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Abstract 

The business protected tenancy has been through some turbulent discussions since its 

introduction. In recent years, three rulings from Svea hovrätt have resulted in seemingly 

disproportional high compensations, in regards to the yearly rent, to the tenants. The 

object of this thesis is to evaluate if similar rulings are to be more common and why the 

compensations are in such high numbers. To accomplish this the essay contains a 

number of rulings from the appeal courts in Sweden as well as a chapter on different 

methods of valuation.  

 

In an article published in Svensk juristtidning 2006 Anders Victorin and Richard Hager, 

concluded that perhaps the Swedish courts were not competent enough to deal with the 

parties’ expert evaluations, something that would result in the rulings being incorrect. 

What can be concluded according to the analysis in this thesis is that the claim by the 

two authors seem to at least not always be true and especially not true in regards to the 

three rulings from Svea hovrätt where the appeal court did a thorough and seemingly 

well founded job of analysing the testimonies provided by the parties regarding the 

valuation. A likely reason to why the compensations are so high is the methods that are 

used for the valuation. When using common valuation methods such as DCF the 

valuation takes no regard to whom has created the value of the company, it may 

therefore assign a value to the company that also reflects the value of the landlord’s 

goodwill. The courts seemingly have no objection to this however, wherefore it can be 

concluded that a landlord must be prepared to reimburse the tenant with sums 

corresponding up to at least 34 years’ worth of rent. These high compensations lead to a 

market where it seems discouraging for many landlords not to prolong tenancy 

agreements at the end of their term. There are, however, possibilities for a landlord to 

not prolong the tenancy without having to compensate the tenant, by claiming 

“reasonable cause”. This forces the courts do an evaluation of the economic interests of 

the parties. When the landlord has an economic interest that outweighs that of the tenant 

the tenant is not ruled any compensation. Cases show that the requirements for the 

landlord to have reasonable cause often can be met if the landlord is the major 

contributor of the goodwill value attributed to the tenant’s company’s value.  
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“As typically occurs in a case of valuation, the parties rely primarily in their 

experts’ testimony and reports to support the parties’ contrary positions on the 

valuation issue. Expert testimony sometimes aids the Court in determining 

valuation. Other times, it does not.”1 

  

                                                 
1
 Pabst Brewing Co. v. Commissioner of internal revenue, T.C. Memo, 12 november 1996. 
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Förkortningar 

AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område 

CBD  Central Business District 

DCF  Diskonterad kassaflödesanalys (Discounted Cash Flow analysis)  

EK  Eget kapital 

ExprL  Expropriationslag (1972:719) 

FEU  Fördraget om Europeiska Unionen C 326/13 (Lissabonfördraget) 

HD  Högsta domstolen 

HovR  Hovrätten 

HLK  Hyreslagskommittén utsedd för att ta fram SOU 1966:14 

JB  Jordabalk (1970:994) 

LFV  Luftfartsverket 

LK  Lånat Kapital 

MMD  Mark- och Miljödomstolen 

MÖD  Mark- och Miljööverdomstolen 

Prop.  Proposition 

RB  Rättegångsbalk (1942:740) 

RF  Regeringsform (1974:152) 

SkL  Skadeståndslag (1972:207) 

SOU  Statens offentliga utredningar 

WACC Weighted Average Cost of Capital 

  



6 

 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Det indirekta besittningsskyddet infördes i svensk rätt redan år 1939 genom en 

revidering av dåvarande nyttjanderättslagen som hade tillkommit drygt 30 år 

tidigare.2 Bakgrunden var att lagstiftaren ville motverka obefogade uppsägningar 

genom att ge hyresgästen en rätt till ersättning, till skillnad från såsom gäller för 

bostadshyreslägenheter där besittningsskyddet ger en rätt för hyresgästen att behålla 

sitt hyreskontrakt. I utredningen framfördes att det var ett problem att hyresvärden 

kunde ta över en hyresgästs verksamhet och tillgodogöra sig den goodwill 

hyresgästen hade upparbetat utan att erlägga någon form av ersättning. 

 

I samband med ändringen av hyreslagen år 1968 efter betänkandet Ny 

hyreslagstiftning omarbetades och preciserades reglerna i viss mån.3 Av 

betänkandet framgår att det indirekta besittningsskyddets främsta funktion ska vara 

att skydda ekonomiska intressen, inte bara för hyresgästen utan även för 

hyresvärden. Det skulle således vara möjligt att genombryta det indirekta 

besittningsskyddet om det för hyresvärden var ekonomiskt mer lönsamt att ändra 

t.ex. brukningsändamålet för lägenheten i fråga.4  

 

Det är ändock märkligt att ett avtal som upphör, utan avtalsbrott, medför att den ena 

avtalsparten blir ersättningsskyldig gentemot den andra.5 Den omständighet att ett 

avtals upphörande i sig är betungande medför i andra avtalsförhållanden oftast inte 

att ersättningsskyldighet uppstår. Ett exempel på detta kan vara bonden som 

levererar sin mjölk till Arla. Denne har anpassat sin verksamhet efter Arlas krav 

men efter avtalets utgång väljer Arla att inte förlänga avtalet. Bonden står då utan 

ekonomisk kompensation för det, eller i vart fall inte lagligt reglerad kompensation. 

 

                                                 
2 Lagen (1907:36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom samt avseende lagändringen prop. 1939:166. 
3 SOU 1966:14. 
4 SOU 1966:14, s. 311 ff. 
5 I vissa fall är ersättningsskyldighet uttryckligen avtalat mellan parterna, i de fallen är det givetvis inte 

märkligt att ersättningsskyldighet uppstår. 
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I en artikel av Anders Victorin (postumt) och Richard Hager publicerad i SvJT 2006 

konstaterade författarna att den teoretiska utgångspunkten för besittningsskyddet 

vilade på en svårbegriplig rättspraxis.6  Vidare menade de att det förelåg en 

svårighet för domstolarna att hantera värderingen av rörelser i relation till när 

ersättningen för indirekt besittningsskydd skulle bestämmas. Enligt Victorin och 

Hager berodde detta bland annat på att domstolarna hade för dålig kunskap om hur 

de värderingsutlåtanden som åberopades av parternas expertvittnen skulle 

analyseras, de ställde sig undrande till om “[...] de svenska domstolarna alltid 

klarar av att avgöra när experternas utlåtanden är till någon hjälp eller ej.” Frågan 

är om författarna till artikeln hade rätt och, om så var fallet, om domstolarna sedan 

artikel publicerades har lärt sig hur värderingsutlåtanden ska behandlas. 

 

I samtliga mål om indirekt besittningsskydd där värderingsfrågor prövats inkommer 

parterna med expertutlåtanden från ekonomiska experter. Som antyds av det i 

början av uppsatsen citerade uttalandet från det amerikanska målet Pabst Brewing 

Co. v. Commissioner of internal revenue och som kommer att framgå av flertalet av 

de refererade målen i denna uppsats verkar det oklart hur mycket dessa experter 

faktiskt underlättar för domstolen att göra korrekta avväganden vad gäller värdering 

av verksamheter. 

 

Området präglas i dagsläget av en brist på praxis. Det saknas helt aktuella 

prejudicerande avgöranden från HD beträffande hur värderingen av ersättningen ska 

gå till. Den senaste domen från HD som i vart fall i viss mån behandlar värdering 

kom år 1972. 7 Beroende på hur avgörandet ska tolkas, tycks det inte haft allt för 

mycket inflytande på underrätternas hantering av frågan. Tre avgöranden som Svea 

hovrätt avkunnat de senaste åren har resulterat i betydande förluster för 

hyresvärdarna vad gäller ersättningsbeloppen. En av farhågorna från 

remissinstanserna i förarbetena var att ersättningen för det indirekt 

besittningsskyddet inte skulle bli stor nog att ha någon verkan, något som de senaste 

åren verkar ha varit en missriktad farhåga.8 I Svea HovR:s dom 2015-03-31 i mål T 

                                                 
6 SvJT 2006 s. 794. 
7 NJA 1972 s. 515. 
8 SOU 1966:14, Hovrätten över Skåne och Blekinges remiss, s. 306. 
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1621-14 fick hyresvärden (Stockholm kommun) ersätta hyresgästen med 136 

miljoner kronor, Q-park blev i Svea HovR:s dom 2016-04-14 i mål T 481-15 av 

med ett hyreskontrakt till en Sheratongaraget i Stockholm och blev sedermera 

ersatta med 31 miljoner kronor och i början av sommaren 2016 fick restaurang 

Atrium i nationalmuseum en ersättning om 18 miljoner kronor i Svea HovR:s dom 

2016-06-21 i mål T 6510-15.  

 

1.2. Syfte och frågeställning 

Denna uppsats tar sikte på att, i ljuset av främst av de tre hovrättsdomarna som 

behandlar uppsägningarna av Stadshuskällaren, Sheratongaraget och Restaurang 

Atrium, utreda rättsläget avseende ersättning för indirekt besittningsskydd.9 Som en 

del i detta kommer även relevanta värderingsmetoder behandlas.  

 

Uppsatsen tar sikte på att främst vara informativ för praktiker på hyresmarknaden. 

Det vill säga såväl jurister som agerar ombud i tvister mellan hyresgäster och 

hyresvärdar men även hyresgästerna och hyresvärdarna själva. Svaren på 

frågeställningen ger, förhoppningsvis, praktisk vägledning till dessa aktörer vad 

avser hur den eventuella problematiken kan hanteras på ett för läsaren smidigt sätt. 

 

Frågeställningen tar avstamp i dels de tre ovan nämnda uppmärksammade domarna, 

dels i Victorin och Hagers påstående om att domstolarna inte kan hantera 

värderingsutlåtanden. 

 

Måste en hyresvärd vara redo att ersätta en hyresgäst med kännbart höga belopp 

vid hyresavtals utgång? Om ja, vad beror det på? Innebär en rättsutveckling mot 

högre ersättningar för indirekt besittningsskydd att vissa lokaler får ett de facto 

direkt besittningsskydd då hyresvärden inte har råd att göra sig av med 

hyresgästen?  

                                                 
9 Svea HovR:s dom 2015-03-31 i mål T 1621-14, Svea HovR:s dom 2016-04-14 i mål T 481-15 och Svea 

HovR:s dom 2016-06-21 i mål T 6510-15. 
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1.3. Metod och material 

Uppsatsens syfte är att utreda gällande rätt vad avser ersättning för indirekt 

besittningsskydd. Mot bakgrund av uppsatsens syfte är det lämpligast att använda 

en metod som närmast kan beskrivas som en rättsdogmatisk metod, eftersom det är 

den metod som rättsväsendet i stort förlitar sig till för att tolka gällande rätt. En 

tillämpning av den rättsdogmatiska metoden innebär ett accepterade av vissa givna 

rättskällor med en given hierarki enligt den så kallade rättskälleläran.10 Det vill säga 

att svaren på uppsatsens frågeställningar kommer att härledas ur lagstiftning, 

rättspraxis, lagförarbeten och doktrin.11  

 

Vad gäller lagstiftning är jordabalkens (1970:994) (JB) 12 kap., ibland hänvisat till 

som ”hyreslagen” eftersom den innehåller regler om hyra av lägenheter, den 

centrala lagstiftningen för det indirekta besittningsskyddet. En analys av 12 kap. och 

mer specifikt de regler som rör besittningsskydd för lokaler i JB 12:57-60 samt 

förarbetena till dessa regler kommer därför vara centralt för uppsatsen. Av 

förarbetena som kommer behandlas är det mest relevanta SOU 1966:14, En ny 

hyreslagstiftning, då denna utredning utmynnade i den nuvarande formen av det 

indirekta besittningsskyddet. Utöver hyresrättslig lagstiftning kommer även 

expropriationslagen (1972:719) (ExprL) behandlas. Mer specifikt kommer 4 kap. i 

expropriationslagen behandlas då det är detta som rör ersättning. ExprL är av 

intresse för analysen då det i ovan nämnda förarbeten anges att beräkningen av 

ersättning för indirekt besittningsskydd ska ske enligt beräkningsgrunderna i ExprL. 

Det öppnar för möjligheten att göra en jämförelse mellan de olika lagarnas 

tillämpning och kommentarer.  

 

En stor del av analysen i uppsatsen kommer baseras på tolkning av rättsfall. Det 

saknas dessvärre någon senare hyresrättslig praxis från HD som diskuterar 

värderingsfrågor. Det enda rättsfallet som ens berör värderingsfrågan är från år 

1972, vilket kommer redogöras för, utöver denna dom är det dock rättsfall från 

                                                 
10 Se Kleineman, J. Rättsdogmatisk metod. s. 26. 
11 Se Kleineman, J. Rättsdogmatisk metod. s. 21. 
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hovrätterna som kommer att analyseras. I och med detta måste det bristande 

prejudikatvärde hovrättens avgöranden har beaktas varför inga allt för långt gående 

slutsatser om rättsläget kan dras från uttalande i dessa. Analysen av dessa kommer 

därför inte ge något slutligt svar på vad gällande rätt faktiskt är i frågan.12 Med en 

jämförelse av hur värderingsutlåtanden och värdering tillämpas i de olika målen kan 

dock slutsatser dras om den faktiska tillämpningen. Det bör också påpekas att en 

majoritet av de mål som behandlar värderingsfrågor i förhållande till indirekt 

besittningsskydd kommer från Svea hovrätt. Rent praktiskt kan det dock förutsättas 

att såväl tingsrätterna som hovrätterna, när de ska döma i mål där det saknas praxis 

från HD, tar intryck av hur liknande frågeställningar behandlats i andra domstolar 

för att få en likformig rättstillämpning i hela landet. Tingsrättsavgöranden kommer 

inte att diskuteras i denna uppsats då de generellt inte anses ha något 

prejudikatvärde. I den mån tingsrättens domar tillför något till analysen kan de dock 

komma att kommenteras, dessa kommentarer måste dock ses i ljuset av domarnas 

brist på prejudicerande verkan.  

