fann i RH 1988:11 att dålig lukt (från avlopp) ansågs som en brist i lokal av-
sedd för läkarpraktik. Standarden bestämdes här med stöd av utlåtanden av Miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningens samt yrkesinspektionen.  
 
Lädervaror som förvarats i lagerlokal blev – på grund av framställan av hyresvärden om 
ombyggnad av lokalen att till i viss mån kunna nyttjas som skyddsutrymme – fuktskada-
de. Detta ansågs som en brist gentemot standard (NJA 1947 s 411).29  
 
Rättsfall avseende bostäder är betydligt fler till antalet, men analogitolkning av dessa 
borde ske ytterst restriktivt då dess ändamål och syfte i sådan grad skiljer sig mot lo-
kalupplåtelsen att detta kunde missleda mer än berika. Jämförelser kan ske på området i 
stora delar till fastighetsköpets abstrakta standard, främst vad avser kategoriseringar och 
upplägg, men för stora liknelser kan även här missleda då de två regleringarna syftar att 
ge säkerhet av olika innebörd. Summan blir att rättsläget står sig – om än stadgat – något 
oklart eftersom det enskilda fallet i regel är unikt.  
 

4.2.2 Påföljder 

Kontraktsbrotts- och påföljdsavsnittet i JB 12 ställs upp enligt samma tidsaspekter som 
ovan nämnts, dvs. med en del rörande förhållandet vid tillträdet, 12:9-12, samt en del 
rörande hyresförhållandets fortlöpande gång, 12:15-16. Brister som avses i dessa paragra-

                                                 
28 Victorin, s 159 f. Stadgandet i JB 12:9 är någorlunda tidlöst av sin typ och har verkat sedan 1907 (den 
har dock redigerats), då i nyttjanderättslagen. Exempelvis kan här sägas att standarden vad avser kontorslo-
kaler o dyl. borde blivit högre ju närmare nutid man kommer.  
29 Holmqvist, s 73 ff. 



Gällande rätt för lokalhyra 
 

 14 

fer är desamma som regleras vid fastighetsköpet, nämligen faktiska fel (fysiska fel) samt 
rådighetsfel. Rättsliga fel behandlas ej lika utförligt. Hänvisning sker till allmän reglering 
för nyttjanderätt genom regleringen i JB 12:18 som hänvisar till JB 7:25. Dröjsmål regle-
ras i JB 12:13-14. 
 

4.2.2.1 Ursprunglig brist. Tillträdet 

Inledningsvis bör nämnas att denna del av påföljdsavsnittet, som berör brist vid tillträdet, 
reglerar olika typer av brister. JB 12:10 reglerar upphörande av avtal i olika situationer, 
dels då hyreslägenheten förstörts så till den grad att den inte kan användas för avsett än-
damål,30 dels genom myndighets beslut som begränsar hyresgästens rådighet. Nästkom-
mande paragraf, JB 12:11, reglerar de brister som är ringare än de som stadgas i JB 12:10 
(och vilka heller inte faller under JB 12:13, om icke färdigställd lägenhet). JB 12:12 styr 
nyttjanderättsinskränkning (rådighet) som tas upp i JB 12:10, 2 st fast med en skala från 
ringare till grövre. Om brister som inte anses som ringa ges möjligheter till hävning och 
skadestånd. Den paragraf som torde vara av störst relevans här, i beaktande av vad som 
avtalats, är JB 12:11. 
 
Som enligt ovan har framkommit, så finns det liknelser i mångt och mycket mellan hyres-
rättens och fastighetsköpets felregler. Även hyresgästens möjliga påföljdskatalog ser li-
kadan ut. De olika påföljdsvarianterna för lokalhyresgästen är reglerade i JB 12:11, 1 st p 
1-4. Dessa reglerar hyresgästens rätt till: 
 

1. Självhjälp på hyresvärdens bekostnad, om hyresvärden underlåtit att själv avhjäl-
pa bristen.  

2. Hävning, om bristen uppfyller ett väsentlighetskrav och att den inte redan av-
hjälpts.  

3. Nedsättning av hyra för den tid bristen består.   
4. Skadestånd, om inte hyresvärden kan visa att bristen beror på hyresgästens för-

summelse (hyresvärden åvilas således här ett presumtionsansvar). Här skall också 
beaktas att hyresgästen har rätt att enligt JB 12:21 deponera ett visst belopp av hy-
ran hos länsstyrelsen motsvarande en nedsättning av hyran, ett avhjälpande eller 
en ersättning för skada. På detta sätt riskerar hyresgästen inte att komma i dröjs-
mål med hyran, och slipper således få sin hyresrätt förverkad på samma grund. 

 
Som tidigare nämnts är friskrivningar från hyresvärdens sida giltiga vad gäller lokalhyra. 
Avtalsfrihet råder och hyresobjektets standard kan således bestämmas enligt avtalet. Men 
detta inskränker dock inte hyresgästens rätt till påföljdskrav om bristen visar sig vara ett 
dolt abstrakt fel. Står det exempelvis i parternas avtal att hyreslokalen hyrs ut i befintligt 
skick, så får hyresgästen likväl åberopa avvikelser från normal standard.31 I denna situa-
tion tas dock undantagsvis hyresgästens undersökningsplikt i beaktande i större mån än 
annars. Hyresgästen skall inte ha känt till eller kunnat upptäcka bristen med vanlig upp-
märksamhet för att avvikelsen från den normala standarden skall anses som dold. Här bör 

                                                 
30 Jfr med JB 4:11 
31 Bengtsson & Victorin, s 173 
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sannolikt undersökningsplikten bestå av endast en okulär besiktning.32 Hyresvärden bör 
således informera hyresgästen om brister så att denne blir medveten om dessa och genom 
detta få denne i ond tro vid eventuellt åberopande av dolt fel.33 Hyresgästen har enligt JB 
12:11, 3 st rätt att åberopa samma påföljdskatalog (punkterna 1-4) vid brist mot avtalad 
egenskap som då dolt fel uppdagas.34 
 

4.2.2.2 Uppkommen brist. Hyresförhållandets gång 

Den centrala frågan för uppkomna brister under hyresförhållandets gång, blir vilken part 
som skall stå som ansvarig för dessa. Stadgande härom finns i JB 12:15, 1 st vilken säger 
att avtalsfrihet råder för lokalhyra. Parterna styr således förhållandet genom avtalet. Det 
relevanta blir då hur förhållandet ter sig då avtal ej reglerat frågan. Här kommer normal-
standard -begreppet in i bilden. JB 12:15, 1 st som hänvisar till denna standard, reglerar 
att hyresgästen har rätt att kräva samma standard under hyrestiden som vid tillträdet. 
Brister som här avses är de som uppkommer under hyresförhållandet och som inbegrips i 
underhållsskyldigheten (normalt slitage, olyckshändelse och vållande av tredje man). Part 
som framkallar brist genom oaktsamhet eller uppsåt, får således stå som ansvarig för 
denna. För vådaskador står hyresvärden som ansvarig, i enlighet med samma princip att 
ägaren får stå för faran.35 
 
I det fallet att hyresvärden står som ansvarig för uppkommen brist – genom våda, hyres-
värdens oaktsamhet/uppsåt eller för att denne ansvarar för underhållsskyldigheten – har 
hyresgästen möjlighet, att genom hänvisning från JB 12:16, p 1-2, välja påföljdskatalo-
gerna i JB 12:10-11.  
 
Summan av nämnda regleringar blir att förhållandet till stor del liknar tillträdelseförhål-
landet. Det viktigaste undantaget ligger dock i underhållsskyldigheten i JB 12:15, 1 st. 
Något strängare krav på hyresvärdens underhållningsplikt, i jämförelse med bostadsför-
hållandet, JB 12:15, 2 st finns ej. Om avtalet inte säger annat skall hyresvärden stå för att 
lägenheten består i det ”normala” skick som avsågs vid tillträdelsen. Någon klarare gräns 
för hur stort detta ansvar för hyresvärden skall te sig finns ej stadgat, utan det rör sig här 
om en variation med hänsyn till det enskilda fallet. Här kan dock exempelvis nämnas att 
funktionsdugligheten skall stå i samband med typen av upplåtelse. Även lokalens ytter-
hölje (fasad m m) kan inbegripas av underhållet beroende av vad som innefattas av upplå-
telsen (jämför JB 12:1 - om upplåtelse av hus eller del av hus).  
 
Reparationsskyldigheter o dyl. med mera preciserad reglering, bör hyresgästen, på grund 
av den diffusa gränsen för underhållsskyldigheten, själv se till att medtaga i avtalet i form 
av klausuler (se om vårdplikt, 4.3.4.3). Restriktiviteten vid tolkning av friskrivningar, kan 
här dock belysas då hyresgästen skall ansvara för underhållsskyldigheten. Enligt NJA 
1943 s 453, tolkades en friskrivning av hyresvärdens underhållsskyldighet som icke god-
tagbar, då reparationsbehov av hiss uppstod. Enligt HD:s bedömning får inte en friskriv-

                                                 
32 Holmqvist, s 85 
33 Larsson & Synnergren, s 75 
34 Grauers, s 39 ff.  
35 A a s 42 
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ning av underhållsskyldigheten inverka så till den grad att lokalens syfte samt ändamål 
går förlorat. Underhållsbehovet ansågs således inte falla under hyresgästens underhålls-
skyldighet. En gräns kan här urskiljas för omfattningen av åtagen underhållsskyldighet.36 
 

4.2.2.3 Hyresvärdens dröjsmål 

Hyresvärden ansvarar, enligt huvudregeln, för att hyresgästen den dagen avtalstiden bör-
jar löpa skall ha tillträde till lägenheten. Dröjsmål från hyresvärdens sida regleras för två 
fall, i enlighet med JB 12:13-14, nämligen då hyreslägenheten inte är i färdigställt skick 
vid tillträdelsen (12:13), samt då den tidigare hyresgästen ej utrymts i tid (JB 12:14). För 
det senare fallet stadgar JB 12:7, 1 st att lägenheten skall vara utrymd av den förre hyres-
gästen senast klockan 12 dagen efter det att dennes hyrestid gått ut.  
 
Påföljdsalternativen för de båda fallen ser likadana ut. Hyresgästen har här en möjlighet 
till nedsättning av hyra för den tid denne inte kan begagna sig av lägenheten, samt rätt till 
hävning om dröjsmålet är väsentligt samt om hyresvärden inte hunnit utrymma den förre 
hyresgästen (bestämmelserna hänvisar till JB 12:11, 1 st 2 p, i fråga om hävning, vilken 
stadgar att hyresvärden skall ha haft möjlighet till rättelse). Vid en eventuell hävning 
upphör avtalet genast att gälla enligt JB 12:6, 1 st. Hyresgästen kan även kräva ska-
destånd i samband med nämnda påföljder. Ett presumtionsansvar åvilar då hyresvärden.  
 