 

Viss praxis som rör intresseavvägningen enligt JB 12:57 kommer även behandlas i 

uppsatsen. Denna praxis kommer att behandlas i den mån den bidrar till svaren på 

frågeställningen. Avseende intresseavvägningen finns det HD-praxis att tillgå i stor 

mån varför denna i första hand kommer behandlas och uttalandena i dessa domar 

kommer att anges som gällande rätt. I viss mån gällande specifika frågor kommer 

dock hovrättsavgöranden bidra till analysen i denna fråga. Likt vad gäller 

värderingsfrågorna måste dock uttalandena även här analyseras i ljuset av att de inte 

i strikt mening utgör grund för fastställandet av gällande rätt. 

 

Vad gäller urvalet av domar har prioritet lagts på nyare domar med avseende på hur 

mycket plats de tar upp i uppsatsen. Samtliga domar från hovrätterna som behandlar 

värderingar av rörelser enligt JB 12:58b är dock återgivna eller hänvisade till i 

uppsatsen. Prioriteringen av nyare rättsfall beror i första hand på den trend som har 

uppkommit på senare år i HD att skriva mer omfattande domar även återspeglas i 

                                                 
12 Se Kleineman, J. Rättsdogmatisk metod. s. 38. 
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hovrätterna.13 Långa domar har inget värde i sig självt, dock är det lättare att utläsa i 

vilken mån domstolarna analyserar de värderingsutlåtanden som åberopas av 

parterna när detta mer utförligt motiveras i domen. I andra hand är min uppfattning 

att nyare domar från hovrätten har en större sannolikhet att vara aktuella och 

återspegla de facto gällande rätt. En viss övervikt av analysen kommer läggas på 

Stadhuskällardomen, Sheratongaragedomen samt Restaurang Atriumdomen då 

dessa är, i skrivande stund, de senaste avgörandena från hovrätterna som behandlar 

värdering och därmed bäst speglar hur rättstillämpningen ser ut idag. 

 

I uppsatsen kommer genomgående hänvisas till Anders Victorin och Richard 

Hagers artikel En ohållbar position? Tre teser om värdering av rörelseskada vid 

obefogad uppsägning av lokalhyresavtal publicerad i SvJT 2006 s. 795. 

Anledningen till detta är dels den dignitet författarna innehar inom fastighetsrätten 

och värderingsrätten men även för att artikeln flitigt citeras av rätten i domar som 

berör ersättning för indirekt besittningsskydd. Redan på denna grund kan artikeln 

anses utgöra en rättskälla enligt rättskälleläran.14 Artikeln bör dock inte uppfattas 

som en rättskälla i den klassiska meningen då artikelns centrala syfte inte tycks vara 

att informera om gällande rätt men snarare syftad till att skapa en diskussion kring 

ämnet. Utöver det har en stor del av analysmaterialet tillkommit efter artikelns 

författande varför vissa uttalanden i denna inte kan tas för givet som aktuella. I 

förekommande fall kommer artikelns generella frågeställning om domstolarnas 

kompetens därför kritiskt analyseras om denna verkligen återspeglar 

rättstillämpningen idag. 

 

För att till fullo förstå bakgrunden till ersättningarna för det indirekta 

besittningsskyddet kommer de vanligaste metoderna för värdering behandlas i ett 

avsnitt. Det vill säga den diskonterade kassaflödesanalysen, 

avkastningsvärdesmetoden, ortsprismetoden, substansvärdesmetoden, 

likvidationsvärdesmetoden samt kostnadsmetoden. Vissa andra, minde använda, 

metoder kommer även att nämnas för att återspegla de många möjligheter en 

hyresgäst har att välja hur dennes verksamhet ska värderas. Avsnittet kommer dock 

                                                 
13 Se SvJT 2016 s. 152. 
14 Se Kleineman, J. Rättsdogmatisk metod. s. 33. 
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inte utgöra en uttömmande lista på vilka metoder som kan tänkas tillämpas. 

Eftersom detta avsnitt behandlar ekonomiska teorier kommer det inte på samma sätt 

som den övriga uppsatsen präglas av någon rättsdogmatisk metod. De olika 

värderingsmodellerna kommer inte heller analyseras kritiskt utan endast återges i så 

tydlig mån som möjligt för att underlätta analysen av den senare redogjorda 

praxisen. Som källor till värderingsavsnittet kommer främst företagsekonomisk 

litteratur användas. Utöver denna litteratur kommer även värderingsrättslig litteratur 

att användas för att, förhoppningsvis, återspegla en juridisk vinkel på värdering. 

Den primära litteraturen som används för detta syfte är Richard Hagers 

Värderingsrätt men även den tidigare nämnda SvJT-artikeln författad av samme 

Hager, och Anders Victorin. Den litteratur som finns att tillgå vad gäller 

värderingsrätt är i många fall uppåt 20 år gammal, därför kommer viss jämförelse 

ske med värderingsutlåtande från aktuell praxis ske för att undvika inaktualiteter i 

just värderingsmetoderna. Tillämpningen av dessa ekonomiska värderingsmetoder 

kommer att analyseras i anknytning till praxisavsnittet.  

 

Den i uppsatsen avslutande diskussionen kommer att bygga på de rättsdogmatiska 

slutsatser som dragits i resten av uppsatsen. Fler personliga reflektioner och inte helt 

styrkta teorier kommer dock återfinnas i detta avsnitt vilka snarare bör uppfattas 

som rättspolitiska än rättsdogmatiska. Avsnittet bör främst ses som tänkvärda 

aspekter och lösningar vars tillämpning kan utforskas av ombud i sådana tvister som 

förekommer i uppsatsen eller hyresvärdar och hyresgäster som står inför en 

kommande uppsägning. 

 

1.4. Disposition 

Uppsatsen kommer att vara uppdelad i följande större delar. För den läsaren som är 

mindre insatt i hur det indirekta besittningsskyddet och expropriationsersättning 

fungerar i svensk rätt kommer i nästföljande avsnitt 2 redogöras för dessa 

regleringar. I anslutning till redogörelsen för det indirekta besittningsskyddet i detta 

avsnitt finns en genomgång av den inte helt oproblematiska intresseavvägningen 

som kan göras i mål om indirekt besittningsskydd. Detta avsnitt innehåller såväl 
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normer som praxis och doktrin. Efter det kommer i avsnitt 3 de värderingsmetoder 

som tillämpas för värdering av rörelser i mål om indirekt besittningsskydd och 

expropriation i svenska domstolar att återges. Uppsatsen kommer därefter i avsnitt 4 

gå igenom de rättsfall som avser indirekt besittningsskydd samt vissa rättsfall som 

behandlar rörelseersättning vid expropriation. Slutligen kommer uppsatsen avslutas 

med en analys, avsnitt 5, som återspeglar uppsatsens frågeställning samt ett 

diskussionsavsnitt, avsnitt 6, som tar avstamp i analysen. 

 

1.5. Avgränsning 

Uppsatsen har som ovan anförts till syfte att utreda ersättningen för det indirekta 

besittningsskyddet. Det kommer därför inte diskuteras något ingående om vilka 

förutsättningar som föreligger för att ersättning ska utgå och inte heller praxis eller 

delar av praxis som behandlar denna problematik förutom vad gäller 

intresseavvägningen i JB 12:57 4p. I de fall praxis behandlar såväl frågan om 

ersättning ska utgå eller inte som frågan om ersättningens storlek kommer det inte 

ske någon analys av den förstnämnda delen. Detta faller utanför uppsatsens syfte.  

 

Det finns annan lagstiftning som innehåller legala ersättningsregler, t.ex. 28 § lagen 

(1991:351) om handelsagentur. Det kommer i uppsatsen dock inte ske någon 

diskussion eller analogi till dessa regleringar eftersom beräkningsgrunderna för 

dessa ersättningar skiljer sig avsevärt från beräkningsgrunderna för indirekt 

besittningsskydd. 

 

Vad gäller värderingsmodellerna så finns det viss diskussion och kritik om vilken 

eller vilka metoder som är mer rättvisande. Diskussionen är intressant och kritiken 

säkerligen välbefogad. Eftersom det rör sig om dispositiv rätt samt att hyresgästen 

har rätten att åberopa den beräkningsgrund den så önskar så kommer det vidare inte 

föras någon diskussion i uppsatsen om vilken eller vilka metoder som är mest 

rättvisande. 
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1.6. Begrepp 

För att undvika viss begreppsförvirring ska här några vanligen förekommande begrepp i 

uppsatsen redovisas.  

 

I de fall ”företag”, ”verksamhet” eller ”rörelse” förekommer syftar de alla till ett bolag 

eller ett bolags inkomstkälla. Det bör dock noteras att ”företagsskada” samt 

”företagsnytta” nämns i anslutning till expropriation. Dessa uttryck ska inte blandas 

ihop med det tidigare då ”företag” i detta sammanhang syftar till att någon företar något, 

det vill säga, utför en handling. Företagsskada är således inte det samma som 

rörelseskada. 

 

I uppsatsen förekommer begreppet ”expropriat” för att identifiera den fysiska eller 

juridiska person som är den skadelidande vid en expropriation, det vill säga ägaren till 

en fastighet, en arrenderätt eller nyttjanderätt typiskt sett. Den som begär expropriation 

å andra sidan kallas i uppsatsen för ”expropriant”. Begreppen förekommer inte i ExprL 

men används i litteraturen.15 De tillämpas i uppsatsen för att underlätta läsandet. 

 

Utöver detta kan påpekas att ”lägenhet” i den mån det används i uppsatsen inte syftar 

till det som i vardagligt tal åsyftas, en bostadslägenhet. Istället syftar det till definitionen 

av lägenhet i JB 12:1, det vill säga hus eller del av hus. 

 

  

                                                 
15 Se. t.ex. SvJT 2003 s. 970.   
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2. Besittningsskydd 

2.1. Det indirekta besittningsskyddet  

Det indirekta besittningsskyddet för lokalhyresgäster ger, till skillnad från det 

direkta besittningsskyddet som gäller för bostadshyresgäster, inte en rätt för 

hyresgästen att behålla sin hyresrätt. Huvudregeln som återfinns i JB 12:57 anger 

istället att när en förlängning av ett hyresavtal inte sker så har hyresgästen rätt till 

ersättning. För att indirekta besittningsskydd ska föreligga krävs enligt JB 12:56 att 

(1) hyresförhållandet har pågått i längre än nio månader, (2) hyresrätten inte är 

förverkad (i enlighet med JB 12:42 i de punkter som är tillämpliga för 

lokallägenheter) eller att ett sådant förhållande som avses i JB 12:28 föreligger.  

 

Det finns även en möjlighet för hyresgästen och hyresvärden att ingå ett avtal om ett 

avstående från besittningsskydd i det aktuella hyresförhållandet. För att detta 

avstående ska vara giltigt krävs dock dels att det ska vara upprättat i en särskild 

handling, dels att avtalet inte får ingåtts innan hyresförhållandet varat i nio månader. 

Avtalet får dock ingås innan nio månader har passerat om det godkänns av 

hyresnämnden eller om avtalet tidsbegränsas till fem år och hyresvärden ska bedriva 

egen verksamhet i lokalen eller, när det gäller andrahandsupplåtelser, 

hyresförhållandet ska upphöra mellan fastighetsägaren och dennes hyresgäst. Det 

kan således inte vara en del av hyresavtalet och inte heller muntligt avtalat.16 Med 

hyresnämndens godkännande kan det dock utgöra en bilaga till avtalet. 

 

Vidare har hyresgästen inte rätt till ersättning enligt JB 12:57 vid uppsägning för 

avflyttning om (1) hyresgästen åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att det är 

oskäligt att hyresförhållandet ska förlängas eller om (2-3) huset ska rivas eller 

undergå omfattande ombyggnad och hyresvärden anvisar hyresgästen till en ny 

lokal som är godtagbar för denne eller att hyreskontraktet är ett så kallat 

rivningskontrakt d.v.s. att det i avtalet mellan parterna fanns ett villkor om att 

avtalet skulle upphöra på grund av en, inom 5 år, kommande rivning eller 

omfattande ombyggnad. Alternativt kan det finnas möjlighet för hyresvärden att 

                                                 
16 Edling, Jordabalk (1970:994) 12 kap. 56 §, Lexino 2014-09-30. 
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undgå ersättningsskyldighet om (4) denne har ”befogad anledning” att säga upp 

avtalet. Punkten har för avsikt fånga upp de situationer som inte täcks av 2-3, då det 

enligt förarbetena inte fanns möjlighet att precisera alla situationer då hyresvärden 

kan ha anledning att undgå ersättningsskyldighet fick punkten denna 

generalklausulsform.17 Avsnitt 2.3. kommer att vidare redogöra för detta undantag.  

 

Vidare utgår ingen ersättning till hyresgästen om de villkor för förlängning 

hyresvärden ställt upp är skäliga och överensstämmer med god sed i 

hyresförhållanden. I första hand avser punkten skälig hyra men den är på inget sätt 

begränsad till enbart detta utan ska kunna täcka alla möjliga sorters villkor som kan 

tänkas ställas upp.18 I de fall det rör skälig hyra hämtas definitionen i JB 12:57a, där 

det anges att det rör sig om marknadsmässig hyra. 

2.2. Ersättningens storlek 

När ersättning ska utgå bestäms beloppet med stöd i JB 12:58b. Första stycket anger 

att ett minimumbelopp är motsvarande en årshyra för lokalen i fråga alltid ska utgå. 

Denna regel tillkom i och med en lagändring år 1988 då lagstiftaren avsåg att ge ett 

skydd även för de hyresgäster som inte kunde påvisa någon betydlig faktisk skada.19 

Minimumbeloppet blir främst aktuellt när hyresgästen inte bedriver någon form av 

vinstdrivande verksamhet, t.ex. en ideell förening, eller i vart fall en verksamhet 

som inte går speciellt bra.20 Bestämningen av ersättning för företag av dessa 

karaktärer lär sällan medföra några större svårigheter då det i de flesta fall lär 

föreligga någon form av hyreskontrakt som anger årshyran. Givetvis blir 

ersättningen om en årshyra även aktuell när hyresgästen yrkar på ett högre belopp 

men inte lyckas styrka detta.21 

 

                                                 
17 Se prop. 1968:91 Bihang A s. 102 och 126. 
18 För mer om de olika besittningsbrytande grunderna kan rekommenderas Anders Nolkranz 

examensuppsats ”Det indirekta besittningsskyddet – ändamålsenlighet, syfte och rättstillämpning”, 

Uppsala 2014.   
19 Se prop. 1987/88:146 s. 36. 
20 Det kan såklart också bli aktuellt med minimumbeloppet när hyresgästen bedriver en sådan verksamhet 

som inte inkomstdeklarerar eller i vart fall inte sköter sin bokföring. Se. Avsnitt 4.1.4. 
21 Se t.ex. Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-12-12 i mål T 1171-14. 
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I de fall när hyresgästens skada på grund av utebliven förlängning av 

hyresförhållandet överstiger en årshyra bestäms ersättningen istället enligt JB 

12:58b andra stycket. Denna beräkning vållar mer bekymmer än den ovan nämnda. 

I den gamla nyttjanderättslagens 38 § angavs att det endast var skälig ersättning för 

den ökning på lägenhetens marknadsvärde som hyresgästen hade bidragit till som 

skulle ersättas.22 I förarbetena till den nu gällande JB 12:58b anges dock att det som 

ska ersättas i skälig omfattning är: flyttkostnader, värdeminskning av hyresgästens 

egendom, förlust av värdet på arbeten på lägenheten som hyresgästen bekostat och 

skada på grund av hinder eller intrång i hyresgästens rörelse, detta anges vara en 

uttömmande lista.23 Vad gäller begreppet skäligt har i doktrinen en till synes annan 

uppfattning framkommit. Bertil Bengtsson, Anders Victorin och Richard Hager 

menar att hyresgästen ska ersättas till fullo, alltså försättas i samma läge som om 

uppsägningen inte hade ägt rum, likt skadeståndsrättsliga principer, något som står i 

strid med lagtextens ”skälig omfattning”.24 Skada på grund av hinder eller intrång i 

hyresgästens rörelse (rörelseskada) är den post som i de flesta fall medför höga 

ersättningsbelopp. Ersättning för detta blir typiskt sett aktuell i två situationer, (1) 

när hyresgästens rörelse måste läggas ned eller (2) när möjligheterna att driva 

rörelsen vidare försvåras av en flytt.25 Grundtanken med denna ersättning är att 

hyresgästen ska sättas i samma ekonomiska läge som om uppsägningen inte hade 

ägt rum.26 Det är dock bara fråga om att hyresgästen ska få ersättning för sådan 

skada som uppkommer p.g.a. att kontraktet inte förlängs, det krävs med andra ord 

adekvat kausalitet.27 Kravet på adekvat kausalitet medför att hyresgästen inte har 

möjlighet att välja mellan att få ersättning för att rörelsen måste läggas ner eller 

fortsätta på annan plats. Om hyresgästen väljer att lägga ner sin rörelse trots 

möjlighet att fortsätta driva den på annan plats täcker den adekvata kausaliteten 

endast den skada som hade uppkommit i det fall hyresgästen hade fortsatt driva sin 

verksamhet. Något närmare om hur beräkningen av ersättningen ska gå till nämns 

                                                 
22 Jmf. NJA 1972 s. 515, behandlat nedan i avsnitt 4.1.7. där HD angav att endast verksamhetens 

goodwillvärde skulle ersättas. 
23 Se prop. 1968:91 Bih. A s. 129 och 236. 
24 Bengtsson, Hager & Victorin. s. 119. Jmf. dock Grauers, F. Hyra, bostads- och andelsrätt, arrende, 

tomträtt. s. 107. 
25 Edling, Jordabalk (1970:994) 12 kap. 58 b §, Lexino 2016-08-31. 
26 Jmf. Bengtsson, B. Ersättning vid offentliga ingrepp. s. 147. 
27 Se Victorin, A. Kommersiell hyresrätt. s. 77. 
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inte i förarbetena. Det görs dock en hänvisning till ExprL:s beräkningsgrunder. 

Dessa kommer redogöras för i avsnitt 2.4. 

 

2.3. Intresseavvägningen 

För att avgöra om hyresgästen har rätt till ersättning måste i många fall, som nämnts 

ovan, göras en intresseavvägning för att se om hyresvärden har befogad anledning 

att upplösa hyresförhållandet enligt generalklausulen JB 12:57 1 st. 4p. 

Intresseavvägningen utgår från förarbetenas uttalande om att det främst är 

ekonomiska intressen som skyddas med det indirekta besittningsskyddet.28 I och 

med att tillämpningen av klausulen till stor del lämnats av lagstiftaren till 

rättstillämpningen finns det relativt gott om praxis som har utvecklat begreppet.  

 

I relativt ny praxis, NJA 2011 s. 27 (Biografen i Vällingby) medgav hyresvärden 

inte förlängning till ett hyreskontrakt med hänvisning till dels att huset som lokalen 

var beläget i skulle undergå större om- och tillbyggnad (JB 12:57 1 st. 3p.) dels att 

lokalerna skulle moderniseras och således skulle kunna utnyttja lokalen mer 

ändamålsenligt och företagsekonomiskt bättre (JB 12:57 1 st. 4p.) Tingsrätten och 

hovrätten resonerade att generalklausulen endast kunde tillämpas när det inte var 

aktuellt med en tillämpning av de särskilt reglerade situationerna i punkterna 2 eller 

3 i paragrafen. Till stöd för detta hänvisades till lagtextens formulering att punkten 

4 ska tillämpas ”i annat fall”.  HD ansåg dock att ”i annat fall” inte alls skulle tolkas 

på det sättet och slog fast att generalklausulen inte begränsas i sin tillämpning för 

det fall det även föreligger sådan grund för besittningsgenombrott som avses i JB 

12:57 1 st. 2-3p. Avgörandet ger tydligt stöd för att den ekonomiska 

intresseavvägningen mellan parterna kan ske även om andra grunder åberopats. 

 

För att generalklausulen ska kunna åberopas krävs emellertid, enligt HD:s domskäl i 

NJA 1981 s. 675, att denna har angivits som grund för uppsägningen i 

uppsägningshandlingen. Alternativt, menade HD, bör den även kunna åberopas i de 

fall hyresgästen redan innan uppsägningen varit medveten om att hyresvärdens 

                                                 
28 SOU 1966:14, s. 311 ff. 
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intresse, utöver det angivna, faller inom generalklausulens tillämpning. För att 

förtydliga kan målets omständigheter kort tjäna som exempel. Hyresavtalet hade 

sagts upp för villkorsändring med krav om förhöjd hyra. I den efterföljande 

processen åberopade hyresvärden, utöver JB 12:57 5p. även generalklausulen i JB 

12:57 4p. då denne avsåg bruka lokalen själv. HD godtog detta då det ansågs styrkt 

att hyresgästen redan innan uppsägningen hade varit medveten om hyresvärdens 

avsikt. 

 

Beträffande besittningsskyddets styrka i icke-typiska hyresförhållanden, så kallade 

blandavtal, uttalade sig HD principiellt vägledande i ett mål mellan Dalbo bensin 

(hyresgästen) och Shell (hyresvärden).29 Mellan parterna fanns fyra 

sammankopplade avtal som styrde deras avtalsrelation, ett av dessa var benämnt 

hyresavtal resterande tre utgjorde olika samarbetsavtal. Majoriteten i HD 

konstaterade att förvisso var JB:s hyresregler tillämpliga på avtalet i sin helhet även 

om det är ett blandavtal.30 Dock, menade majoriteten, så fanns det inte anledning att 

skyddet skulle vara så pass långtgående att hyresvärdens möjlighet av att kunna 

träda ur samarbetsförhållandet skulle vara sämre än det var i lagstiftning där 

samarbetsavtalet isolerat hade tillämpats. HD:s domskäl är till viss del svårtydda 

men mest troligt får det tolkas som att majoriteten sammanfattningsvis konstaterade 

att när det kommer till blandavtal får hyresgästen anses ha ett svagare 

besittningsskydd.31 Alternativt går det att tolka domen som att när det föreligger ett 

blandavtal mellan parterna ska en lägre ersättning för det indirekta 

besittningsskyddet utgå. I förevarande fall hade denna ersättning redan betalats ut ex 

gratia varför ingen ersättningsskyldighet i övrigt uppkom. 

 

När det sedan kommer till den faktiska avvägningen mellan parterna är det alltså 

deras ekonomiska intressen som ska vägas mot varandra. Ett skäl som i praxis visat 

sig väga tungt för hyresvärden är när hyresvärden önskar fortsätta verksamheten i 

                                                 
29 NJA 2007 s. 1018. 
30 Jmf. NJA 1971 s. 129 (Solvallamålet). 
31 De skiljaktiga justitieråden, Gertrud Lennander och Anna Skarhed kom dock inte till samma slutsats 

vid jämförelse med Solvallamålet, de menade snarare att innebörden av att JB 12 kap. är tillämpligt på 

hela avtalet medför inte att besittningsskyddet ska vara svagare. Jmf. även Svea HovR:s dom 2015-03-31 

i mål T 1621-14. 
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egen regi.32 I flera fall har det handlat om att hyresvärden har velat konsolidera sitt 

styre, såsom i Dalbo-målet där Shell ville ha full kontroll över bensinstationen. Ett 

annat illustrativt mål är det mellan Kolmårdens Djurpark (Kolmården) och en 

souvenirbutik inne i djurparken.33 Målet illustrerar väl intresseavvägningen som 

sker. Kolmården ville tematisera och profilera hela djurparksområdet och därför ta 

över verksamheten av souvenirbutiken. Det fanns vid tillfället inga andra fristående 

verksamheter på området. Såväl hovrätten som tingsrätten menade att detta skäl 

vägde mycket tungt. Domstolen konstaterade vidare att souvenirbutiken förvisso 

hade bedrivit en lönsam och väl fungerande verksamhet men poängterade att syftet 

med besittningsskyddet är skydda hyresgästens intresse av att inte gå miste om det 

värde som hyresgästen skapar genom sitt arbete och kapitalinsatser. Det 

goodwillvärde som verksamheten innehade tillskrev rätten i sin helhet Kolmården. 

Tingsrätten konstaterade, lite syrligt, att ”[d]et har nämligen framkommit att 

Kolmården har en stor marknadsföringsbudget och att det är Kolmårdens 

attraktioner som överhuvudtaget medför att det finns en kundkrets som är 

intresserade av att besöka ett skogsområde i nordöstra Östergötland.”  

 

I ett mål från hovrätten för Nedre Norrland redogörs även för att när det motsatta 

förhållandet föreligger så talar det för hyresgästens intresse, det vill säga när 

hyresgästen är den huvudsakliga anledningen till goodwillvärdet.34 I målet var 

Scandic Hotels hyresgäst till Folkets Hus i Sundsvall. Målet avgjordes förvisso 

redan på brist av sakliga skäl från hyresvärden men hovrätten påpekade att det 

faktum att ett övertagande av hyresgästens verksamhet skulle innebära en allt för 

stor goodwillvinst för hyresvärden för att det skulle kunna göras utan att ersättning 

utgick. 