Vid det eventuella fallet att hyresvärden dröjer med att ge hyresgästen tillträde enligt hu-
vudregeln, och därvid inte har någon giltig anledning enligt JB 12:13-14, ges hyresgästen 
rätten att likväl analogt åberopa dessa paragrafers påföljdsalternativ (detta ses som ett 
starkare kontraktsbrott, då ingen anledning finns för nekandet). Här skall beaktas att det i 
JB 12:28 finns en uppställd skälighetsgräns för nekande av tillträdelse. Det som faller 
utanför denna skälighet (försämring av säkerhet vad gäller pant och borgen) ger således 
hyresvärden ett dröjsmålsansvar i enlighet med huvudregeln.37 
 

4.3 Hyresgästens förpliktelser 

4.3.1 Inledning 

Inledningsvis skall redogöras för den reglering som tar upp väsenliga kontraktsbrott, samt 
vilka påföljdsalternativ som ges möjliga då detta ligger vid handen. Därefter ges en över-
blick av mera specificerade situationer. Att disponera redogörelsen på detta sätt, uppfyller 
ett visst syfte, då reglerna om förverkande hela tiden ligger som grund för hyresgästens 
olika förpliktelser. Förhållandet kan liknas vid en huvudregel med olika förgreningar av 
undantag. 

4.3.2 Allmänt om väsentliga kontraktsbrott. Förverkande 

Reglerna om hyresrättens förverkande kan synas vara väldigt sträng gentemot hyresgäs-
ten, då följden av förverkandet blir en hävning av parternas hyresavtal. Detta torde ju i de 

                                                 
36 Victorin, s 163 
37 Grauers, s 47 
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flesta fall leda till drastiska påföljder för hyresgästen, vad gäller såväl dennes ekonomiska 
som sociala situation. Regleringen är dock inte så sträng som först kan tyckas, eftersom 
påföljdens natur å andra sidan vägs upp av en restriktiv tillämpning. Hyresgästens kon-
traktsbrott skall således vara av väsentlig betydelse (JB 12:42, 5 st – icke ringa betydel-
se). 
 
Förverkandereglerna står att finna i JB 12:42, vilken till sin utformning är – till hyresgäs-
tens fördel – uttömmande och således indispositiv. Hyresgästen har också möjlighet till 
rättelse, innan hyresvärden får häva. Rättelse skall dock ske genast, dvs. inom några få 
dagar efter det att hyresvärden begärt det. Om hyresvärden inte häver efter hyresgästens 
rättelsefrist så tänjs dock tidsfristen ut. Summan av detta blir att hyresgästen skall utöva 
sin rättelse genast eller innan hyresvärden häver avtalet. Det kan dock vara vanskligt för 
hyresgästen att förlita sig på denna säkerhet, av det naturliga skälet att den förlängda rät-
telsefristen inträder först då tidsfristen för rättelse gått ut. Det finns även olika tidsfrister 
om när krav om rättelse eller hävning får ske – eller om det alls får ske pga. att hyresgäs-
ten redan vidtagit rättelse – från hyresvärdens sida (JB 12:43). I ljuset av nämnda regel-
verk så framstår det att det egentliga syftet med förverkandereglerna inte är att få avtalet 
att upphöra, utan istället att få tyngd bakom kraven från hyresvärdens sida då denne har 
anspråk på att rättelse skall ske.38  
 
Det finns, i JB 12:42, 1 st, nio olika punkter där hyresgästen förverkat sin hyresrätt och 
hyresvärden är berättigad att säga upp avtalet. Det kan här vara på sin plats att redogöra 
för dessa, då de utgör basen för hyresgästens fortsatta förpliktelser i parternas hyresför-
hållande. Dessa är: 
 

1. Om hyresgästen när det gäller bostadshyra dröjer med betalning av hyra 
som utgår i pengar mer än en vecka efter förfallodagen.  

2. Om hyresgästen när det gäller lokalhyra dröjer med betalning av hyra 
som utgår i pengar utöver två vardagar efter förfallodagen. 

3. Vid olovlig överlåtelse av lägenheten och vid olovlig andrahandsuthyr-
ning.  

4. När lägenheten används i strid mot upplåtelseändamålet eller när hyres-
gästen inhyser utomstående personer i lägenheten i för stor omfattning. 

5. Om hyresgästen eller annan till vilken lägenheten överlåtits eller upplå-
tits är vållande genom vårdslöshet till att ohyra förekommer i lägenhe-
ten eller genom att försumma att meddela hyresvärden detta bidrar till 
att ohyran sprids i fastigheten. 

6. Om lägenheten på annat sätt vanvårdats eller brott sker mot skyldighe-
ten att iaktta ordning, sundhet och gott skick i fastigheten m.m. eller om 
hyresgästen brister i sin tillsyn över andra som han ansvarar för. 

7. Om hyresvärden vägras tillträde till lägenheten för att vidta förbätt-
ringsarbeten, reparationer m.m. utan giltig ursäkt. 

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

                                                 
38 Grauers, s 51  
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9. Om lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksam-
het eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till ej 
oväsentlig del ingår i brottsligt förfarande eller används för tillfälliga 
sexuella förbindelser mot ersättning.39 

 
Vid en överblick av området så framgår följande. JB 12:42 räknar upp de kontraktsbrott 
(ej ringa) som ligger till grund för förverkande av hyresrätten. Efter konstaterande att för-
verkande föreligger, skall hyresvärdens tidsfrister samt hyresgästens utrymme för rättelse 
beaktas enligt JB 12:43. Om hävning föreligger så finns det en möjlighet för hyresvärden 
att kräva skadestånd enligt JB 12:42, 6 st. Skadeståndsersättning avser här den tid som 
lägenheten behöver stå tom innan någon ny kan flytta in. Ersättning för hela den kvarstå-
ende hyrestiden torde dock inte bli aktuell, då det oftast går att hyra ut lägenheten någor-
lunda direkt efter frånträdet. Viss spilltid får dock uppstå.40  
 
Förverkandegrund föranleder således inte per automatik en hävning av parternas avtal, 
men förhållandet kan likväl ligga hyresgästen till last vid en eventuell förlängning av hy-
resförhållandet. Hyresvärden kan då i enlighet med JB 12:46, 1 st 1-2 p, samt JB 12:57, 1 
st 1 p, – mot bakgrund av hyresgästens kontraktsbrott – vägra en förlängning  av parter-
nas hyresförhållande. 
 

4.3.3 Betalning av hyra 

I ett hyresförhållande anses hyresgästens erläggande av hyra såsom den viktigaste för-
pliktelsen. Hos hyreslokaler skall hyran till beloppet vara bestämd i avtalet. Undantagsvis 
behöver dock ersättning för sidokostnader (uppvärmning, el, va-avgifter etc.) inte regle-
ras i avtalet, JB 12:19, 3 st 1 p. Det rör sig då om en så kallad kallhyra, där hyrans fast-
ställda belopp endast avser själva hyresobjektets nyttjanderättskostnad. Här råder dock 
avtalsfrihet, och parterna får i avtalet komma överens om att hyran skall bestämmas ut-
ifrån hyresgästens rörelseintäkter, eller enligt en kollektiv förhandlingsöverenskommelse 
parterna emellan.41 Andra grunder får också beaktas om avtalet är tidsbestämt till en hy-
restid på minst tre år. Vanligast är dock att hyran avseende lokaler bestäms enligt index. 
Den avtalade hyran gäller fortsättningsvis under den avtalade hyrestiden.  
 
JB 12:20 reglerar när hyran skall betalas. Detta lagrum stadgar att betalning av hyra skall 
ske senast den sista vardagen innan varje kalendermånads början, om inget annan har av-
talats. Regeln är således dispositiv vad gäller tidpunkten för hyrans betalning. Hur betal-
ningen skall ske stadgas i de två nästkommande styckena.42 
 

                                                 
39 Victorin, s 45 ff. 
40 Grauers, s 52. Se också Bengtsson & Victorin, s 230, - det kan måhända vara större spännvidd angående 
hyrestiden, avseende ersättningsskyldighet, om denna är bestämd (motsvara uppsägningstiden vid avtal på 
obestämd tid). Ersättningsskyldighet anses dock inte skäligt om hyresvärden ej försökt få ny hyresgäst. 
41 Om oskäliga hyror stadgar JB 12:57 a, 1 st. En hyra anses vara oskälig om den överstiger lokalens mark-
nadshyra. Här sker främst en jämförelse till jämförliga lokaler på samma ort. Avtalsfriheten avseende hyran 
är således begränsad inom vissa ramar av skälighet. Se: BoU 1987/88:21 s 6-7.   
42 Bengtsson & Victorin, s 191 
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4.3.3.1 Dröjsmål med betalning av hyran 

Kontraktsbrott i form av dröjsmål av hyresbetalning uppkommer då lokalhyresgästen är i 
dröjsmål mer än två vardagar efter förfallodagen, JB 12:42, 1 st 2 p. Detta anses således 
utgöra en förverkandegrund av hyresrätten, och hyresvärden får då kräva hävning, ska-
destånd och dröjsmålsränta som möjliga påföljder. Detta stadgande, om det ses allena, 
kan tyckas vara väl strängt för hyresgästen. Men som framkommit tidigare så finns det 
flera skyddsnät uppställda för hyresgästen vad gäller dennes chanser till rättelse. Hyres-
gästen har här först och främst en chans till rättelse innan hyresvärden hunnit säga upp 
avtalet enligt JB 12:43, 1 st 1 p.  
 
Vad gäller betalningsdröjsmål har hyresgästen än mer vittgående chanser till rättelse, i 
och med stadgandet i JB 12:44. Detta lagrum föreskriver att hyresgästen inte får skiljas 
från lägenheten (avtalet får ej hävas) av denna dröjsmålsgrund om lokalhyresgästen beta-
lat hyran (eller deponerat) inom två veckor från det att denne delgetts besked om hur 
återvinning av uppsagd hyresrätt sker.43 Avhysning får dock inte ske inom två vardagar 
efter utgången tidsfrist. Detta resulterar i en total tidsfrist för rättelse å hyresgästens sida 
på två veckor plus två vardagar, beräknat utöver den tid som det tar för hyresvärden att 
säga upp och delge återvinningsmöjlighet. Detta kan – i motsats till förverkandestadgan-
det i JB 12:42 – ses som en inte alltför stark påtryckning gentemot slarvande hyresgäster. 
Missbruk av denna regel från hyresgästens sida ger dock hyresvärden rätt till vägran om 
förlängning av avtalet enligt JB 12:46 samt JB 12:57.44 
 

4.3.4 Användningen av lägenheten 

Reglerna om hyresgästens förpliktelser vad avser användningen av lägenheten, samt frå-
gor som hör dit, står att finna i JB 12:23-27.  
 