 

Med tanke på att det är det ekonomiska intresset för parterna som spelar roll i 

intresseavvägningen blir följaktligen effekten att domstolen redan innan den prövar 

skadeberäkningen för att bestämma ersättningens storlek måste pröva om skadan är 

                                                 
32 Jmf. med förarbetena till det första införandet av det indirekta besittningsskyddet där man ville undvika 

sådana övertaganden, prop 1939:166 s. 125. 
33 Göta HovR:s dom 2014-06-24 i mål T 2915-13. 
34 Hovrätten för Nedre Norrlands dom 2014-06-26 i mål T 512-13. 
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av någon betydande storlek. Eller, uttryckt på ett annat sätt, är skadan liten eller 

ingen så finns det inget besittningsskydd, når skadan å andra sidan över den 

”gränsen” ska ersättningen ske fullt ut. 

 

2.4. Expropriationslagens beräkningsgrunder 

Vid expropriation, ett ianspråkstagande av fastighet genom överförande av 

äganderätt, eller upprättande av nyttjanderätt eller servitutsrätt, så har ägaren till den 

fastighet som exproprieras (expropriaten) rätt till ersättning från den som 

exproprierar (exproprianten).35 Regler om expropriation återfinns i ExprL och i dess 

4 kapitel finns reglerna för hur ersättningen vid en expropriation sker. Utöver dessa 

regler framgår även i RF 2:15 2st. att full ersättning ska utgå till den som tvingas 

avstå sin egendom. Vad ”full ersättning” innebär är dock inte helt tydligt.36 En 

grundläggande princip om ersättningen är att den ska vara objektivt mätbar 

ekonomisk skada.37  Detta innebär att ersättning inte ska utgå för någonting med 

rent affektionsvärde eller ideella skador såsom sveda och värk. Vidare är det viktigt 

att notera att det krävs adekvat kausalitet för att ersättningen ska utgå.38 Detta 

innebär att ekonomisk skada på rörelsen som skulle uppkomma oberoende av 

expropriationens verkställighet inte ska ersättas. Till exempel ska inte en 

värdeminskning på en del av en fastighet till följd av höjda amorteringskrav från 

banken ersättas. Ersättningen som utgår delas upp i tre olika poster: löseskilling, för 

när en hel fastighet exproprieras, intrångsersättning, när endast en del av en 

fastighet exproprieras, samt annan ersättning, när det uppkommer skada för 

expropriaten som inte avser fastigheten i sig. Detta är under posten annan ersättning 

som ersättning för rörelseskada återfinns men även skada som uppstår av att 

fastigheten, eller snarare en byggnad på fastigheten, används som bostad. 

 

                                                 
35 Notera att det finns undantag för denna ersättningskyldighet. Bland annat när marken som tas i anspråk 

ingår i allmän väg. Dessa undantag kommer dock inte behandlas vidare i denna uppsats. 
36 Se Bengtsson, B. Ersättning vid offentliga ingrepp. s. 148. 
37 Se Sjödin, Ekbäck, Kalbro, & Norell. Markåtkomst och ersättning. s. 67. 
38 Samma princip om adekvat kausalitet som i skadeståndsrätten. 
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Bevisbördan för att en viss skada föreligger, och därmed att en viss ersättning ska 

utgå ligger på expropriaten.39 Denna regel medför naturligt en viss begränsning av 

den rätten en hyresgäst i mål om indirekt besittningsskydd har att åberopa den 

beräkningsmodell som är mest gynnsam för denne. Eftersom denne har bördan att 

påvisa att modellen faktiskt kan vissa på skadan. Precis som i tvistemål i allmänhet 

sätts målets ramar av parternas yrkanden, vilken metod som väljs av hyresgästen 

kan följaktligen vara föremål för processtaktiska överväganden. 

 

Huvudregeln vad gäller beräkningen av ersättningen framgår av 4:1 1 st. ExprL som 

ger att expropriaten ska få ersättning för fastigheten, intrång i fastigheten eller 

annan ersättning motsvarande dess marknadsvärde. I 4:1 2st ExprL framgår dock att 

expropriaten utöver marknadsvärdet även ska ersättas med ett schablontillägg om 

25% när det avser löseskilling eller intrångsersättning. Tillägget ska alltså inte ske 

för annan ersättning. Schablontillägget infördes genom reformeringen av 

expropriationsersättningsreglerna 2010.40 Lagstiftaren var av uppfattningen att en 

ersättning som uppgick till fastighetens marknadsvärde inte i tillräcklig omfattning 

gav kompensation för det ingripande konsekvenserna en expropriation medför. 

Tanken var att tillägget skulle motsvara det värde fastigheten har för 

fastighetsägaren, det vill säga, det värde denne hade kunde tänka sig att sälja 

fastigheten för utan hot om expropriation. Lagstiftarens uppfattning var att detta 

värde översteg marknadsvärdet. 

 

Vad gäller rörelseskada så kan denna uppkomma på olika sätt, likt vid situationer 

med lokalhyresgäster och indirekt besittningsskydd. I vissa fall kan det tänkas att 

rörelsen måste läggas ner helt till exempel då verksamheten är bunden till en 

specifik fastighet och inte kan bedrivas någon annanstans. Det är således värdet på 

hela verksamheten som ska ersättas. I andra fall måste kanske rörelsen försätta 

under andra förhållanden. Om en del av en jordbruksfastighet exproprieras kan det 

vara så att verksamhetsutövaren har för mycket arbetskraft eller 

överdimensionerade maskiner i förhållande till den kvarvarande fastigheten. 

Införskaffandet av ersättningsmaskiner, eventuella merkostnader av att minska sin 

                                                 
39 Se Sjödin, Ekbäck, Kalbro, & Norell, s. 68. 
40 Se prop. 2009/10:162 s. 66-68. 
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arbetskraft samt andra kostnader som kan uppstå när fastighetens storlek förminskas 

måste därför också ersättas.41 

 

Såväl expropriaten som exproprianten har dock en skyldighet att begränsa sin skada 

i viss mån. Genom att analogt tillämpa skadeståndsrättslig praxis anses det att 

skyldigheten innebär att skadeförebyggande åtgärder ska vidtas i rimlig 

utsträckning.42 Utöver denna analoga tillämpning sätter ExprL upp ett ytterligare 

krav i 4:1 4 st. ExprL som innebär att exproprianten har rätt att kräva av 

expropriaten att denne utför rimliga skadeförebyggande åtgärder på fastigheten, 

eller alternativt godkänner att någon annan utför dessa, och i de fall det inte görs ska 

skadan ändå beräknas som om åtgärden hade skett. 

 

2.5. Skälighetsbedömning enligt RB 35:5 

I de flesta fall som rör värdering av rörelser åberopas värderingsmetoder som inte 

ger absoluta, rätta, svar utan snarare beräkningar som ger ett riktvärde på vad en 

rörelse är värd och således hur stor skadan är.43 Särskilt då 

avkastningsvärdesmetoden tillämpas då den utvisar ett förväntat framtida värde.44 

Domstolen har då att själv bedöma vad som utgör skälig ersättning. Stöd för denna 

skälighetsbedömning hämtas ur RB 35:5 som ska tillämpas i de fall då det 

föreligger svårighet att föra full bevisning om skadan. Även om RB 35:5 medför en 

viss bevislättnad för hyresgästen innebär regleringen inte att denne är befriad från 

att föra bevisning i så stor omfattning som är möjlig.45 

  

                                                 
41 Se t.ex. NJA 1960 s. 125 I & II. 
42 Se Sjödin, Ekbäck, Kalbro, & Norell, s. 77. 
43 Jmf. dock. RH 1999:45 återgivet kort i avsnitt 3.3. 
44 Mer om detta nedan i avsnitt 3.3.1. 
45 Jmf. NJA 2005 s. 180 som förvisso rör mönsterskydd men där HD uttalar sig om RB 35:5 principiellt. 
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3. Värderingsmetoder 

I litteraturen har angetts att hyresgästen har rätt att åberopa den beräkningsmetod 

som är mest förmånlig för denne.46 Det finns därför anledning att gå igenom de 

olika värderingsmetoder som kan komma att vara aktuella för värdering av en 

rörelse. 

 

3.1. Substansvärdesmetoden 

Substansvärdesmetoden tar sikte på att få fram det värde ett företag har genom att 

värdera dess tillgångar och göra avdrag för skulder. Beräkningen sker genom att 

utgå från företagets balansräkning och sedermera jämföra bokfört värde relativt 

verkligt värde samtidigt som man tar hänsyn till och gör justeringar för 

skattebelastningar m.m. Tanken är att man ska få fram företagets egna, verkliga 

kapital förutsatt att hyresgästen fortsätter driva företaget. Victorin och Hager är 

kritiska till metoden och menar att den såväl kan visa på ett för högt värde, om 

företaget inte har tillräckligt hög avkastning på investerat kapital, som ett för lågt 

värde, då eventuell goodwill inte räknas med.47 Författarna menar vidare att 

substansvärdesmetoden i praktiken borde medföra att hyresgästen inte erhåller 

någon ersättning alls då hyresgästen själv skulle kunna finna en köpare för 

tillgångarna och ersättningen som hyresvärden skulle utge minskas motsvarande, 

ner till noll. Förarbetena till ExprL anger dock att det kan finnas en fördel av att 

kombinera substansvärdesmetoden med avkastningsmetod, som behandlas nedan, 

där mellanskillnaden mellan de två värdena ger uttryck för rörelsens 

goodwillvärde.48 Detta förutsätter att avkastningsmetoden ger ett högre värde än 

substansvärdesmetoden. 

 

Substansvärdesmetoden har dock i viss mån visat sig kunna tillämpas ”baklänges” 

där värdet på hyresgästens inventarier avräknas mot den ersättningen hyresgästen 

har rätt till enligt någon annan värderingsmetod, såsom 

                                                 
46 Se Victorin, A. Kommersiell hyresrätt. S. 82 samt SvJT 2006 s. 795. 
47 Se SvJT 2006 s. 799. 
48 SOU 1969:50 s. 264 (Bilaga 2). 
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avkastningsvärdesmetoden.49 Denna tillämpning lär främst vara aktuell när 

hyresgästen har ett lager eller utrustning av någon form av värde som t.ex. smycken 

eller fordon. 

 

3.2. Likvidationsvärdesmetoden 

Metoden går ut på en beräkning där man undersöker hur stort värde som skulle 

kunna realiseras av att likvidera verksamheten. I likhet med substansvärdesmetoden 

måste man därför först se till vilka tillgångar företaget har och sedermera undersöka 

vad dessa skulle kunna säljas för på den öppna marknaden. Utöver detta har dock 

hyresgästen även att ta upp andra kostnader. Dessa kan bestå i t.ex. kostnader som 

uppstår när eventuell personal i verksamheten måste friställas och skadestånd för 

kontraktsbrott. Värdet torde ändå i stora drag motsvara vad hyresgästen får ut om 

denne faktiskt begär sin verksamhet i konkurs och/eller själv säljer sina inventarier 

varför metodens tillämpningsområde lär vara begränsat. 

 

3.3. Marknadsvärdesmetoden 

Med marknadsvärde menas det mest sannolika priset objektet, eller som i fallet med 

indirekt besittningsskydd verksamheter, skulle ha på en öppen och oreglerad 

marknad.50 Metoden går ut på att hitta det mest sannolika priset en fiktiv köpare 

skulle kunna tänka sig att betala. Det rör sig således inte om något exakt värde på en 

verksamhet utan det värdet som framkommer har snarare karaktären av ett 

riktvärde. I vissa fall kan t.ex. noteras att värderingsmän uttrycker värdet till X +/- 

10%.51 Detta värde kan hittas med flera olika metoder. Avkastningsmetoden, med 

flera olika varianter, tycks vara den vanligaste metoden i senare hyresrättslig praxis, 

speciellt när det rör sig om ersättningar i det högre spannet.52 En annan vanligt 

förekommande metod, men kanske främst i expropriationssammanhang, för att få 

                                                 
49 Se t.ex. Svea HovR:s dom 2013-12-06 i mål T 3370-13. 
50 Se Sjödin, Ekbäck, Kalbro, & Norell, s 63. 
51 Se t.ex. MÖD:s dom 2012-04-25 i mål F 7754-11. 
52 Se t.ex. kap 4.1.1.-4.1.3. som behandlar Svea HovR:s domar 2015-03-31 i mål T 1621-14, 2016-04-14 i 

mål T 481-15 samt 2016-06-21 i mål T 6510-15. Se även Hager, R. Värderingsrätt, s. 167. 
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fram marknadsvärdet på en verksamhet är den så kallade ortsprismetoden. I de 

följande kommer dessa två metoder samt kassaflödesmetoden, som får ses närmast 

som en variant på avkastningsvärdesmetoden, redogöras för. 

 

Utöver dessa två metoder är det dock värt att nämna ett annat sätt som 

marknadsvärdet kan bestämmas, som när den är tillämpbar är den mest säkra, 

nämligen då det finns ett befintligt bud på den aktuella verksamheten från en seriös 

köpare. Dessa omständigheter förekom i RH 1999:45 när värdet av en 

kioskverksamhet i ett sjukhus skulle bestämmas. Ägarna till kiosken hade innan 

uppsägningen mottagit ett bud från en potentiell köpare och förhandlingarna hade 

gått så pass långt att köparen hade fått lån beviljat. Sådana omständigheter kan dock 

inte förutsättas i typfallet av uppsägningar. Rättstillämpningen måste, i de flesta fall, 

förlita sig på mer eller mindre säkra uppskattningar av värdet.  