4.3.4.1 Lokalens ändamål och ändrad användning 

Enligt JB 12:23, 2 st får lokalhyresgästen inte använda lägenheten för annat ändamål än 
det avsedda, om inte hyresnämnden lämnar tillstånd till det. Här uppstår först och främst 
två rekvisit – nämligen avsett ändamål samt ändrad användning – som behöver förtydli-
gas. 
 
Det första står inte att finna i lagtexten. Vad som menas med ”avsedda ändamål”, åter-
finns antingen i parternas avtal, vilket torde vara det vanligast förekommande då det 
handlar om lokalhyra, eller genom själva omständigheterna kring avtalsobjektet. Med 
detta menas att en lokal som är inredd för ett visst ändamål, exempelvis en tobaksaffär, är 
uthyrd för just det ändamålet (detta blir ju dock en tolkningsfråga först då avtalet inte be-
handlar saken). När hyresgästen vill ändra användningen av sin lokal – som med andra 
ord inte är förenlig med lokalens ursprungliga ändamål – blir det andra rekvisitet om änd-
rad användning av lägenheten aktuell. 

                                                 
43 Här bör observeras att tidsfristen börjar löpa från den dag hyresgästen delgetts om återvinningsmöjlighe-
ten – dvs. hur denne kan avvärja uppsägningen – och inte från den dagen hyresvärden säger upp avtalet i 
förtid. Från hyresvärdens perspektiv bör lämpligen således detta ske samtidigt.  
44 Bengtsson & Victorin, s 193 ff. 
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Om nu hyresgästen använder lokalen för annat ändamål än det avsedda, riskerar han att 
hyresrätten förverkas och därtill att avtalet kan sägas upp i förtid. Vill hyresgästen ändra 
användningen och hyresvärden motsätter sig detta kan han vända sig till hyresnämnden 
för ett genomdrivande. I fallet då hyresgästen har ett beaktansvärt skäl för den ändrade 
användningen och hyresvärden saknar befogad anledning att vägra en sådan, kan hyres-
nämnden ge tillstånd till ändrad användning. Emellertid brukar hyresvärden mestadels 
inte ställa sig på tvären, då en ändrad användning kan leda till bättre ekonomiskt utbyte 
för såväl hyresgästen som hyresvärden. 
 
En svaghet med detta kan ses i hyresgästens utnyttjande av detta system för att göra en 
överlåtelse möjlig. För att förhindra detta föreskrivs en karenstid på tre år innan ett till-
stånd får ges. Dessutom måste hyresgästen ha innehaft lokalen under längre tid än två år. 
I många fall kräver en ändrad användning även ett godkännande av annan myndighet, 
t ex vad gäller bygglov.45 I dessa fall brukar hyresnämndens tillstånd förenas med ett så-
dant villkor. Det framgår dock tydligt i förarbetena att det aldrig kan bli fråga om att för-
ena ett tillstånd med ett krav på ändrade hyresvillkor i övrigt.46 Det skall också tilläggas 
att ett beslut som innebär avslag från hyresnämnden inte vinner rättskraft, dvs. hyresgäs-
ten är fri att ansöka hur många gånger som helst.47 
 

4.3.4.2 Överlåtelse av hyresrätten 

En överlåtelse föreligger då den tillträdande hyresgästen träder in i den tidigare hyresgäs-
tens ställning. Den gamle hyresgästen är fri från förpliktelser som uppkommit för tiden 
efter överlåtelsen om inte annat villkorats. Den nya hyresgästen svarar för förpliktelser 
som uppkommer efter överlåtelsen, men har även ett solidariskt ansvar med den gamla 
hyresgästen för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsen. Det är därmed viktigt att 
den nya hyresgästen innan tillträdet kontrollerar att den avträdande hyresgästen verkligen 
fullgjort sina förpliktelser enligt tidigare avtal. Om den nya hyresgästen skulle tvingas 
betala t ex en hyra som den gamla hyresgästen varit skyldig att betala har han dock re-
gressrätt gentemot den gamla hyresgästen.  
 
En lokalhyresgäst har rätt att överlåta sin hyresrätt till den som skall överta hans verk-
samhet, då lokalen hyrs för att helt eller till väsentlig del användas till industri, hantverk, 
handel eller annan förvärvsverksamhet.48  Enligt rättsfallet RBD 26:78 ansågs t ex konst-
närsverksamhet ej inbegripas i någon av dessa bestämmelser. Vidare avses inte heller 
verksamheter som bedrivs av statliga eller kommunala myndigheter eller ideella organi-
sationer, om de inte bedriver förvärvsverksamhet. 
 
Ytterligare ett krav är att det verkligen skall vara fråga om ett övertagande av själva rö-
relsen. Inventarier och inredning räknas till exempel inte som ett övertagande av rörelsen. 
Vad lagstiftaren menar med rörelse framgår dock inte klart. Enligt rättspraxis finns se-

                                                 
45 PBL (Plan och bygglagen) 
46 Prop. 1987 / 88:146 s. 44 
47 Victorin, s 99 
48 JB 12:36 
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dermera flera fall där överlåtelse medgivits även fast den övertagande parten avsett att 
bedriva verksamheten med en annan inriktning.49 Det förekommer också att skentransak-
tioner sker genom överlåtelse av rörelse i syfte att komma över ett hyreskontakt.50 
 
När det gäller överlåtelse från en fysisk till en juridisk person kan hyresvärden ha in-
vändningar. Hyresvärden har rätt att vägra medgivande till överlåtelsen om överlåtelsen 
medför att hans kontroll över vem som är den verklige ägaren försvinner. Frågan blir 
också här om hyresvärden har en befogad anledning att motsätta sig överlåtelsen.51  
 

4.3.4.3 Vårdplikt 

Hyresgästens vårdplikt regleras i JB 12:24. Detta lagrum föreskriver att hyresgästen skall 
väl vårda lägenheten (med tillhörande gemensamma utrymmen), samt betala ersättning 
till hyresvärden för skador som uppkommit genom vållande av såväl hyresgästen själv 
eller av någon i dennes närhet (familjemedlem, gäster, annan inneboende eller arbetande 
för hyresgästens räkning). Vem som skall anses vara ersättningsskyldig framgår således 
klart, frågan blir då fortsättningsvis vad hyresgästen ansvarar för. 
 
Lagtexten stadgar att hyresgästen ansvarar för dennes vållande – förhållandet kan liknas 
vid ansvaret vid uppkommen brist – vilket betyder att den som vårdslöst förorsakat ska-
dan ansvarar för den. Motsatsen till vållande torde här kunna sägas vara lägenhetens 
normala slitage, vilket hyresvärden står för. Här inbegrips sådan normal förslitning, som 
med beaktande av lägenhetens ändamål etc. anses ligga inom gränsen för lägenhetens 
normala försämring. Detta uttryck kan anses vara något diffust, men förenklat kan sägas 
att det normala slitaget utgörs av de brister, som hyresgästen själv inte är ansvarig för, 
genom vållande. 
 
Den relevanta gränsdragningen blir att utreda vad som ingår i hyresgästens vårdplikt 
kontra hyresvärdens underhållsskyldighet, för att på detta sätt försöka belysa var bryt-
punkten för hyresgästens vållande ligger. Enligt ovan (4.2.2.2) har det framkommit att 
hyresvärdens underhållsskyldighet, vad gäller lokaler, är något abstrakt och att den får 
anses avgöras för det enskilda fallet, då inget annat har avtalats. Denna skyldighet anses 
dock röra sig inom ramarna för lokalens fortsatta ”normala” skick. Hyresgästens vård-
plikt kan sägas utgöra samma skyldighet, med den skillnaden att vårdplikten inte omfattar 
lika stort ansvar för underhållet. För att belysa skillnaderna kan det exempelvis nämnas 
att vårdnadsplikten berör hyresgästens skyldighet att vårda ”ytan”, medan underhålls-
skyldigheten berör skyldigheten för hyresvärden att underhålla utöver detta. Hyresgästen 
vårdar exempelvis tapeter och målade ytor, medan hyresvärden byter ut eller målar om. 
Något svårtytt kan sägas att vårdnadsplikten innefattar det som skäligen kan förväntas av 
en ordentlig person.52  
 

                                                 
49 Se bl.a. RBD 43:81 (från finbageri till pizzeria) samt RBD 14:82 (från marina till byggnadsrörelse) 
50 Se RBD 10:78 
51 Victorin, s 95 ff. 
52 Grauers, s 70 
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Enligt JB 12:24, 2 st har hyresgästen också en plikt att underrätta hyresvärden om sådana 
skador som uppkommer, som av sin art måste avhjälpas genast så att inte skadan blir av 
allvarligare art.  
 
Om hyresgästen försummar sin vårdplikt, och en brist uppkommer i lokalen på grund av 
detta, åligger det hyresvärden att bevisa att så är fallet (presumtionsansvar).53 Med hän-
syn till detta upprättas oftast besiktningsprotokoll, vid såväl tillträde som utträde, om lo-
kalens skick, för att på detta sätt lättare lösa bevisfrågan. Denna dokumentation torde 
vara än viktigare för hyresvärden då parterna avtalat om att hyresgästen skall svara för 
underhållet av lokalen. Framkommer det att hyresgästen vållat bristen så har hyresvärden 
i regel endast möjlighet till ersättning för den skada som skett (värdeminskning). För att 
regeln om förverkande skall bli tillämplig avseende hyresvärdens bristande vårdplikt, 
krävs som i övrigt att denna vanvård skall anses som väsentlig. Det blir den knappast om 
inte vanvården är av ihållande karaktär och att rättelse inte sker. Hyresgästens ska-
deståndsansvar kan, vad gäller lokalhyra, utsträckas om det reglerats i avtalet att hyres-
gästen skall bära ett större ansvar rörande vårdplikten, JB 12:24, 5 st.54  
 

4.3.4.4 Ordning och reda 

Inledningsvis kan nämnas att denna skyldighet gällande användningen av lägenheten 
gäller lokalhyresgästen i samma mån som för bostadshyresgästen, då det inte är ovanligt 
att lokaler av kommersiell art ligger i direkt anslutning till bostadslägenheter och andra 
affärslokaler.55 
 
Hyresgästen har, förutom sin vårdplikt, även en skyldighet att i enlighet med JB 12:25, 
inte utsätta boende i omgivningen för störningar, samt att iaktta en i allmänhet god ord-
ning. Detta gäller såväl det aktuella hyresobjektet som dennes gemensamma utrymmen. 
Här uppkommer en indelning av hyresgästens skyldigheter gällande hänsyn. Vad som 
inbegrips i den första hänsynsregeln om störning för andra boende, är sådant som anses 
vara skadligt för andras hälsa eller i övrigt försämra deras bostadsmiljö. Här menas ex-
empelvis upprepade bråk, olämpliga beteenden mot hyresvärd eller andra hyresgäster etc. 
Då störningar sker i boendet skall hyresvärden genast genom tillsägelse se till att stör-
ningen upphör. Här har hyresgästen utrymme för rättelse i vanlig ordning. Fortsätter dock 
störningen eller är den av särskilt allvarlig art, blir JB 12:42, 1 st 6 p, om hyresrättens 
förverkande tillämplig. Avtalet kan således hävas vid uppkomna fall av väsentliga störan-
den direkt utan krav om rättelse (JB 12:25, 3 st om särskilt allvarliga störningar). Ersätt-
ningsmöjligheterna för hyresvärden bör sannolikt vara små, då dessa typer av fall vid en 
jämförelse med de fysiska bristerna, inte är lika konstaterbara (jämför ideell skada i kon-
traktsförhållanden).   
 

                                                 
53 NJA 1975 s 657, anger att hyresvärden har presumtionsansvar för att brist uppkommit under hyrestiden 
och att bristen inte förelåg redan vid tillträdet. 
54 Grauers, s 72 
55 Se NJA 1934 s 190 där störande musik från en radio– och musikaffär ansågs som brist, samt NJA 1939 s 
57 där buller från en restaurang ansågs som brist. De båda rörelserna låg i nära anslutning till bostadslägen-
heter. 
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Den andra hänsynsregeln om god ordning, eller som lagtexten anger ”… i övrigt iaktta 
allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.” , inbe-
griper skyldigheter för hyresgästen utöver störningsattributet att handla på visst sätt. Hy-
resgästens skyldighet till sundhet, kan sägas innefatta sådant av mera hygienisk karaktär, 
såsom att denne skall sköta sopor hygieniskt och inte skräpa ner, se till att husdjur inte 
luktar etc. Ordning och gott skick inbegriper sådant som anses vara störande, men som 
inte är av samma skala som störning i boendet. Här innefattas exempelvis frekventa 
stampningar, ihärdigt skällande hundar, onormalt hög volym på radio och TV, långvarigt 
pianoklinkande etc.  
 
Det skall dock konstateras att det tillåts ganska mycket oväsen inom gränserna för nor-
malt leverne. Fester o dyl. är således helt acceptabla så länge de inte blir frekventa. På-
följdsmöjligheten ser här likadan ut som vid störningar. Hyresgästen svarar även för 
andras brott mot nämnda plikter. Med de andra avses de som hyresgästen ansvarar för vid 
dennes vårdplikt, JB 12:25, 1 st sista p. Här bör också beaktas att en lokalhyresgästs ille-
gala verksamhet – brottslig näringsverksamhet, prostitution – är en förverkandegrund.56 

 

4.3.4.5 Hyresvärdens rätt till tillträde 

Hyresgästens exklusiva rätt till nyttjandet av sin lägenhet, har sina undantag då hyresvär-
den behöver få tillträde på grund av olika omständigheter. Regleringen om hyresgästens 
skyldighet att lämna hyresvärden tillträde står att finna i JB 12:26. Här stadgas om å ena 
sidan brådskande tillträde och å andra sidan om icke brådskande tillträde. Hyresvärden 
har en brådskande tillträdesrätt till lägenheten då nödvändig tillsyn samt brådskande för-
bättringsarbeten kräver det, för att inte skada skall uppstå.57 Tillsynen kan exempelvis 
bestå av kontroll av vattenläckage, brandrök, planläggning av reparation etc. Förbätt-
ringsarbetena består av reparation vid uppkomna händelser vid exempelvis tillsynen eller 
vid en redan fastslagen vattenläcka.58 Icke brådskande arbeten skall hyresvärden ha läm-
nat tillsägelse om, med en framförhållning om minst en månad. 
 
Hyresgästen har också en skyldighet att lämna tillträde till lägenheten då denna skall byta 
nyttjanderättshavare (spekulanter skall kunna besiktiga, dock vid passande tider för hy-
resgästen). Vägrar hyresgästen hyresvärden tillträdelse då denne har rätt till det, kan hy-
resvärden kräva handräckning genom kronofogdemyndigheten. Har hyresgästen heller 
ingen giltig ursäkt för sitt handlande kan hyresrätten förverkas enligt JB 12:42, 1 st 7 p.  
 
Hyresgästen har å sin sida rätt till ersättning för uppkommen skada vid utföranden av ar-
beten. Uppsägning och nedsättning av hyra är också möjliga påföljder som hyresgästen 
kan kräva i enlighet med JB 12:26, 2 st samt JB 12:21, 1 st. Om hyresvärden utnyttjar sin 
tillträdesrätt på ett felaktigt sätt, exempelvis genom att under nattetid undersöka om ut-
omstående mot förbud vistas i lägenheten (trakassering), torde en vägran om tillträde ej 
ligga till grund för ett förverkande.59  

                                                 
56 Bengtsson & Victorin, s 247 
57 Hyresvärden får vid dessa händelser även bryta upp dörren, om extranyckel inte finns till hands. 
58 Grauers, s 75 
59 Bengtsson & Victorin, s 247 
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4.3.4.6 Hyresgästens skyldighet att återlämna lägenheten i ursprungligt skick  

Frågan om lägenhetens skick vid hyresgästens avflyttning, kan tyckas vara av vikt för alla 
typer av hyresförhållanden. Detta är förståeligt, med tanke på hur pass reglerade frågorna 
är vad gäller lägenheters skick vid tillträde samt under pågående hyrestid.  
 
Av oförklarliga skäl har dock denna fråga inte reglerats i den mån som rättssäkerheten 
torde kräva. Lagberedningens motivuttalanden nämner förhållandet med att återställande 
av lägenhet skall ske till i princip ursprungligt skick (om fast egendom), 60 men reglering 
skedde inte i JB 12:24, vilken är det lagrum som borde ha reglerat förhållandet. Förhål-
landet regleras dock i viss mån genom reglerna om uppkomna brister och vårdplikt. Här 
avses även frågan om egendom som lämnats kvar av hyresgästen vid återlämnandet (ex-
empelvis belysning, kabeldragning, ventilation etc.). Av relevans blir då att utreda huru-
vida denna egendom modifierar det ursprungliga skicket. En indelning sker mellan dels 
obetydlig egendom och dels sådan egendom som tillförts lokalen i form av förbättrning-
såtgärder.61  
 
Vad gäller lös egendom kan ledning hämtas från JB 12:27, som anger att hyresgästen tre 
månader efter tillsägelse eller senast sex månader efter återlämnandet, skall ta tillbaka 
egendomen för att den inte skall tillfalla hyresvärden. Egendom som här avses borde vara 
egendom av obetydligt värde, såsom exempelvis kläder, möbler o dyl. Hyresvärden har 
här även en rätt till ersättning avseende de kostnader som uppkommit för bortforslande 
eller omhändertagande av sådan egendom. Någon möjlighet till skadestånd har hyresvär-
den inte. Av denna anledning torde paragrafen inte ha samma tillämplighet på sådan 
egendom som har större investeringsvärde, såsom förbättringar på fast egendom. Hyres-
värden skulle då nämligen inte kunna få ersättning för reparation eller ombyggnation, för 
att få lokalen i ursprungligt skick.62 Av nämnda resonemang framgår således att re-
gleringen vad gäller lös egendom står sig någorlunda klar, främst på grund av att förhål-
landet inte nämnvärt inverkar på det ursprungliga skicket.  
 
Beträffande egendom som hyresgästen tillfört i form av förbättringsåtgärder är läget inte 
lika klart. En förbättring utförd av hyresgästen kan antingen bli dennes egendom eller till-
falla hyresvärden genom reglerna om accession. I en sådan situation får tas i beaktande 
huruvida egendomen blivit så fast sammanfogad med den fasta egendomen att den inte 
utan större skada kan avlägsnas, vilket i sig är en fråga som vida kan diskuteras. I den 
situationen då förbättringsåtgärder inbegrips i avtalet, råder det inget tvivel om att klausu-
len är bindande, då den bristande lagstiftningen lett till att den primära källan för tillämp-
ning återfinns i avtalet.63 Här blir det centrala huruvida överenskommelse finns parterna 
emellan om att förbättringsarbete skall få bestå efter avflyttandet.  
 

                                                 
60 Förhållandena på områdets betraktelsesätt grundar sig på Lagberedningens motivuttalanden till 1907 års 
nyttjanderättslag. Se NJA II 1908 5:1.  
61 Här avses förbättringar enligt hyresgästens tycke. Objektivt sett så behöver förbättringsåtgärden således 
inte ses som en förbättring i enlighet med ordets mening.  
62 Victorin, s 166 
63 Varken lagstiftning, praxis eller förarbeten ger tillträcklig ledning. 
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Endast ett medgivande från hyresvärdens sida om att förbättringsarbete skall få ske bety-
der dock inte per automatik att sådan överenskommelse föreligger. Medgivande i sam-
band med överenskommelse leder således till att ursprungligt skick fortfarande föreligger 
vid avflyttningen. Hyresvärden torde dock, vad gäller överenskommelsen, kräva ett åter-
ställande för att inte förhållandet konkludent sett skall anses som godkänt.64  
 
En relevant fråga blir då huruvida en tidsfrist finns för hyresgästen, för bortförande av 
sådant förbättringsarbete som skall avlägsnas för att lokalen skall anses som överlämnad i 
ursprungligt skick. Som tidigare nämnts så borde inte JB 12:27 vara tillämplig på fast 
egendom med tanke på den förlorade skadeståndsmöjligheten. Frågan blir om tidsfristen i 
paragrafen ändock kan tänkas vara tillämplig.  
 
Av praxis framgår att tre månader skall anses som gränsen för äganderättens övergång. I 
NJA 1962 s 492 tillämpades en analogi till JB 8:21 om arrendeavtal. Detta domslut borde 
ligga närmast till hand vid en granskning av gällande rätt eftersom frågans enda motivut-
talanden om saken (som nämner att någon tidsfrist överhuvudtaget inte skall anses före-
ligga) får anses något förlegade, då de i år fyller 96 år.65 
 

4.4 Lokalhyresgästens indirekta besittningsskydd 

4.4.1 De besittningsbrytande grunderna 

Begreppet indirekt besittningsskydd syftar till hyresgästens rätt till ersättning då hyres-
värden vägrat en förlängning av hyresavtalet utan befogad anledning. Det finns i JB 12 
kap vissa förutsättningar för att lokalhyresgästen skall erhålla det indirekta besittnings-
skyddet. För det första måste hyresförhållandet ha varat längre än nio månader, och för 
det andra får hyresavtalet inte vara förverkat. För det tredje skall säkerhet som ställts inte 
ha försämrats. Slutligen förutsätts att lokalhyresgästen inte avstått från besittningsskyd-
det.66  
 
I de fall ingen förlängning av hyresavtalet skett, då hyresvärden vägrar förlängning, eller 
då hyresgästen ej godtar de villkor som hyresvärden kräver för en förlängning, har som 
tidigare nämnts hyresgästen rätt till ersättning. Dock finns det undantag i speciella fall. 
Dessa kallas för de besittningsbrytande grunderna och finns angivna i JB 12:57. I denna 
paragraf finns fem grunder då hyresgästen förlorar sitt besittningsskydd. Dessa grunder 
föreligger enligt följande då: 
 

1. Hyresgästen har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att det skäligen 
inte kan fordras att hyresvärden förlänger hyresförhållandet (Kontrakts-
brott). 