 

I vissa fall bör noteras att marknadsvärdesmetoden anges som synonym med 

ortsprismetoden samt att avkastningsvärdesmetoden inte är en 

marknadsvärdesmetod.53 En förklaring till detta kan vara hur parterna i målen driver 

processen. Eftersom hyresgästen har rätt att åberopa den värderingsmetod denne så 

önskar kan t.ex. definitionen i ett specifikt mål för avkastningsvärdesmetoden vara 

att den inte återspeglar marknadsvärdet. Min uppfattning är dock att det är inkorrekt 

begreppsmässigt att säga att ortsprismetoden är synonymt med 

marknadsvärdesmetoden eftersom marknadsvärdet är ett bredare begrepp. Vidare 

anser jag att avkastningsvärdesmetoden i den form den tillämpas för att värdera 

rörelsers värde i detta sammanhang i de flesta fall avspeglar rörelsens 

marknadsvärde eftersom en potentiell köpare av rörelsen främst kommer att ta detta 

i beaktning.54 Denna uppfattning tycks även delas av Hager.55 

 

                                                 
53 Se t.ex. Edling, Jordabalk (1970:994) 12 kap. 58 §, Lexino 2016-08-31 och Svea HovR:s dom 2012-12-

21 i mål T 1658-12. 
54 Notera dock det så kallade ”ägarvärdet” som diskuteras i avsnitt 4.1.1 som är ett värde ur 

avkastningsvärdesmetoden men som inte är ett marknadsvärde. 
55 Hager, R. Värderingsrätt, s. 421. 
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3.3.1. Avkastningsvärdesmetoden 

Avkastningsvärdesmetoden kan användas för sig själv för att visa värdet på en 

rörelse, men vanligast är att metoden används som ett uttryck för marknadsvärdet. 

Detta för att rörelsens potentiella avkastning är ett gott tecken för vad en presumtiv 

köpare kan tänka sig betala för rörelsen i fråga.  I förarbetena till 

expropriationslagen anges avkastningsvärdesmetoden vara den ”riktigaste” 

metoden för att uppskatta en rörelses värde.56 Victorin och Hager menar att detta 

uttalande från lagstiftaren torde vara riktigt då ett företags primära uppgift är att 

leverera ett överskott till dess ägare.57 Rörelsens värde kan således definieras som 

summan av framtida årsvinster vid fortsatt drift omräknat till ett nuvärde. Formeln i 

sin enklaste form ser ut såhär: 

 

𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =
Å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟
 

 

Även om formeln i sig är enkel finns det en rad olika faktorer att ta hänsyn till. Det 

kommer framgå i vad som följer att det uppkommer en rad svårigheter i att få fram 

ett rättvisande årligt medelresultat och bestämma kapitaliseringsfaktorn.58  

 

Några exempel på omständigheter som måste beaktas när det årliga medelresultatet 

ska bestämmas som Hager räknar upp i sin avhandling Värderingsrätt är 

avskrivningar på anläggningstillgångar, justeringar för varulager vars värde ändrats 

antingen på grund av snabba prisförändringar eller som bokförts till ett för lågt 

värde till följd av försiktighetsprincipen, transaktioner mellan ägaren eller andra 

närstående och bolaget i fråga (främst i mindre företag), skattebelastning som t.ex. 

sänkning av mervärdesskatt för verksamhetsgrupper, eller extraordinära intäkter 

eller kostnader som inte kan påstås vara vanligen förekommande för 

                                                 
56 SOU 1969:50 s. 264 (Bilaga 2). 
57 Se SvJT 2006 s.800. 
58 Se. Hager, R. s. 167. Notera dock att Hager använder begreppen genomsnittlig avkastningen respektive 

kalkylräntefot istället för årligt medelresultat respektive kapitaliseringsfaktor. Begreppen har dock samma 

innebörd i sammanhanget. Nyare praxis använder sig av de senare begreppen varför dessa begrepp också 

används i denna uppsats. Se t.ex. Göta Hovrätt T 2915–13.  
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verksamheten.59 Ett exempel på detta förekommer i den nedan behandlade 

Restaurang Atrium-domen där hovrätten ansåg det skäligt att bortse från en kostnad 

för ett avgångsvederlag.60 Denna uppräkning är på inget sätt uttömmande, i olika 

fall kommer olika aspekter komma att spela in för att få fram ett rättvisande 

medelresultat. 

 

Kapitaliseringsfaktorn ger uttryck för det procentuella avkastningskravet som krävs 

för att kompensera risken hos en tillgång. Vad gäller bestämmandet av 

kapitaliseringsfaktorn framhäver Hager följande aspekter som avgörande: (1) 

aktuellt ränteläge och framtida utveckling av detta, (2) inflationsförväntningar, (3) 

krav på riskmarginal, (4) företagets finansiella ställning, (5) företagets allmänna 

struktur och (6) relationen mellan företagets avkastningsvärde och 

likvidationsvärde.61  

 

En metod för att få fram kapitaliseringsfaktorn är att ta hjälp av den så kallade 

CAPM.62 Från början är modellen framtagen för att beskriva det sammanhang som 

föreligger mellan en systematisk risk och förväntad avkastning för aktier.63 

Modellen tar genom tillämpningen av ett β-värde hänsyn till den risk på marknaden 

en aktie har. β-värdet relativiserar risken hos en specifik aktie med den totala 

börsmarknaden.64 När β = 1 är aktien varken mer eller mindre riskfylld än 

aktiemarknaden i stort, är β-värdet dock större än 1 är aktien mer riskfylld än 

genomsnittet.65 Är värdet å andra sidan mindre än 1 kan man konstatera att risken är 

lägre än genomsnittet. Med andra ord, har en viss aktie β-värdet 1 och marknaden 

stiger med 10% kommer även aktien stiga med 10%. CAPM ger således att 

kapitaliseringsfaktor för en specifik tillgång ”i” räknas ut enligt följande: 

 

𝑟𝑖 =  𝑟𝑓 +  𝛽𝑖(𝑟𝑚 −  𝑟𝑓) 

 

                                                 
59 Hager, R. s. 168 ff. 
60 Svea HovR:s dom 2016-06-21 i mål T 6510-15. 
61 Se Hager, R, s. 171. 
62 Capital Asset Pricing Model. 
63 Vollmer, M, A Beta-return Efficient Portfolio Optimisation Following the CAPM, s. 18. 
64 Varian, H. R, Intermediate Microeconomics, s. 241 ff. 
65 Varian, H. R, s. 241 ff. 
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Där: 

ri  = kapitaliseringsfaktor för tillgången 

rf  = den riskfria räntan 

βi  = riskfaktorn hos den tillgången 

rm = kapitaliseringsfaktorn för marknaden 

 

För börsnoterade bolag är framtagandet av β-värdet relativt oproblematiskt med en 

historisk analys av marknaden. I de fall den rörelse som ska värderas inte är 

börsnoterad får dock göras en uppfattning av β-värdet genom att jämföra liknande 

rörelser som befinner sig på börsen. 

 

3.3.2. Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen, eller snarare den diskonterade kassaflödesanalysen, får närmast 

ses som en vidareutveckling av avkastningsvärdesmetoden då även denna metod främst 

tar sikte på rörelsens förväntade avkastning men med större beaktande av rörelsens 

kassaflöde.66 

 

Det finns flera olika metoder för att beräkna ett företags kassaflöde, nedan redovisas 

dock den variant som tillämpades i Stadshuskällardomen, återgiven nedan i avsnitt 4.1.  

För att tillämpa denna metod gör man först en bedömning av det nuvarande kassaflödet 

genom ett antagande av framtida försäljningar (omsättning), försäljningstakt 

(ökningstakt eller minskningstakt), lönsamhetsnivå i bolaget (marginal) samt skattesats 

som sedan diskonteras, det vill säga nuvärdesberäknas.67 Utöver detta kan andra 

aspekter spela in i det förväntade kassaflödet. För ett bolag som är i en stark tillväxtfas 

kan t.ex. kassakrävande investeringar behöva räknas in. Å andra sidan kan man ofta för 

ett moget företag med stabila intäkter och lönsamheten anta att vinsten efter skatt är lika 

med årets kassaflöde. 

 

                                                 
66 Ofta förkortas diskonterat kassaflöde DCF, efter engelskans Discounted Cash Flow. 
67 De Ridder, A. Finansiell ekonomi, s. 130 ff. 
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Till detta gör man ett antagande om verksamhetens årliga ökning. Bedömningen av 

framtida vinster kan göras med hjälp av såväl historiska vinster som den generella 

vinstökningen.68 Ett sätt att uppskatta den årliga ökningen är genom tillämpning av 

EBITDA. 69 Resultatet av en uträkning genom EBITDA kallas för EBITDA-marginalen. 

Uträkningen i sin enklaste form går ut på att man adderar rörelseresultatet, 

avskrivningar och amorteringskostnader. Summan divideras sedan med företagets totala 

omsättning. Uträkningen ger inte nödvändigtvis en evig årlig ökning, det finns 

möjlighet för att uppskatta ökningen till en viss procentsats under en viss period för att 

sedan ändras efter den perioden, antingen sjunkande eller ökande beroende på olika 

faktorer. 

 

Det framtida, ”eviga”, kassaflödet nuvärdesberäknas genom ett sammanvägt 

avkastningskrav vilket också kan definieras som den genomsnittliga kapitalkostnaden 

eller med den engelska förkortningen WACC.70 I beräkningen av WACC tas det hänsyn 

till (1) avkastningskravet på eget kapital, (2) avkastningskravet på främmande kapital 

samt (3) skuldsättningsgrad.71 

 

Avkastningskravet på det egna kapitalet fås fram genom att addera den riskfria räntan, 

vanligen räntan för statsobligationer, marknadsriskpremie, en räntesats som 

kontinuerligt undersöks och publiceras av revisionsbyråerna och reflekterar risken för 

företag på en specifik marknad, samt en storleksrelaterad riskpremie, som reflekterar de 

för-/nackdelar ett bolag har av sin relativa storlek på marknaden t.ex. har ett litet bolag 

ett större beroende av sin ägare eller ledning än ett större bolag. Alternativt kan man 

tillämpa den ovan visade CAPM.72 Avkastningsräntan på främmande kapital motsvarar 

enkelt den ränta en kreditgivare kan tänkas ge vid värderingstillfället. 

Skuldsättningsgraden reflekterar den procentsats bolaget skulle behöva vara skuldsatt 

vid fortsatt drift, med hjälp av denna bedömning framtages den del av skuldsättningen 

som utgör eget kapital samt extern finansiering. 

                                                 
68 Se Sven-Åke Lewins värderingsutlåtande i Stockholms tingsrätt dom 2014-01-22 i mål T 15000-11, 

aktbilaga 145. Jmf. även Kruschwitz, L & Löffler, A. Discounted Cash Flow. s. 4. 
69 Earnings Before Interest, Depreciation, Tax and Amortization. Förenklat motsvarar detta 

rörelseresultatet. 
70 Weighted Average Cost of Capital. 
71 De Ridder, A. s. 132. 
72 Se avsnitt 3.3.1. 
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För att få fram WACC kan sedan följande uträkning tillämpas: 

 

WACC = (Ke x re) + ((Kf x rf) x 1-s)) 

 

 

Alternativt kan den uttryckas: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐾𝑒

𝐾
 𝑟𝑒 +  

𝐾𝑓

𝐾
 (1 − 𝑠)𝑟𝑓 

 

 

där 

K= Ke + Kf 

 

Definitioner: 

Ke Eget Kapital 

Kf Främmande kapital  

K Företagets totala kapital 

re Avkastningskrav på eget kapital 

rf Avkastningskrav på främmande kapital 

s Skattesats73 

 

För att sedan kunna nuvärdesberäkna kassaflödet av verksamheten tar vi kassaflödet för 

år 1-5 ökat med den årliga förväntade ökningen och nuvärdesberäknar dessa var för sig. 

Detta kan illustreras med följande exempel. Säg att vi har ett kassaflöde år 1 om 10 

miljoner kronor. Vi förutsätter vidare att kassaflödet kommer öka med 2% samt att 

WACC är 11%. Vi får då ett värde år 2 om 10,2, år 3 om 10,4, år 4 om 10,6 och år 5 

10,8. Vi får även ett preliminärt värde för år 6 - ∞ om 11. För att beräkna det eviga 

värdet tillämpas Gordons formel. 

𝑉ä𝑟𝑑𝑒 =
𝐾𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒

𝑊𝐴𝐶𝐶 − Å𝑟𝑙𝑖𝑔 ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔
 

                                                 
73 Skattesatsen är den vid skadetidpunkten gällande inkomstskatten för företag. 
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Vilket med det fiktiva exemplets poster ger ett evigt värde om 122,2. 

 

Slutligen nuvärdesberäknas kassaflödet med tillämpning av WACC enligt följande för 

att få fram verksamhetens värde. 

 

(
10

1,111
) + (

10,2

1,112
) + (

10,4

1,113
) + (

10,6

1,114
) + (

10,8

1,115
) + (

122,2

1,115
) = 110,8 

 

Det diskonterade kassaflödet är således att betrakta som verksamhetens värde. 