2. Huset skall rivas och hyresvärden anvisar en annan lokal som är god-
tagbar för hyresgästen eller hyresavtalet innehåller villkor om att hyres-

                                                 
64 Victorin, s 169 – JB 12:27 tillkom 1973, men propositionen tog inte upp frågan. 
65 A a s 168 
66 JB 12:56  
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förhållandet skall upphöra på grund av rivning och rivningen skall på-
börjas inom fem år från villkorets tillkomst. 

3. Huset skall undergå sådan större ombyggnad att hyresgästen uppenbar-
ligen inte kan sitta kvar i lokalen utan nämnvärd olägenhet för genomfö-
randet av ombyggnaden, samt hyresvärden anvisar annan lokal som är 
godtagbar för hyresgästen eller, att hyresavtalet innehåller villkor om att 
hyresförhållandet skall upphöra på grund av ombyggnaden och om-
byggnaden skall påbörjas inom fem år från avtalets tillkomst. 

4. Hyresvärden i annat fall har befogad anledning att upplösa hyresförhål-
landet (generalklausul). 

5. De hyresvillkor som hyresvärden kräver för förlängning är skäliga och 
överensstämmer med god sed i hyresförhållanden. 

 
I det följande skall dessa speciella situationer diskuteras var för sig, dock kommer rivning 
och ombyggnad diskuteras gemensamt då dessa besittningsbrytande grunder i stort är 
identiska.67 

 

4.4.1.1 Kontraktsbrott 

Som framkommit tidigare i 3.3.2 så förlorar hyresgästen sin rätt till ersättning om han 
åsidosatt sina förpliktelser på ett sådant sätt att hyresrätten är förverkad i enlighet med JB 
12:42. Besittningsskyddsreglerna kan sägas ta sikte på mer lindrigare kontraktsbrott där 
så kallad ordinär uppsägning ligger närmare till hands. Hyresvärden kan om han känner 
sig osäker på om förverkande verkligen föreligger – för att slippa dyra rättegångskostna-
der och eventuellt skadestånd vid förlust – välja att istället åberopa första punkten i JB 
12:57 (kontraktsbrott), som ställer sig mildare gentemot hyresvärden vid en eventuell för-
lust. 
 
Ett annat exempel på hur denna punkt kan användas är då en förverkandegrund förelegat, 
men hyresgästen i tid hunnit vidta rättelse, och hyresvärden därmed mist rätten att säga 
upp hyresrätten. Kan då denna händelse medföra att hyresvärden istället kan vägra för-
längning av hyresförhållandet i enlighet med kontraktsbrottsrekvisitet i JB 12:57? I förar-
betena nämns detta kortfattat och man menar att även annan misskötsamhet än sådan som 
kan leda till hyresrättens förverkande bör kunna leda till att förlängning vägras, om hyres-
förhållandets upplösning framstår som en rimlig påföljd för vad hyresgästen låtit sig 
komma till last.68 Saken blir därmed föremål för en så kallad intresseavvägning, mer om 
detta i 3.6.6.69 
 

4.4.1.2 Rivning och ombyggnad 

Beträffande rivning och ombyggnad så krävs till skillnad från de andra kategorierna att 
hyresvärden – för att slippa skadestånd – erbjuder en ersättningslägenhet till hyresgästen 

                                                 
67 Victorin, s 52 f. 
68 Prop. 1967:171 s 126 med hänvisning till HLS utredning SOU 1966:14 s 328. 
69 Victorin, s 52 ff. 
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som är godtagbar för denne. Ett undantag finns dock för denna regel. Undantaget gäller 
då hyresgästen har godtagit en rivnings- eller ombyggnadsklausul.  
 
Tidsfristen för denna klausul sträcker sig dock aldrig längre än 5 år från villkorets till-
komst. Inte heller då hyresgästen själv ordnat med lägenhet under rivning-
en/ombyggnaden utgår i normalfallet ersättning. 
 
När det gäller den godtagbara ersättningslägenheten finns vissa krav för hur denna ska 
bedömas. Den ska på ett skäligt sätt tillgodose hyresgästens behov vad gäller storlek och 
läge med tanke på verksamheten.70 Att den nuvarande lokalens hyra är låg är inget som 
hyresgästen kan åberopa, då jämförelse sker enligt vad som är en marknadsmässig hyra. 
Hyresgästen kan alltså inte begära en lokal med låg hyra bara därför den nuvarande hyran 
är låg. Hyresvärden kan alltid begära hyreshöjning till marknadshyrans nivå. Hyresgästen 
måste vidare få besked i god tid före avflyttningen, likaså skall hyresvärden få svar inom 
rimlig tid om hyresgästen accepterar den nya lokalen. Om den nya lokalen är lämplig 
som ersättningslokal kan ibland vara svårt för en hyresgäst att bedöma. Därför har hyres-
gästen en rätt enligt JB 12:57 a att begära ett utlåtande från hyresnämnden. Om hyresvär-
dens erbjudna lokal ej är lämplig som ersättningslokal, kan hyresvärden bli tvungen att 
svara för kostnaderna för att tillgodose hyresgästen med en sådan. På en punkt är rättslä-
get oklart, nämligen då hyresgästen köper en lokal själv – då hyresvärdens ersättningslo-
kal är olämplig – och sedan kräver hyresvärden på ersättning. Det som torde vara avgö-
rande i denna fråga är huruvida den erbjudna lokalen är att se som lämplig eller ej.71 Att 
hyresvärden helt undgår ersättningsskyldighet då han förser hyresgästen med en lämplig 
ersättningslokal ter sig enligt lagens ramar som korrekt. Detta innebär att hyresgästen inte 
kan erhålla ersättning för rörliga kostnader. Det lagen vill visa på genom denna uteläm-
ning torde vara att hyresgästen också skall bära viss del av bördan av att fastigheten för-
nyas och förbättras.72 
 

4.4.1.3 Annan befogad anledning att upplösa hyresförhållandet 

Som nämnts tidigare är denna punkt en generalklausul, det vill säga en allmän upphörs-
grund. I propositionen finns ingen särskild anvisning för hur denna punkt skall tilläm-
pas.73 Det enda som tas upp är punkten gällande ändrad användning. Lagstiftaren ämnade 
således att användning av generalklausulens skulle fastställas i rättstillämpningen. Gene-
ralklausulen är rikligt omskriven i underpraxis men endast tre fall har gått så långt som 
till högsta domstolen.74 Så vari denna generalklausul står i förhållande till rättsställningen 
är ännu något vag.75 
 

                                                 
70 Se t ex domen i Göteborgs tingsrätt DF 43/1986 samt Jönköpings tingsrätts dom i målet DF 7/82  
71 Se t ex NJA 1989 s. 824 
72 Victorin, s 57 ff. 
73 Prop. 1967:141 s. 127 
74 NJA 1972 s. 515, NJA 1984 s. 172 samt NJA 1991 s 419 
75 Victorin, s 60 ff. 
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4.4.1.4 Skälig hyra och skäliga hyresvillkor 

Det finns mycket att diskutera kring skälig hyra och skäliga hyresvillkor. Begreppet 
marknadshyra är av många ansett som diffust och svårberäkneligt. Problemet kan ligga i 
domstolarnas bristande kunskaper gällande ett ekonomiskt tankesätt, och inte i det rent 
juridiska. I det nästkommande skall ett försök till en förenkling av begreppet utföras, då 
denna fråga utan tvivel skulle kunna bli föremål för ytterligare en uppsats. 
 
1979 kom det en lagändring som medförde att hyresnämnden i medling på begäran av 
part skulle avge ett yttrande beträffande marknadshyran. Hyresnämnden ville därmed ge 
parterna ett bättre underlag för en bedömning gällande hyreskravets skälighet. Hyres-
nämndens yttrande tillgavs den statusen att det inte fick frångås i en senare process om 
skadestånd, om det inte kunde visas att hyresnämndens yttrande var felaktigt. Yttrandet 
gavs därmed en så kallad presumtionsverkan. Lagstiftaren försökte därmed genom lag-
ändringen förmå parterna att lägga fram allt tillgängligt material redan i hyresnämnden, 
då nytt material vid en eventuell skadeståndsprocess endast beaktades om det förelåg 
synnerliga skäl.  
 
Trots detta underlättades inte hyresnämndens arbete i den mån det varit tänkt. Hyres-
nämnden hade i de flesta fall fortfarande svårt att komma till en riktig uppfattning i hur 
marknadshyran skulle bedömas. Därför genomfördes vissa reformer i systemet som me-
nade att man istället för att se till vad den efterträdande hyresgästen kunde vara villig att 
betala, så skulle man jämföra hyran med likvärdiga lokaler.76 Problemet med ett sådant 
förslag var att man måste bestämma vad jämförelsens syfte var; hur ämnade man till ex-
empel agera om inget bra jämförelsematerial fanns tillhanda, samt enligt vilka grunder 
skulle skälighetsbedömningen ske. 
 
Lagstiftaren utgångspunkt var att begreppet marknadshyra i det närmaste skulle vara sy-
nonymt med begreppen mest sannolik hyra och marknadshyresvärde ur fastighetsekono-
misk teori. En mera exakt formulering beskrivs i propositionen 1978:88146 s. 22. 
 
Rättsläget ger alltså vid handen att det ankommer parterna att inför medlingsförfarandet i 
hyresnämnden tillhandahålla jämförelsematerial. Materialet skall i grova drag vara lik-
värdiga med den aktuella lokalen gällande lokaltyp, storlek, standard och läge. Det bör 
här observeras att alla fyra rekvisit i princip skall vara uppfyllda för att de ska godkännas 
som jämförelsematerial. Att en lokal är sämre i ett avseende kan dock vägas upp genom 
att den är bättre i ett annat. Det enda som anges som särskilt viktigt är lägesrekvisitet. 
Jämförelsen bör vidare beakta hyresavtal som ingåtts eller förlängts nyligen. Äldre hyres-
avtal skall normalt sett behandlas med viss skepsis då dessa knappast kan sägas represen-
tera en aktuell marknadshyresnivå.77 
 

4.4.1.5 Hyresgästens avstående från besittningsskyddet 

Ett avstående från besittningsskyddet skall ske i form av en särskilt upprättad handling. 
Avståendet kan ske fritt då hyresförhållandet varat längre än nio månader, då hyresgästen 

                                                 
76 SOU 1987:47 s. 70 ff. 
77 Victorin, s 62 ff. 
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erhållit besittningsskyddet enligt karenstiden. Har hyresförhållandet inte varat längre än 
nio månader krävs ett godkännande av hyresnämnden. Det förutsätts också att den till-
tänkte avståndstagaren själv skickar ansökan till hyresnämnden, därtill skall ansökan vara 
motiverad.  
 
Hyresnämndens huvudregel vid en bedömning är att ett avstående skall medges om det 
framgår att omständigheterna är sådana att hyresgästen normalt inte skulle åtnjuta besitt-
ningsskyddet.78 Hyresnämnden ser gärna – till hyresgästens förmån – att anståendet är 
tidsbegränsat, till exempel till den aktuella tid som motiveras i ansökan. Det ligger inte på 
hyresnämnden att självständigt föreskriva sådana begränsningar då hyresnämnden egent-
ligen bara skall bevilja eller avslå. Det hyresnämnden kan göra för att tillförsäkra hyres-
gästen ett visst skydd är att avslå ansökan med en lämplig motivering.  
 
Vad går hyresgästen då miste om genom detta avstående från besittningsskyddet? För det 
första förlorar han rätten till ersättning vid obefogad uppsägning. För det andra mister han 
rätten till ersättningslägenhet samt rätten till uppskov med avflyttning. Hyresvärden be-
höver i sin tur inte iaktta reglerna om motivering för uppsägning, ej heller upplysa hyres-
gästen om vad han skall iaktta för att få en prövning till stånd.79   
 

4.4.2 Intresseavvägning 

Vid en uppsägning av ett hyresavtal skall en intresseavvägning ske parterna emellan för 
att bestämma om ersättning skall utgå eller ej, samt hur stor den eventuella ersättningen 
skall vara. För att förstå innebörden av denna intresseavvägning så bör propositionen 
samt aktuella utredningar och betänkanden beaktas.80 Enligt HLS (Hyreslagstiftningssak-
kunnigas) betänkande skall ersättning utgå om hyresavtalet sägs upp och hyresvärden 
vägrar förlängning, såvida denne inte haft befogad anledning till sådan vägran. Proposi-
tionen som följde efter HLS betänkande gjorde i sak inga större ändringar i betänkandet, 
men menade att typiska situationer skall lyftas fram. Med typiska situationer menade man 
just kontraktsbrott, rivning och ombyggnad samt oskäliga hyreskrav. Dessa blev likväl de 
som upptogs särskilt i lagstiftningen, resterande situationer förvisades till paragrafens 
fjärde punkt, lagrummets generalklausul.  
 
I propositionen hittar man också i enlighet med generalklausulen situationen då det ställer 
sig ekonomiskt fördelaktigt för hyresvärden att säga upp hyresavtalet. Detta anses vara en 
skälig anledning, om inte lika förmånliga villkor kan erbjudas av nuvarande hyresgäst. 
Hyresvärden får dock inte ha handlat i strid mot god sed i hyresförhållanden. Vidare an-
såg HLS att det bort föreligga ett sakligt skäl från hyresvärdens sida att kunna förfoga 
över lägenheten. Det är först efter ett sådant sakligt avflyttningsskäl konstaterats som en 
bedömning skall ske huruvida sakskälens tyngd är större än hyresgästens behov att få be-
hålla lägenheten.81 Med hyresgästens behov av lägenheten menas att hyresgästen skall ha 

                                                 
78 Prop. 1967:141 s. 90 
79 Victorin, s 69 ff. 
80 Se Prop. 1967:141 samt Hyreslagstiftningssakkunnigas (HLS) betänkande i SOU 1966:14, Ny hyreslag-
stiftning. 
81 Se vidare i SOU 1966:14. 
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ett beaktansvärt intresse av att få behålla lägenheten. Sammanfattningsvis i denna fråga 
kan sägas att då en intresseavvägning skall ske – för att se om ersättning kan bli aktuellt – 
så skall man väga hyresvärdens sakliga skäl att få disponera över lägenheten mot hyres-
gästens beaktansvärda intresse att få behålla den. 
En utstickare finns dock i denna bedömning. När det gäller rivning och ombyggnad lades 
en mer schabloniserad bedömning fram. För att sådana åtgärder skall utgöra en befogad 
anledning att upplösa hyresförhållandet så förutsätts att hyresvärden erbjudit hyresgästen 
en godtagbar ersättningslägenhet. 
 
Denna intresseavvägning har under senare tid varit föremål för en del kritik. Vad kriti-
kerna menar är lättare att förstå om man granskar situationen gällande hyresgästens kon-
traktsbrott. Enligt reglernas struktur i dagsläget medför intresseavvägningen att en hyres-
gäst med ett stort intresse av viss kundkrets kan göra sig skyldig till grövre kontraktsbrott 
än andra, då man väger hyresgästens förlust mot hur allvarligt kontraktsbrottet är. Även 
hyresvärden kan komma att få betala ett större skadestånd, då hyresgästen kan tilldömas 
skadestånd på grund av förlust av kundkrets, även kallad rörelseskada.  
 
Problematiken är alltså att standarden för vad som är kontraktsbrott från hyresgästens 
sida är olika. Huruvida hyresgästen har bra eller dåliga affärer borde ej påverka dennes 
ställning beträffande intresseavvägningen, om kontraktsbrott föreligger eller ej. Men så 
verkar tyvärr vara fallet. 82 
 
I och med att lagen nu är utformad som den är, medför detta att även hyresvärden kom-
mer i kläm i onödan, kanske ett bagatellartat fel för vissa men ändock ett fel. Lagen visar 
att först skall undersökas huruvida hyresvärden har ett sakligt skäl vid en intresseavväg-
ning, därefter skall hyresgästens intresse att få behålla lokalen bedömas. Så även om hy-
resgästen inte har ett intresse i att behålla lokalen kan alltså hyresvärden bli ersättnings-
skyldig. Lagen går därmed längre än dess egentliga syfte. Visserligen blir ersättningen i 
det fallet lågt men metoden ter sig något orimlig.83 

                                                 
82  Se t ex Hovrätten över Skåne och Blekinges dom i mål 1985-01-29 DT 3019 och jämför med NJA 1972 
s 515. 
83 Victorin, s 55 
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Avsnitt III 
 

5 Jämförelse mellan standardavtal och gällande rätt 

 

5.1 Allmänt om standardavtal 

Definitionen av ett standardavtal kan sägas vara ett avtal som helt eller delvis ingås enligt 
i förväg upprättade standardiserade villkor, som är avsedda att tillämpas likartat i ett stör-
re antal konkreta avtalssituationer av viss karaktär. Oftast är ena sidan bestående medan 
dennes medkontrahent växlar.  
 
Ett standardavtal har i syfte att dels rationalisera avtalsförhållandet, dels att precisera 
rättsläget samt att förskjuta affärsintressenas fördelning mellan parterna i förhållande till 
dispositiv rätt. Rationaliseringssyftet grundar sig i behovet att den ska vara snabb och ef-
fektiv så att inte tid ödslas genom förhandlingar med varje tänkbar motpart. Precisions-
syftet vill visa på en närmare avtalsreglering genom upprättande av standardavtal, vilket i 
sig gör det möjligt att förebygga rättsosäkerhet och tvister, men också möjligheten att 
skräddarsy branschanpassade regler som är praktiska och ändamålsenliga för den särskil-
da kontraktstypen. Syftet att förskjuta riskfördelningen mellan parterna beskrivs ofta som 
det mest primära av syftena. Genom att fördela riskerna kan man ta hänsyn till den speci-
ella typen av avtalssituation som föreligger genom att utnyttja avtalsfriheten så långt den 
råder. Problemet med detta syfte kan dock vara att den starkare parten utnyttjar upprät-
tandet av ett ensidigt standardavtal som ett instrument för att åstadkomma en för honom 
särskilt gynnsam riskfördelning. Här menas exempelvis friskrivningsklausuler om för-
säljning i befintligt skick.84 
 
Mest förekommande är standardavtal som upprättats ensidigt av endast den ena företrä-
dande avtalsparten. Standardavtalet för lokalhyra (Fastighetsägarna Sveriges formulär 12 
B) är dock upprättat i samverkan mellan representanter från de båda berörda avtalsparter-
na, eller rättare sagt deras organisationer.85 Anledningen till att man gemensamt upprättar 
ett standardavtal står att finna i syftet att åstadkomma villkor som är juridiskt genomarbe-
tade, samt där parternas rättigheter och skyldigheter är rimligt balanserade.86  
 
Hur dessa avtal i praktiken står sig i förhållandet ”rimligt avbalanserade” torde dock kun-
na diskuteras. Liksom vid andra former av avtalstillkomster så borde den starkare partens 
intressen tillgodoses i större omfattning än den svagare partens. Standardavtalets slutliga 
karaktär blir därmed en återspegling av parternas inbördes styrkeförhållande och dess 
förhandlingskunskaper.  

                                                 
84 Bernitz, s 14 ff. 
85 Standardavtalet upprättades 1998, i samarbete mellan Fastighetsägarna Sverige (hyresvärdar) och Svensk 
Handel- och Hotell- och Restaurangföretagare (hyresgäster). Benämns fortsättningsvis som standardavtalet.  
86 Bernitz, s 12 ff. 
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5.2 Tolkning av Standardavtalet Fastighetsägarna 12 B. 

 
I det följande skall en allmän tolkning av det mest använda lokalhyresstandardavtalet 
genomföras, för att på så sett se hur parternas inbördes ställning kommit till uttryck. Där-
efter följer en jämförelse – mot gällande rätt enligt 3 kap – avseende vissa specifika mo-
ment i standardavtalet där otillräckligheter kan tänkas uppstå.  
 

5.2.1 Allmän tolkning 

De dispositiva delarna av regelverket nyttjas i avtalet genom att alternativa lösningar ges 
i de flesta frågor. Huruvida reglering sker i enlighet med den dispositiva rätten står först 
att finna då parterna färdigställt avtalet.. En tolkningsmetod beaktar först och främst det 
individuella avtalet, parterna emellan (såväl muntliga som skriftliga). Standardavtalet ut-
gör en bas som en tolkning sedermera kan falla tillbaka på. Av denna anledning kan tolk-
ning inte ske på andra grunder än den objektiva tolkningsmetoden, vilken i det här fallet 
endast berör klausulernas skrivna lydelse och utformning.   
 
Vid en tolkning mot vad som regleras i JB 12 kap, stadgas i standardavtalet i större ut-
sträckning mera praktiska frågor. Detta av den naturliga anledningen att praktiska spör-
smål inte regleras i den omfattningen i lag, som ett hyresförhållande av kommersiell art 
kräver (se exempelvis om emballage och sophämtning). Motsatsvis finns dock även före-
teelser i lagen som ej finns nedtecknade i avtalet. Fortsättningsvis ger vissa klausuler led-
ning om hur avtal sluts i de flesta fall, exempelvis genom att inte ge alternativa lösningar 
eller utrymme för bilaga, utan istället anmoda om en lösning. Exempel på detta står att 
finna i standardavtalets del om lokalens skick och användning (motsatt regelverkan av 
dispositiv rätt), samt i delen om skötsel och drift (1 st).     
 