3.3.3. Ortsprismetoden 

Ortsprismetoden har sitt främsta tillämpningsområde när det kommer till 

expropriation av fastigheter.74 På en marknad där rörelser ofta köps och säljs skulle 

den dock kunna ha en tillämpning även vid värdering av företag då metoden bygger 

på att det finns jämförelsematerial. Metoden används även för att bestämma skälig 

marknadshyra vilket framgår av JB 12:57a. Detta kan i många fall vara viktigt vid 

bestämmandet av ersättning för indirekt besittningsskydd med tillämpning av 

avkastningsvärdesmetoden eller kassaflödesmetoden eftersom hyran är en del av 

verksamhetens kostnader.75 Metoden går ut på att man samlar in ett antal 

jämförelseobjekt. Det vill säga försålda fastigheter eller rörelser eller 

hyreslägenheter av liknande storlek, karaktär och läge eller. Objektens 

försäljningspris ställs sedan upp och medianvärdet av jämförelseobjektspriserna tar 

uttryck som det mest troliga värdet på det objekt man vill värdera. 

3.4. Kostnadsmetoden 

Denna metod har sitt främsta användningsområde när hyresgästen, eller i fall av 

expropriation expropriaten, fortsätter sin verksamhet i annan lokal eller på annan 

fastighet. Det som ska ersättas vid tillämpningen av kostnadsmetoden är de kostnader 

                                                 
74 Se. Sjödin, Ekbäck, Karlbro, Norell, s. 97. 
75 Se t.ex. Svea HovR:s dom 2016-06-21 i mål T 6510-15. 
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som uppkommer för den skadelidande i och med nyetableringen.76 Allt från kostnader 

för ansökan om bygglov till inköp av belysning eller uppförandet av byggnader kan tas 

med.  

 

Metoden lär sällan ge det mest förmånliga resultatet när det gäller lokalhyresgäster, då 

hyresvärden ofta står för större investeringar i lokalen, men kan framstå som mer 

förmånlig för skadelidande vid expropriation.77 Det ska dock påpekas att det givetvis 

inte finns något hinder för en hyresgäst att åberopa kostnadsmetoden i de fall den 

faktiskt visar på det mest förmånliga resultatet, eftersom hyresgästen som tidigare 

nämnts har rätt att åberopa vilken metod denne så önskar. 

  

                                                 
76 Se Sjödin, Ekbäck, Karlbro, Norell, s. 95. 
77 Se MÖD:s dom 2012-04-25 i mål F 7754-11, kommenterat i 4.2.2. 
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4. Praxis 

4.1. Ersättning för indirekt besittningsskydd 

Även om hyresgästen har rätt att välja vilken värderingsmetod som ger denne det 

mest gynnsamma resultatet har det visat sig de senaste åren att marknadsvärdet på 

verksamheten, framtaget genom avkastningsvärdesmetoden eller DCF, trätt fram 

som den överlägset mest använda metoden vilket kommer illustreras i de följande 

refererade domarna. I olika mål har dock olika faktorer lagts fram för att få fram 

värdet.  I detta avsnitt kommer först redogöras för de tre tidigare nämnda målen som 

rör hyresrätterna till Stadshuskällaren, Sheratongaraget och Restaurang Atrium. 

Äldre praxis för att anknyta till dessa kommer sedan behandlas.  

 

4.1.1. Stadhuskällaren – Blandavtal och ägarvärde 

I det i inledningen nämnda målet om Stadhuskällaren78 kom flera intressanta frågor 

om ersättning upp. Stockholm kommun, hyresvärden, hade sagt upp 

Profilrestauranger AB, hyresgästen, för avflyttning då kommunen ansåg att det 

dåvarande avtalet mellan parterna stred mot unionsrättsliga regler om offentlig 

upphandling.79 Varken Stockholms tingsrätt eller Svea hovrätt fann att denna 

anledning, som i mellandom konstaterades inte föreligga, var ens saklig nog för 

uppsägning. Eventuella besittningsbrytande grunder enligt JB 12:57 kom därför inte 

att prövas i målet.  

 

Den första ersättningsfrågan i målet handlade om hela avtalsförhållandet skulle vara 

ersättningsgillt enligt JB 12:58b. Avtalet bestod i två olika komponenter, dels 

hyresrätt till själva stadshuskällaren, dels ”försäljningsrätter” som innebar att 

Profilrestauranger hade rättigheten och skyldigheten att sköta serveringen vid 

fullmäktigesammanträden, representationsluncher/-middagar i Stadshuset, 

upplåtelser av Stadsvåningen och Blå Hallen samt personalluncher i Restaurang 

                                                 
78 Svea HovR:s dom 2015-03-31 i mål T 1621-14. 
79 Framför allt menade kommunen att det nuvarande avtalet mellan parterna stod i strid med reglerna om 

statsstöd i artikel 107 och 108 i FEU. 
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Eken.80 Hyresvärden menade att en stor del, 85%, av värdet av Profilrestaurangers 

rörelse i stadshuset bestod i dessa försäljningsrätter och att detta värde därmed inte 

skulle ersättas. Såväl tingsrätten som hovrätten fann dock att avtalet var att betrakta 

som ett blandavtal då de olika delarna var beroende av varandra, det ena kunde inte 

sägas upp utan att det andra också sades upp. Båda instanser menade således att 

reglerna om hyra i JB 12 kap. var tillämpliga på hela avtalet och därmed att värdet 

av hela verksamheten skulle ersättas. 81  

 

Enligt hyresgästen bestod skadan i inköpsbonusar och inköpsrabatter, 

goodwillförlust, flyttkostnader samt rörelseskada. Sammanlagt menade de att 

skadan uppgick till närmare 195 miljoner kronor. 

 

Anledningen till att hyresgästen yrkade på skadestånd för inköpsbonusar och 

inköpsrabatter, d.v.s. volymbaserade ekonomiska förmåner från leverantörer, var att 

verksamheten i stadshuset ingick i en koncern där denna verksamhet stod för cirka 

en tredjedel av inköpen. Leverantörer skulle därför inte leverera produkter till lika 

förmånliga priser när denna omsättning inte längre fanns i verksamheten. Rätten 

fann att det förelåg en osäkerhet kring hur stor del av bonusarna och rabatterna som 

var hänförliga till verksamheten i stadshuset och menade således att skadan inte var 

styrkt. Varken tingsrätten eller hovrätten antydde dock att det skulle finnas något 

principiellt hinder mot att få ersättning för sådana ekonomiska förmåner. 

 

Rätten konstaterade vidare att det fanns möjlighet att få ersättning för ett minskat 

goodwillvärde på den övriga verksamheten. Hyresgästen menade att ett betydande 

värde utmynnade ur deras medverkan i Nobelfestverksamheten genom vilken de 

fick möjlighet att delta i internationella mässor och interagera med utländska 

researrangörer. Värdet uppskattades ligga mellan 2,7 och 5,7 miljoner kronor, dock 

troligen riktbeloppet 4,086 miljoner kronor vilket också var det yrkade beloppet för 

den posten. Tingsrätten fann att värdet var allt för osäkert och tillerkände därför 

                                                 
80 För tydlighetens skull bör påpekas att hyresrätt till lokalerna Stadsvåningen och Blå Hallen inte ingick i 

hyresavtalet. 
81 För mer om blandavtal se bl.a. NJA 1971 s. 129, NJA 1978 s. 389 samt det ovan nämnda Dalbo-

bensinmålet (NJA 2007 s. 1018). 
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ingen ersättning för goodwill. Hovrätten å andra sidan menade att det var visat att 

hyresgästen hade lidit skada och bestämde att skälig ersättning för detta var det 

yrkade riktbeloppet. 

 

För beräkningen av rörelseskadan framfördes av hyresgästen en form av beräkning 

som bättre än marknadsvärdet skulle återspegla den förlust hyresgästen skulle bli 

kompenserad för, nämligen “ägarvärdet” på verksamheten. Hyresgästen resonerade 

att då det inte fanns någon avsikt att avyttra eller avveckla verksamheten var det 

mer relevant att bedöma värdet på verksamheten för ägaren istället för en köpare. 

Man skulle då, när avkastningskravet på verksamheten räknas fram genom en DCF, 

kunna räkna med en lägre rörelsespecifik risk då den nuvarande ägaren har en större 

kännedom om den aktuella verksamheten än en presumtiv köpare. Därmed skulle en 

lägre WACC tillämpas vid nuvärdesberäkningen. I det aktuella fallet rörde det sig 

om en differens på WACC baserat på ägarvärde kontra baserat på marknadsvärde 

om 1,67 procentenheter. Hovrätten godtog dock inte “ägarvärde” som en metod att 

beräkna verksamhetsskada på. Detta trots att hovrätten påpekade att hyresgästen har 

rätt att åberopa den beräkningsmetod som är mest förmånlig för denne. Även om 

hovrätten inte skriver det i sin dom tycks ståndpunkten stämma överens med 

hyresvärdens invändning om att något sådant ”ägarvärde” som hyresgästen yrkade 

på inte existerar inom den finansiella teorin.82  

 

Även om hyresgästen inte hade framgång med åberopandet av ”ägarvärdet” 

medförde resultatet av DCF:en att Profilrestauranger vid skrivande stund troligen är 

svensk rekordinnehavare i storlek på ersättning för indirekt besittningsskydd. Vad 

detta beror på kan ha flera förklaringar. En viktig faktor till varför ersättningen blev 

så hög är att det rörde sig om en relativt omfattade verksamhet. Tillämpningen av 

DCF medför att större verksamheter får större ersättning. Något annat som är 

noterbart är att det i målet inte görs någon egentlig intresseavvägning mellan 

parterna. Hyresvärden hävdade förvisso att en större del av verksamhetens värde 

härstammade ur de så kallade försäljningsrättigheterna. En omständighet som inte är 

                                                 
82 Mer om hovrättens ställningstagande mot ”ägarvärde” i avsnitt 5.1. 
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helt olik de som förelåg i Dalbo bensinmålet.83 Till skillnad från Dalbo bensinmålet, 

där det också rörde sig om ett blandavtal, prövades inte generalklausulen i JB 12:57 

eftersom hovrätten fann att det inte ens förelåg sakligt skäl för uppsägningen. Det 

hade varit intressant att se om intresseavvägning hade gett ett annat resultat.    

 

Ställningstagandet som hovrätten gör i domen om att goodwillvärden kan ersättas 

utöver det värde verksamheten bedöms till ter sig aningen märkligt. Som ovan 

angett, i avsnitt 2.1, är grundtanken med det indirekta besittningsskyddet att den 

ersättning som ska utgå är just det upparbetade goodwillvärdet. Det blir då konstigt 

när verksamhetens värde, som bör betraktas som goodwill eftersom det annars inte 

borde ersättas, ersätts plus annan goodwill. Om den andra goodwillen har ett värde 

för verksamheten borde den med rimligtvis redan framgå av den DCF som utförts. 

 

4.1.2. Sheratongaraget – diskonterad kassaflödesvärdering och andrahandshyresgäster 

Tvist hade uppkommit mellan Q-park AB, hyresgästen, och Alecta pensionsförsäkring, 

Förvaltningsaktiebolaget Tegelbacken och SPP Klaraporten AB, hyresvärdarna, 

avseende hyresrätten till parkeringsgaraget under Hotell Sheraton (Sheratongaraget) i 

Stockholms CBD. Anledningen till tvisten var att hyresgästen inte godtog det villkor om 

hyra som hyresvärdarna hade satt upp i samband med uppsägning av hyresavtalet.  

 

Båda parter kunde visa på ett stort antal jämförelselokaler, parkeringsgarage såväl inne i 

CBD som i närheten av det. Utan brist på relevanta jämförelsematerial kom tvisten 

därför, i frågan om vad som utgjorde skälig hyra, att handla om det för ett 

parkeringsgarage var ytan eller antalet platser som var det relevanta kriteriet för att 

bestämma marknadsmässigheten. Detta blev relevant då Sheratongaraget ostridigt hade 

en planlösning som inte medgav att all yta kunde utnyttjas till parkeringsplatser. 

Tingsrätten gick på linjen att det var den totala ytan som var den avgörande faktorn, 

främst med en hänvisning till att marknadshyrorna på jämförelseobjekten var mindre 

spridda om man värderade per kvadratmeter. Hovrätten menade å andra sida att det var 

uppenbart att det var det faktiska antalet parkeringsplatser som var det relevanta för 

                                                 
83 NJA 2007 s. 1018. 
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värderingen av hyran då det var dessa som avgjorde vilka intäkter som garaget kunde 

tänkas generera. Rätten noterade vidare att det förslag av hyresvärdarnas värderingsman 

om ett mindre påslag för den oanvändbara ytan ändå inte skulle medföra att 

marknadshyran uppgick till den av hyresvärdarna begärda hyran. Detta förslag om ett 

mindre påslag avfärdades till och med rätt syrligt som ”ett antagande som i och för sig 

saknar belägg”. Det kunde således konstateras att hyresgästen hade rätt till ersättning 

från hyresvärdarna.  