Standardavtalets disposition avseende dess kategorisering (vänstra kolumnens benämning 
av område) bör beaktas då denna i vissa delar inte står i paritet med lagens funktionsin-
delning. Här kan nämnas indelningen av lokalens skick och användning som ett exempli-
fierande av en indelning som enligt lagens funktionsindelning ej har något direkt behöv-
ligt samband med varandra. Lokalens användning anses utgöra andra situationer och för-
hållanden än just lokalens skick. Begreppsmässigt kan detta förvirra mer än förenkla då 
lokalens användning inbegriper andra rättigheter och skyldigheter än vad som avses med 
lokalens skick. Kategoriseringen av delen skötsel och drift i standardavtalet, innehåller 
även en del material som logiskt sett i enlighet med lagens upplägg skulle regleras under 
kategorin underhåll m m. Sammanfattningsvis kan sägas att standardavtalets kategorise-
ring är av praktisk karaktär, men där vissa kategorier kommit att delas eller sammanslås 
och därmed ökat risken för eventuella missförstånd om vad som hör till vad i kategorise-
ringen.87 
 

                                                 
87 Bernitz, s 45 ff. 
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5.2.2 Jämförelse. Risk för missförstånd? 

Standardavtal har till uppgift att dels täcka de flesta tänkbara avtalsfrågorna (ge flera 
möjligheter till alternativ för de mest relevanta områdena) men dels också av praktiska 
skäl reglera kortfattat och förenklat, finns risker att dessa avtal förlorar i precision och 
tydlighet. Med detta menas att vissa klausuler kan uppfattas, av personer med icke full-
god insikt på området, på ett sätt som inte är förenligt med gällande rätt. Missförstånd 
kan således uppstå med eventuell efterkommen tvist, om reglering sker i alltför kortfatta-
de drag. En avvägning till fördel för förenklade och oprecisa avtal ställt mot invecklade 
och precisa avtal, torde dock vinna förståelse då standardavtal reglerar de vanligaste och  
de mest praktiska frågorna på området. Invecklade avtal av mer individuell reglering för-
svinner dock inte helt, eftersom bilagor kan reglera parternas förhållande mer ingående.  
 
Vad som torde krävas av hyresgästen då förenklat standardavtal kräver närmare precise-
ring, är sakkunskap på området för att minimera att avtalet till för stor del blir till hyres-
värdens favör. Risk för missförstånd kan således uppstå vad gäller skrivning (tolkning 
genom att utgå från avtalets lydelse i objektiv mening), men här kan även tänkas att det 
som inte reglerats kan leda till bekymmer. Här avses sådan dispositiv rätt vilken inte av-
talats om och vilken ej heller beskrivs i avtalet. Här finns inget fel eftersom den dispositi-
va rätten gäller då inget har avtalats, men situationen kanske är av den art att reglering 
borde ha ägt rum eller i vart fall intagits för att parterna på så sätt kunnat få samma kun-
skap i området. Avsaknad av kunskap kan således också ligga som grund för eventuella 
konflikter. 
 
Av ovan nämnda resonemang framgår att standardavtal vid en jämförelse med gällande 
rätt bör betraktas utifrån i vart fall två specifika tillvägagångssätt vid tolkning.88 Det pri-
mära blir det som framkommer från det faktiskt reglerade, och utifrån den jämförelsen, 
betrakta det sekundära av vad som borde vara reglerat i standardavtalet.89  
 
Här skall således i fortsättningen beaktas huruvida vissa klausuler i standaravtalet kan 
leda till missförstånd, eller för att de på andra liknande grunder borde ge upphov till när-
mare granskning och beskrivning för att ökad förståelse skall uppstå på området.  
 
5.2.2.1 Lokalens skick och användning  

Denna klausul som benämns som lokalens skick och standard i standardavtalet, skall här 
jämföras mot bakgrund av vad som tidigare redogjorts om standard enligt 4.2.1. 
 
Här behandlas regleringen om lokalens skick och inte lokalens användning, då detta in-
begriper – av indispositiv karaktär – så mycket mer än just ändamål och får anses utgöra 
något som saknas under denna kategori. Regleringen av lokalens skick utgörs av ett kom-
plext regelsystem, med en särskilt obestämd regel om lokalens standard. Området är dif-
fust och svårtytt, då det som avgör vilken standard som får anses vara normal, är det en-
skilda fallet och dess omständigheter i övrigt (se om detta i ovan 3.2.1). Vad som kan an-

                                                 
88 Här avses tolkning av avtal som ännu inte slutits, eftersom dessa av naturlig anledning kräver fler mo-
ment av tolkning. 
89 Bernitz, s 44 ff. 
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ses vara av extra stor vikt här, med tanke på risken för framtida konflikter, borde vara att 
parterna får ledning genom avtalet om hur lokalen bör hyras ut, dvs. i befintligt skick. Ett 
antagande om att så skall ske, samt omständigheten att utrymmet för kategorin är så pass 
liten – dess informativa betydelse står inte i den paritet som torde önskas på området – 
ger en ökad risk för tvist i framtiden. Båda parter tjänar nämligen på att information om 
lokalens egenskaper och standard i det hela görs tillgänglig av hyresvärden.90  
 
5.2.2.2 Inredning m m 

Denna klausul som benämns som inredning m m i standardavtalet, skall här jämföras mot 
bakgrund av vad som tidigare redogjorts om hyresgästens skyldighet att återlämna lägen-
heten i ursprungligt skick enligt 4.3.4.6. 
 
Denna kategori faller in i lagstiftningens reglering (eller den oreglerade om man så vill) 
om ursprungligt skick samt förbättringsarbeten. Enligt klausulens första beskrivande 
stycke stadgas att det ankommer på hyresgästen att bortföra honom tillhörig egendom 
samt att lokalen av hyresgästen skall återställas i ett godtagbart skick då hyresförhållandet 
upphört om inte annat överenskommits.  
 
Tredje stycket ger vid handen en reglering om material som får anses gälla lös egendom, 
vilken i sin tur då ger ledning om att första styckets egendomsbegrepp gäller såväl lös 
som fast egendom (av relevans blir här tillbehörsreglerna till fast egendom i JB 2:2, samt 
JB 12:27 avseende den lösa egendomen). Egendomsbegreppen står sig som något diffusa 
vilket kan leda till missförstånd om vad som avses var. Detta kan tyckas vara något som 
parterna borde avtala noggrant om, då det enligt ovan (4.3.4.6) framkommit att det i för-
sta hand vid uppkommen tvist är avtalet som beaktas.  
 
Frågor kan fortsättningsvis uppkomma avseende begreppsapparaten gällande det i första 
stycket angivna godtagbara skick. Detta beskriver en annan standard än vad ursprungligt 
skick gör (detta är även syftet, vilket framgår av handledningen till standardavtalet), vil-
ket bör uppmärksammas vid ingåendet av avtalet.  
 
5.2.2.3 Underhåll m m 

Denna klausul som benämns som underhåll m m i standardavtalet, skall här jämföras mot 
bakgrund av vad som tidigare redogjorts om uppkommen brist enligt 4.2.2.2, samt vård-
plikt enligt 4.3.4.3.  
 
Denna klausul kan vid en inblick ge tecken av en något otydlig konstruktion, om jämfö-
relse sker till lagstiftningens uppställda kategorisering, avseende uppdelningen av under-
hållsskyldighet samt vårdplikt. Som tidigare nämnts är underhållsskyldigheten avtalbar 
och det finns således inga fel i att avtala om att hyresgästen tar sig an detta ansvar (vilket 
de oftast gör). Dock uppstår otydlighet i klausulen eftersom det alternativa valet, om hy-
resgästens åtagande av detta ansvar, är uppställt i enlighet med vårdpliktens reglerande. 
Det otydliga hade alltså ej förelegat om hyresgästens åtagande hade sett ut som hyresvär-
dens. Skillnaden ligger i att hyresvärdens åtagande inbegriper att denne ”… skall utföra 

                                                 
90 Larsson & Synnergren, s 75  
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och bekosta erforderligt underhåll av lokalerna …” medan hyresgästens åtagande preci-
seras med att denne ”… skall utföra och bekosta erforderligt underhåll av ytskikt på golv, 
väggar och tak …”. Underhållet preciseras alltså med dennes egentliga vårdplikt, och 
denna ”krock” kan föranleda bekymmer, särskilt om hyresgästen åtagit sig ansvaret, ef-
tersom frågan då uppstår om hyresvärden ändock skall anses som ansvarig för underhållet 
(då hyresgästen endast åtagit sig en vårdplikt och inte underhåll i den benämningen som 
avses i JB 12:15). Om tolkning skulle vara behövlig vid eventuell tvist om saken, torde 
tyngdpunkten läggas vid (om inte partsavsikten förtydligar) helheten av klausulen, vilken 
i övrigt ger ett starkt intryck av att det är underhållet som menas, men en utgång av tolk-
ning kan självklart icke fastställas i förväg. 91  
 
Risk för missförstånd kvarstår hursomhelst, eftersom hyresgästen, om denne vet med sig 
att denna har åtagit sig en underhållsskyldighet, ändock kan tro sig utföra denna i enlighet 
med klausulens benämning men i själva verket utför sin vårdplikt – vilket kan leda till 
ersättningskrav från hyresvärdens sida avseende brister som inbegrips av underhållet men 
inte av vårdplikten.92 

                                                 
91 Bernitz, s 49 
92 Se exempelvis Holmqvist, s 152 – om gränsdragning av underhållsskyldighet och vårdplikt. 
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6 Sammanfattande avslutning   

 
Hyra är ett av flera områden som har sin grund i nyttjanderätten. Under begreppet hyra 
finns i sig två områden, lokalhyra och bostadshyra. Hur dessa regleras står att finna i JB 
12 kap, även kallad hyreslagen. Hyreslagstiftningen är till för att skydda hyresgästen i 
dess förhållande gentemot hyresvärden och kan därför anses vara en lag med viss social 
karaktär. Det är också genom detta ord som en uppdelning sker mellan bostadshyra och 
lokalhyra, då reglerna i hyreslagen i många delar är indispositiva till bostadshyresgästens 
fördel, medan de för lokalhyresgästen är färre till antalet. Anledningen till detta ”missför-
hållande” grundar sig i att bostad anses vara ett grundläggande socialt behov, till skillnad 
från lokal. Men det är också en viss fördel i att reglerna om lokalhyra är dispositiva, då 
detta nästintill är ett måste för att kunna skräddarsy ett avtal på ett område som är stort 
och komplext. Det är nog på grund av områdets komplexitet också ett område där gällan-
de rätt blir viktigt att urskilja, men där det delvis ibland blir svårt.  
 