 

Parterna var överens om att den metod som passade bäst för att beräkna skadan var en 

DCF.84 Ingen egentlig diskussion sker i domen om att någon annan metod skulle 

användas. Valet kan troligen därför återspegla en generell uppfattning att DCF ter sig 

lämplig i likartade fall. Parternas olika värderingsmän hade dock, trots användandet av 

samma metod, vitt skilda uppfattningar om hur stor skadan hade varit. Hyresvärdarna 

menade att hyresgästen hade överskattat skadan med minst 39 miljoner kronor.85 Den 

primära anledningen till den markanta skillnaden i värderingen kom ur de olika antagna 

diskonteringsräntorna, Q-park menade att diskonteringsräntan skulle vara 9,5 % och 

hyresvärdarna menade att den skulle vara 16,9 %. De olika antagna 

diskonteringsräntorna deriverades vidare av inte lika markant olika antagande om såväl 

β-värde, risktillägg som den riskfria räntan. Hovrätten menade dock att hyresgästens 

värderingsmän hade mycket som talade för att deras värdering skulle stämma. Dels hade 

beräkningen baserats på underlag som hade upprättats innan tvisten med hyresvärden 

påbörjades, vilket utesluter möjligheten för så kallade ”glädjeprognoser” vad gällde just 

underlaget, dels hade det visat sig att prognosen föll väl överens med det faktiska 

ekonomiska utfallet för lokalens verksamhet. Således godtogs 9,5 % som den 

diskonteringsränta som skulle användas för att beräkna det diskonterade kassaflödet. 

 

Utöver att nyttja lokalen för parkeringsplatsupplåtelser hade hyresgästen även i andra 

hand hyrt ut ett större antal platser till biluthyrningsföretaget Europcar. Det faktum att 

hyresgästen inte längre skulle kunna upplåta parkeringsplatser till Europcar skulle i 

normalfallet innebära en ytterligare skada för hyresgästen. I detta fall hade dock 

                                                 
84 Mer om denna metod i avsnitt 3.3.2. 
85 Det är givet att tvistiga parter åberopar experter som stödjer deras talan, skillnaden i utfall är dock 

markant. 
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Europcar valt att hyra platser av hyresgästen i ett annat av dennes centrala 

parkeringsgarage, skadan begränsades därmed istället. Frågan var då hur mycket 

hyresgästen hade lyckats begränsa skadan, det vill säga, under hur lång tid hyresgästen 

fortfarande kunde tillgodogöra sig andrahandshyran från Europcar. Hyresgästen menade 

att avtalet kunde antas bestå i endast 5 år, alltså endast hälften av tiden en diskonterad 

kassaflödesanalys löper över. Hovrätten ansåg att det egentligen inte var en juridisk 

fråga utan en fråga om vad som faktiskt framgått av sakförhållandena. Vidare fann 

rätten att hyresgästen inte hade visat varför det hyresförhållandet med Europcar, som 

hade bestått under en lång tid, kunde förväntas avslutas inom 5 år. Skadereduceringen 

skulle därför beräknas för 10 år. 

 

Trots att hovrätten mer eller mindre godtog hyresgästens skadeberäkning framgår i 

domen en utförlig och pedagogisk genomgång av de olika komponenterna av 

värderingarna som förts in i målet. Hovrätten invände dock inte mot någon komponent 

av hyresgästens beräkningar förutom beräkningen av skadebegränsningen och det som 

kunde härledas ur marknadsmässig hyra.  

 

I slutet av domen konstaterade dock rätten intressant nog att det förelåg flera 

osäkerhetsfaktorer i och med de alternativa beräkningarna i målet att ”[d]et är mot 

denna bakgrund enligt hovrättens mening inte möjligt att räkna fram ett exakt 

ersättningsbelopp utan en skälighetsbedömning måste göras.”. Det får antas att 

hovrätten här valde att tillämpa RB 35:5 för att komma fram till det skäliga beloppet.  

 

Domen, förutsatt att den inte är direkt felaktig i förhållande till praxis från HD, kan 

tyckas visa att Victorin och Hager hade fel när de i sin artikel år 2006 menade att 

parkeringsgarage inte hade något indirekt besittningsskydd. I målet yrkades dock inte på 

att generalklausulen i JB 12:57 skulle bryta det indirekta besittningsskyddet varför 

någon prövning enligt den inte gjordes. Möjligtvis hade Victorin och Hager endast 

delvis fel. Det enda som kan sägas säkert är att parkeringsgarage kan ha indirekt 

besittningsskydd, i vart fall när den besittningsbrytande grunden i JB 12:57 5p. åberopas 

av hyresvärden. 
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Målet illustrerar även väl hur vitt skilda värderingar kan bli när den diskonterade 

kassaflödesanalysen tillämpas endast med marginella skillnader i uppskattningen av 

diskonteringsräntan eller dess komponenter. 

 

4.1.3. Restaurang Atrium – EBIDTA-marginalen 

Restaurang Atrium, hyresgästen, hyrde en restauranglokal i Nationalmuseum av staten, 

hyresvärden.86 I samband med att Nationalmuseum skulle undergå en större renovering 

och ombyggnation sades avtalet med hyresgästen upp för avflyttning. Det var ostridigt 

mellan parterna att hyresgästen skulle få skälig ersättning, någon prövning av JB 12:57 

gjordes därmed inte i målet. Det var även ostridigt att ersättningen skulle beräknas med 

en diskonterad kassaflödesvärdering.  

 

Tvisten kom därvid främst att handla om vad som var skälig marknadshyra för lokalen 

och till följd av det vilken procentsats som utgjorde EBIDTA-marginalen. Hyresvärden 

menade att hyran som var gällande under avtalstiden var lägre än marknadsmässig hyra 

och följaktligen skulle höjas om hyresförhållandet hade bestått. De menade således att 

en marknadsmässig hyra baserad på jämförelse med liknande lokaler på orten behövdes 

för att kunna beräkna EBIDTA då hyran påverkar rörelseresultatet. Hovrätten fann att så 

var fallet men att i jämförelse med andra museirestauranger så betalade hyresgästen en 

marknadsmässig hyra och en eventuell höjning av hyran inte skäligen skulle kunna 

komma till stånd. Därmed krävdes ingen justering av det rörelseresultat hyresgästen 

åberopat i det hänseendet.   

 

Vidare gjorde hovrätten en relativt utförlig analys av parternas experters övriga 

utlåtande om EBIDTA-marginalen där de gick igenom de olika komponenterna som 

utgör procentsatsen var för sig. Bland annat justerades kostnaden för inköp av råvaror. 

Även den sänkta restaurangmomsen kom att kort beröras, hovrätten fann dock att det 

inte var styrkt av hyresgästen vilken inverkan detta skulle ha på rörelseresultatet. 

 

                                                 
86 Svea HovR:s dom 2016-06-21 i mål T 6510-15. 
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Med sin egen justering av rörelseskadan fann hovrätten att det justerade resultatet avvek 

så pass lite från det av hyresgästen yrkade beloppet att det yrkade beloppet medgavs till 

fullo.  

 

Av de refererade målen är Restaurang Atrium det enda målet där domstolen gör en 

utförlig nedbrytning av den förväntade årliga ökningen genom EBIDTA-marginalen. 

Hovrätten gör dock inte någon egen ekonomisk analys utan snarare en bedömning av 

vilka komponenter som anses styrka eller ej. Det faktum att hovrätten analyserar de 

olika komponenterna ger en öppning för att rätten kan komma fram till den riktigare 

skadan på en bredare skala än om bedömningen gjordes på en mer översiktlig nivå. Det 

vill säga istället för att konstatera att antingen är hela EBIDTA styrkt eller så är den inte 

det. En sådan mer ingående tillämpning torde medföra att utfallet i bättre mån 

överensstämmer med den faktiska skadan. 

 

4.1.4. Rörelser utan påvisad inkomst 

I centrala Uppsala hade Qvo Vadis (hyresgästen) under en längre tid hyrt en lokal av 

Uppsala kommun där de drev en pub. År 2006 förvärvades fastigheten, i vilken lokalen 

var upplåten i, av Atrium (hyresvärden) som i samband med förvärvet sade upp Qvo 

Vadis för avflyttning.87 Då parterna var överens om att ersättning skulle utgå uppkom 

sedermera tvist om storleken på ersättningen hyresgästen skulle erhålla.88 Båda parterna 

menade på att avkastningsvärdesmetoden kunde användas för att få fram värdet på 

rörelsen. Dock utmynnade parternas uträkningar i markant olika värden. Hyresgästens 

expert värderade rörelsen med denna metod till 3-3,5 miljoner kronor, hyresvärden å 

andra sidan hävdade att rörelsen var värd 0. Denna diskrepans uppkom främst då det i 

hyresgästens revisionsberättelse för år 2006 framgick att revisorn anmärkt på brister i 

bokföringen och den interna kontrollen samt att en avsevärd kassadifferens hade 

kostnadsfört. Revisorn uttalade sig i förhandlingen att denne inte kunde uttala sig om 

årsredovisningen hade upprättats i enlighet med årsredovisningslagen eller om den gav 

en rättvisande bild av bolagets faktiska resultat. Såväl tingsrätten som hovrätten fann att 

                                                 
87 Ett annat Atrium än i Svea HovR:s dom 2016-06-21 i mål T 6510-15. 
88 Svea HovR:s dom 2010-06-18 i mål T 4647-09. 
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det därmed inte gick att få fram ett värde på verksamheten med hjälp av 

avkastningsvärdesmetoden. 

 

Hyresgästen hade dock även åberopat ett värderingsintyg från en mäklare som visade att 

rörelsen skulle vara värd 3,4 miljoner kronor samt hänvisade till en egen försäljning av 

en intilliggande restaurangrörelse som hade sålts för 6 miljoner kronor. Förutom den 

egna försäljningen åberopade dock hyresvärden inga andra jämförelseobjekt. Med brist 

på jämförelseobjekt fann hovrätten, till skillnad från tingsrätten, att det inte gick att 

tillämpa en skälighetsbedömning enligt RB 35:5. Vidare ansåg hovrätten att Qvo Vadis 

då inte visat på en skada som översteg minimumbeloppet om en årshyra, vilket var den 

ersättningen de erhöll. 

 

Från domen kan vi konstatera att enkom ett värderingsintyg från en mäklare inte tycks 

vara nog för att kunna styrka en rörelses värde.89 Det samma tycks stämma när 

värderingen sker av en auktoriserad värderingsman.90 I ett mål från Hovrätten för Övre 

Norrland bestämdes dock skadeståndet med ett värderingsintyg från en mäklare utan 

redovisade jämförelseobjekt.91 Det är dock oklart om hovrätten fann att värdeintyget i 

tillräcklig mån kunde styrka värdet. Tingsrätten hade grundat sin dom på 

mäklarvärderingen, sedermera hade endast hyresgästen överklagat domen varför 

processens ram medförde att hovrätten inte kunde döma ut mindre än denna.  

 

4.1.5. Kinamopeder - Ej åberopade besittningsbrytande grunder, värderingstidpunkt 

och substansvärde 

Lidl Sverige (hyresvärden) köpte år 2005 en fastighet i Sollentuna, norra Stockholm. 

Redan innan köpet hade Swedport (hyresgästen) hyresrätt till lokalen som de nyttjade 

för en rörelse som sålde så kallade kinamopeder, en billigare variant av klassiska 

mopeder. Lidls avsikt var att riva byggnaden på fastigheten för att sedan bygga upp en 

butikslokal för egen verksamhet. År 2007 sade därför Lidl upp Swedport för avflyttning 

                                                 
89 Se även. Svea HovR:s dom 2015-03-13 i mål T 3561-14. Jmf. dock Svea HovR:s dom 2012-12-21 i 

mål T 1658-12 återgivet i avsnitt 4.1.6 nedan. 
90 Svea HovR:s dom 2015-11-13 i mål T 10233-14. 
91 Hovrätten för Övre Norrlands dom 2014-02-14 i mål T 612-12. 
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med handling där det angavs att huset skulle rivas. Vid den efterföljande processen 

menade dock hyresvärden på att besittningsskyddet skulle brytas igenom dels för att 

huset skulle rivas (JB 12:57 2p.) dels för att de hade befogad anledning till att upplösa 

hyresförhållandet (JB 12:57 4p.).92 Hovrätten fann dock att JB 12:57 4p. inte kunde 

åberopas då det i uppsägningshandlingen endast hade angetts att hyresförhållandet 

skulle upphöra på grund av att huset skulle rivas och att hyresvärden inte hade styrkt att 

hyresgästen ändå visste om den alternativa anledningen.93 Eftersom hyresvärden i målet 

inte hade anvisat hyresgästen till någon ersättningslokal förelåg ingen 

besittningsgenombrytande grund och hyresgästen hade således rätt till ersättning.  

 

Vad gäller själva ersättningen var parterna ense om att avkastningsvärdesmetoden skulle 

tillämpas för att få fram värdet på rörelsen. De var dock oense om från vilket datum 

värderingen skulle göras. Hyresgästen menade att värderingen skulle ske från när det 

sista räkenskapsåret för rörelsen avslutades och rörelsen således lades ner, hyresvärden 

var å andra sidan av uppfattningen att värderingstidpunkten skulle vara när hyresgästen 

lämnade lokalen. Utan någon närmare motivering fann hovrätten att den rätta tidpunkten 

för värdering var när hyresgästen lämnade lokalen. Anledningen till detta var troligen 

att precis som i skadeståndsrätten ska skadans storlek bestämmas när skadan inträffar. 