Standardavtalet som tolkas och jämförs i denna uppsats, är ett resultat av förhandlingar 
mellan två organisationer från vardera parts sida. Det kan ifrågasättas huruvida standard-
avtal av denna typ ger avbalanserade avtalsvillkor för de båda parterna. Den starkare par-
tens intressen återspeglas oftare än den svagare partens intressen. Denna företeelse verkar 
även förekomma gällande Fastighetsägarnas standardavtal, då fastighetsägarna får betrak-
tas som den starkare parten. 
   
En jämförelse mellan gällande rätt och standardavtalet ger vissa indikationer på att avtalet 
i viss mån borde utvecklas och förklaras tydligare, så att båda parter får en bättre inblick i 
vad som avtalet egentligen avser. I stort överensstämmer dock standardavtalet – inte helt 
oväntat – med gällande rätt på området.   
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7 Diskussion 

 
Inledningsvis bör det vara befogat att påbörja denna diskussion med att konstatera att hy-
reslagen är tämligen svårtillgänglig och personer som frekvent befattar sig med den gör 
väl i att hålla sig uppdaterade om aktuella ändringar, då lagen är föränderlig till sin natur. 
Förhållandet att bestämmelserna om lokal och bostad smälter samman på många områden 
gör inte rättsläget klarare. Att de också regleras dispositivt i stor omfattning gör reglerna 
kanske inte direkt svårtydda, men rättsläget blir mera avtalbart och därmed svårare att få 
grepp om, då det avtalade kan inbegripa moment utöver lagstiftningen. Området för lo-
kalhyra är således mycket större än den reglerade lagstiftningen. Detta är dock något som 
man måste ha översyn med, då detta blir naturligt på grund av lagens syfte. Lagstiftning-
en måste ju vara generell för att kunna anpassas till varje bransch. 
 
 
Gällande rätt, 4 kap 
 
Vissa delar i lagstiftningen känns otillräckliga och förutsätter att man har god kännedom 
om förarbetenas motiv. En insikt i dessa utesluter dock inte risken av att det i det fortsatta 
kvarstår en otydlighet avseende olika paragrafers funktioner och tillämpningsområden.   
Som exempel kan nämnas JB 12:24 och 27. Vad gäller JB 12: 27 lämnar denna mycket 
osagt på ett specifikt område. Enligt paragrafens ordalydelse begränsas användningen till 
lösöre och lös egendom, men ändock skall den enligt lagberedningens motiv även vara 
tillämplig beträffande värdefull egendom och därtill fast egendom. Problemet som upp-
står är att paragrafen, i och med dess utformning av lösa mer obetydliga saker, inte blev 
tilldelad något sanktionssystem, och därmed inte heller ett sanktionssystem för ”viktiga-
re” egendom. Paragrafens funktion står sig i detta hänseende därför något oklart, eftersom 
motivens uttalande i saken inte kan realiseras med tanke på att paragrafens utformning 
saknar ett sanktionssystem för möjliggörandet av detta.   
 
Beträffande JB 12:24 kan denna likväl anses vara bristfällig med tanke på dess viktiga 
innebörd avseende ursprungligt skick. Reglering avseende lokalens standard och eventu-
ella tänkbara brister stadgas i mycket utförlig mån, dock saknas reglering om förhållandet 
ursprungligt skick. Detta förhållande borde ha reglerats i samma mån som lokalens stan-
dard för att en röd tråd ska uppstå avseende lokalens skick under hela hyresförhållandet. 
Det kan här argumenteras att lokalens standard vid avflyttningen per automatik regleras 
på grund av hyresgästens vårdplikt etc. Vi anser dock att denna fråga är för vital för att ett 
analogt tillämpande av vårdplikten ska kunna göra innebörden rättvisa. Ursprungligt 
skick torde kunna preciseras mer än så, eftersom vårdplikt inte ger något egentligt svar. 
Denna bygger just på det ursprungliga skicket och inte tvärtom. Händelseförloppet blir 
alltså – om man delar in hyresförhållandet i tre delar; ett tillträde, ett fortskridande och ett 
avslutande – att lagstiftningen tappar i säkerhet avseende avslutningen.  
 
Summan av detta blir att parternas avtal – som det enligt ovan framgått under 3.3.4.6 – 
blir den primära källan till reglering av förhållandet. Frågan blir då om det kan anses skä-
ligt att inte ha någon direkt tillämplig lagstiftning att falla tillbaka på då osäkerhet uppstår 
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avseende ursprungligt skick. Förhållandet är inte unikt och avtalstolkning anses inte här 
vara någon speciellt osäker metod vid uppkommen tvist, men borde inte lagstiftningen i 
största mån försöka förhindra konflikter av nu aktuellt slag, särskilt då reglering skett 
noggrant i övrigt?  
 
 
Standardavtalet, 5 kap 
 
När man mot bakgrund av gällande rätt ger sig i kast med standardavtalet, så stöter man 
på vissa klausuler som kan väcka viss förvåning i förhållande till gällande rätt. Det är dels 
begreppsskillnader, men också enligt vår mening avsaknaden av viss reglering, som utan 
förklaring eller sammanhang lämnats därhän. 
 
Primärt bör här diskuteras den fråga som enligt jämförelsen i 5 kap väckt mest frågeteck-
en, nämligen förhållandet gällande hyresgästens skyldighet att lämna lägenheten i ur-
sprungligt skick vid dennes avflyttning. Reglering om frågan saknas, och på grund av 
detta blir frågan intressant och i hög grad relevant. Enligt ovan (3.3.4.6) framgår det att 
hyresgästen har en skyldighet att lämna lokalen i ursprungligt skick då hyresförhållandet 
upphör. Detta betyder att lokalen skall återlämnas i princip det skick som lokalen befann 
sig i då hyresförhållandet ingicks. Överenskommelse måste finnas parterna emellan för 
att utförda modifieringar (förbättringsarbeten) skall anses som godtagbara i enlighet med 
ursprungligt skick.  
 
Frågan blir då vad som begreppsmässigt menas i standardavtalet om återställande till 
godtagbart skick. Begreppet godtagbart skick överensstämmer ju inte med begreppet ur-
sprungligt skick. Denna benämning får ju antas betyda att ”återställandet” inte blir till det 
ursprungliga, utan till en annan standard som skall vara godtagbar. Enligt standardavta-
lets handledningsbok står det att finna att detta antagande är helt korrekt.  
 
”När hyresförhållandet upphör skall – som framgår – hyresgästen bl a återställa loka-
lerna i godtagbart skick. Därmed menas inte ursprungligt skick. I stället avses objektivt 
sett godtagbart skick. Det innebär att av hyresgästen utförda ändringar skall återställas 
och skador utöver normalt slitage repareras.”  
              

”Citat hämtat ur handledningsboken för standardavtalet” 

 
Vidare gäller att hyresvärden har rätt till kompensation om hyresgästen inte fullgjort den-
na skyldighet. Här uppkommer en farhåga avseende en hyresvärds eventuella tolkning av 
innebörden. Kan hyresvärden kräva annan standard än det ursprungliga och därmed en 
för honom mera fördelaktig och bättre standard? Enligt vår mening torde beskrivningen i 
ovan citerade text om objektivt godtagbar standard, kunna leda till markanta missförhål-
landen vad gäller ställningen mellan hyresvärd och hyresgäst.  
 
Ponera exempelvis att en lokal har hyrts ut i befintligt skick (lokalens skick får då antagas 
vara under normal standard). Vid hyresförhållandets upphörande anser sig hyresvärden 
inte nöjd med det skick som lokalen har, även om det är samma som det ursprungliga, 
och godkänner inte standarden – eftersom lokalen objektivt sett inte kan antagas vara i 
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det skick som en hyresvärd kan kräva. Vad som exakt menas i handledningens beskriv-
ning kan dock ej klart konstateras.  
 
Om den objektiva standarden endast avser utförda ändringar och sådant över normalt sli-
tage (som det enligt texten gör), så uppstår förvirring. För om så är fallet så är det ju ex-
akt samma sak som vad ursprungligt skick reglerar om standard. Vi antar att det mest 
sannolika är att förhållandet reglerats med godtagbart skick, för att inte någon oklarhet 
skall råda om återställandet av skicket. Man kan här ha trott att återställande av ursprung-
ligt skick betyder att den måste återställas i exakt det skick som den ursprungligen hade 
(vilket dock inte är fallet), och därför antytt att hyresvärden har rätt att kräva att återstäl-
landet skall ha skett på ett godtagbart sett, men därmed inte enligt ursprungligt skick. En 
misstolkning av begreppet godtagbart skick kan dock få allvarliga konsekvenser med ef-
terföljt rättsligt spel, och vi hävdar att godtagbart skick i den lydelsen som den mest san-
nolikt betyder, innebär samma skyldighet som ursprungligt skick gör. Av denna anled-
ning borde formuleringen i klausulen ändras till ursprungligt skick.  
 
Vad gäller standardavtalets reglering om lokalens skick och standard, finns framför allt 
en sak som kan tas upp till diskussion, nämligen klausulens utformning. Det har framgått 
att reglerna om lokalens skick och standard är komplext och svårtytt. Lagstiftningen kan 
inte göra annat än att stadga om en generell gräns avseende normal standard och därför 
uppkommer en gråzon om vad en hyresgäst kan förvänta sig av standarden i det enskilda 
fallet.  
 
Följden av detta blir att lokalens skick borde bli noggrant reglerat i avtalet. Detta ger par-
terna dels en konkret bild över vad som gäller för det aktuella fallet och dels får hyresgäs-
ten en möjlig inblick om sådant som kan tänkas vara begränsad standard. Summan av 
detta blir att båda parter tjänar på det, eftersom hyresgästen vet vad han får och hyresvär-
den på grund av detta kan få en säkrare friskrivning, om så sker. Förhållandet borde alltså 
regleras i större omfattning i standardavtalet, eftersom ordalydelsen befintligt skick inte 
går in på detaljerade egenskaper hos hyresobjektet. Detta kan dock ske i särskilda be-
stämmelser parterna emellan, men standardavtalet borde uppmuntra till detta i större ut-
sträckning än vad som nu är fallet.  
 
En åtgärd som kan förebygga missförhållandet skulle kunna vara en uppdelning av be-
greppen i kategorin lokalens skick och användning, med en klausul innehållande lokalens 
skick (standard) och en i sig fristående klausul om lokalens användning (ändamål). En 
annan åtgärd som vi rekommenderar är att ge alternativ för huruvida lokalen skall hyras 
ut i befintligt skick eller ej, samt att ge hänvisning till bilaga. Detta för att inte en 
friskrivning av detta slag skall ske automatiskt, om inget nämns parterna emellan. Anled-
ningen till varför vi önskar en mer uttömmande klausul, ligger inte i en önskan att under-
lätta för hyresgästen (denne bör vara införstådd i saken), utan som ett led i en minskad 
risk för tvist om saken i parternas fortlöpande hyresförhållande. 
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