Skadehandlingen i sammanhanget är vägran till förlängning. Skadan uppkommer 

således naturligt när hyresgästens kontrakt upphör och denne flyttar från lokalen. 

 

Hovrätten fann att stora delar av hyresgästens åberopade värderingsutlåtande var styrkt 

och uppskattade således verksamhetens värde till 10 miljoner kronor. Hovrätten anförde 

dock att värdet skulle minskas med det värde hyresgästen skulle kunna tillgodogöra sig 

ur rörelsen trots uppsägningen, det vill säga rörelsens substansvärde. Med hjälp av 

företagets senaste balansräkning, som var från när det sista räkenskapsåret avslutades, 

fann hovrätten att substansvärdet var 4 miljoner kronor. Hyresgästens ersättning 

bestämdes därmed till 6 miljoner kronor. 

 

Lidl hade hänvisat till det ovan nämnda, avsnitt 2.3. kanske, målet med Biografen i 

Vällingby som stöd för att intresseavvägningen skulle göras. Hovrättens beslut att inte 

                                                 
92 Svea HovR:s dom 2013-12-06 i mål T 3370-13. 
93 Se NJA 1981 s. 675 samt  RH 2001:1 för liknande resonemang. 
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göra det torde dock vara korrekt, då det i HD-målet redan i uppsägningshandlingen 

åberopats att besittningsskyddet skulle utgå på grund av generalklausulen. Med denna 

dom, tillsammans med Biografen i Vällingby, kan vi därmed ta med oss att det går att få 

intresseavvägningen prövad även om det föreligger andra anledningar, såsom rivning, 

men anledningen måste redogöras för i uppsägningshandlingen. Eventuellt öppnas i 

målet för att möjligheten till att låta hyresgästen veta anledningen kan ske innan 

uppsägningen eller i vart fall muntligt i samband med denna. 

 

I målet åberopade även Lidl, som en grund för jämkning, att Swedeport inte självt 

ordnat med en ersättningslokal när de var medvetna om att de inte skulle kunna sitta 

kvar utan lade istället ned rörelsen. Genom att flytta istället för att lägga ner helt menade 

Lidl att skadan skulle begränsats. Hovrätten fann inte att passivitet kunde medföra att 

Swedeport kunde anses underlåtit att begränsa sin förlust. Jämfört med nedan 

redovisade expropriationsmål, avsnitt 4.2.1., ter sig dock inte Lidls jämkningsyrkande 

långsökt. Detta diskuteras vidare nedan i avsnitt 6. 

 

4.1.6. Restaurang Chaplin - Felaktig delgivning av uppsägning och mäklarvärdering 

I ett aningen prekärt mål i Svea hovrätt mellan Gamla Livbolaget (hyresvärden) och 

Tallen (hyresgästen) dök det upp en annorlunda omständighet som hovrätten var 

tvungen att ta ställning till.94 Tallen hade hyrt en restaurang och klubblokal på 

Kungsgatan i centrala Stockholm, Restaurang Chaplin. I samband med att det hade 

kommit hyresvärden till känna att hyresgästen blivit av med sitt serveringstillstånd och 

på grund av det hyrt ut delar av lokalen i andra hand sades avtalet upp av hyresvärden 

med hänvisning till att hyresvärden ville ändra ändamålet med lokalen för att göra 

denna mer lönsam och således hade en befogad anledning (JB 12:57 4p.). Tvist uppstod 

dock om delgivning hade skett i rätt tid efter talan väckts av hyresgästen. Medan 

processen i tingsrätten pågick återfick hyresgästen sitt serveringstillstånd och fortsatte 

driva sin rörelse i lokalen. Hyresgästen återkallade sedermera sin talan då de insåg att 

det inte fanns någon möjlighet för dem att sitta kvar i lokalen.  

 

                                                 
94 Svea HovR:s dom 2012-12-21 i mål T 1658-12. 
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På grund av denna omständighet uppstod dock en fråga i den efterföljande processen 

om intresseavvägningen mellan parterna skulle göras utifrån den förutsättningen att 

hyresgästen hade serveringstillstånd, och således ens kunde utnyttja sin hyresrätt, eller 

ej. Hovrätten resonerade att eftersom hyresgästen inte ”på något orättmätigt sätt stannat 

kvar i lokalen” så skulle intresseavvägningen göras utifrån att de hade 

serveringstillstånd. I intresseavvägningen menade sedan hovrätten att det som talade för 

hyresgästen var att de hade serveringstillstånd och därmed oförhindrat kunde fortsätta 

sin verksamhet. För hyresvärden talade att de ville ändra brukningsändamålet av lokalen 

samt att de sedan innan ex gratia betalat en inte obetydlig summa pengar till 

hyresgästen. Hovrätten menade i detta fall att hyresgästens skäl vägde tyngst, denne 

hade därmed rätt till ersättning. 

 

Vad gällde värdet på verksamheten åberopade hyresgästen i första hand en 

mäklarvärdering som angav värdet till 8 miljoner kronor +/- 10%. Till skillnad från i det 

ovan redovisade målet med Qvo Vadis lade hyresgästen även fram en redogörelse över 

köpeskillingar på jämförelseobjekt. Hovrätten konstaterade att bedömningen av en 

rörelses värde i första hand ska ske med utgångspunkt i marknadsvärdet genom en 

tillämpning av ortsprismetoden. Vidare resonerades att, även om det påpekades att 

värderingsutlåtandena var tillförlitliga, det fanns en viss risk att rörelsen kan ha 

övervärderats. Hovrätten bedömde därmed att värdet på verksamheten torde vara 6 

miljoner kronor. 

 

Målet är som påpekats ovan prekärt. Den intresseavvägning majoriteten i hovrätten gör i 

detta fall tycks skilja sig markant från den som skett i ovan redovisade mål. 

Resonemanget i denna dom tycks leda till att så länge hyresgästen de facto kan driva en 

verksamhet så föreligger inte befogad anledning för hyresvärden att inte förlänga 

kontraktet. Detta trots att det i målet var styrkt att hyresvärden efter brukningsändamålet 

av lokalen var i ett ekonomiskt bättre läge. I målet var dock två hovrättsassessorer 

skiljaktiga som resonerade dels att intresseavvägningen ska göras utifrån när 

uppsägningen skedde, då hyresgästen inte hade något serveringstillstånd, dels att 

hyresvärdens redan utbetalade ersättning ska väga mer för denne. Min uppfattning är att 
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detta resonemang bättre överensstämmer med gällande praxis från HD och därmed är 

mer korrekt.95 

 

Det finns även anledning till att ställa sig frågande till hur hovrätten hanterade 

värderingen. Det finns ett värde i att kunna konstatera att hovrätten accepterar 

mäklarvärderingar, med jämförelseunderlag, som en värderingsmetod. Konstaterandet 

att ortsprismetoden skulle vara den primära utgångspunkten för att bestämma värdet på 

en rörelse kan dock inte anses vara aktuellt längre.96 Utöver detta är det märkligt att 

hovrätten utan mer motivering än ”[…] lokalen ligger på visst avstånd från området 

kring Stureplan, som anses vara det gynnsammaste läget, samt att lokalen är belägen en 

trappa upp i huset.” konstaterade att rörelsens marknadsvärde var 2 miljoner kronor 

mindre än vad värderingsutlåtandena angav. 

 

4.1.7. Korrelationen mellan goodwill, ersättning och besittningsskydd 

Bara några år efter att det indirekta besittningsskyddet hade införts i svensk rätt kom ett 

avgörande som HD troligtvis beviljade prövningstillstånd till för att klargöra dels hur 

intresseavvägningen enligt JB 12:57 4p. skulle gå till dels för att klargöra vilket värde 

som skulle ersättas.97 Målet rörde ett parkeringsgarage som hyrdes ut av en 

bostadsrättsförening. Hyresavtalet hade sagts upp då föreningen hade för avsikt att låta 

sina medlemmar utnyttja platserna själva. HD förde i domen ett resonemang om varför 

det indirekta besittningsskyddet finns från början och menade att det är till för att 

tillvarata det eventuella värdet som har skapats å lokalen genom hyresgästens insatser 

av kapital eller arbete, ett goodwillvärde. HD fann att garagelokalen inte hade tillförts 

något extra värde av hyresgästens insatser. Slutsats blev sedermera att då det saknades 

ett upparbetat goodwillvärde fanns det inget indirekt besittningsskydd för hyresgästen. 

 

Denna dom samt en liknande nyare dom från Svea hovrätt, kritiseras av Victorin och 

Hager i den tidigare nämnda artikeln i SvJT.98 De menade att HD:s resonemang i 

                                                 
95 Se NJA 2007 s. 1018. 
96 Se Edling, Jordabalk (1970:994) 12 kap. 58 b §, Lexino 2016-08-31. 
97 NJA 1972 s. 515. 
98 Svea HovR:s dom 2004-12-22 i mål T 5664-03. 
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domen innebar inte endast att de flesta parkeringsgarage i praktiken saknade 

besittningsskydd men även många kontorslokaler.99 Deras uppfattning var att ett sådant 

rättsläge inte var rimligt.100 

 

Målet berör inte värderingen av rörelsen på samma sätt som övriga mål redogjorda för i 

denna uppsats. Däremot torde HD:s resonemang om att det är hyresgästens 

goodwillvärde och inget annat ha en applicering på vad som ska värderas. Om det var 

vad HD åsyftade är det tveksamt om något av de i denna uppsats redogjorda mål där 

ersättning utgått har beaktat detta. Vilket prejudikatvärde domen har i dagsläget får 

därför ses som oklart.  

 

4.2. Ersättning vid expropriation 

När det kommer till ersättning för rörelseskada vid expropriation är 

partsförhållandena inte samma som vid en förlängning av hyra. Expropriation, till 

att börja med, medges av regeringen i enlighet med 3:1 ExprL. När expropriationen 

väl givits tillstånd till kan det konstateras att den exproprierande parten ett ändamål 

med sitt övertagande som det finns stöd för i lag, 2 kap. ExprL. Detta medför 

följaktligen att den som kommer att bli den ersättningsskyldige har ett i regel ett 

intresse av att ta över fastigheten som väger tyngre än en hyresvärds intresse av att 

få ta över en lokal. Å andra sidan har den ersättningsberättigade en äganderätt som 

åtnjuter ett grundlagsskydd i RF 2:15, något som en hyresgäst inte har. 

Resonemangen i de följande domarna måste därför tolkas i ljuset av detta.  

 

4.2.1. Förlust av planerad inkomst 

I två äldre mål från HD, NJA 1979 s. 735 I och II, framfördes liknande argument från 

expropriaterna. De hade, genom expropriationen, gått miste om en planerad inkomst 

genom nyttjandet av marken. HD ansåg i båda fallen att då expropriationen hade varit 

förutsebar en längre tid för parterna, i det ena fallet i så länge som nio år innan den 

                                                 
99 Se SvJT 2006 s. 803. 
100 Se Svea HovR:s dom 2016-04-14 i mål T 481-15 för stöd för Victorin och Hagers uppfattning. 
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planerade investeringen, ålåg det expropriaterna att förebygga eller begränsa den skada 

de led. I detta ingick att undersöka möjligheten att investera i annan ägd mark eller 

förlägga verksamhet på andra platser. HD fann därmed att viss reducering av skadan 

skulle tas med i beräkningen. 

 

Vidare fann HD att då den faktiska vinsten av det planerade nyttjandet och därmed 

skadans storlek var beroende av osäkra faktorer, såsom ändrade normer och den faktiska 

lönsamheten, var det enda rimliga att tillämpa en skälighetsuppskattning i enlighet med 

RB 35:5.  

 

Målet ger stöd för att det är lämpligt att använda RB 35:5 när det gäller bedömningen av 

framtida vinster. Dras det ett steg längre borde alltså detta även vara tillämpligt när 

ersättning ska bestämmas med avkastningsvärdesmetoden eller andra liknande metoder 

som vars uträkning bygger på antagande om framtida vinst. Det kan även påpekas att i 

båda målen hade de skadelidande yrkat på för tiden höga belopp, 1,17 miljoner kronor 

respektive 2,56 miljoner kronor. Den ersättning HD fann skälig var i båda målen 

betydligt lägre, 250 tusen kronor respektive 710 tusen kronor. I kommentaren till 4:1 

ExprL har detta tolkats som att det är svårt att styrka rörelseskada i sådana fall.101 

 

Vad gäller jämkningen av ersättningen är det svårt att uttala sig om vilket 

prejudikatsvärde det har för det indirekta besittningsskyddet. Om det skulle ha 

prejudikatsvärde skulle dock t.ex. Kinamopedfallet där hovrätten fann att det inte gick 

att utkräva av en hyresgäst att denne på egen hand ordnade med ny lokal vara direkt 

felaktig, vilket inte kan förutsättas.102 

 

4.2.2. Förväntad expropriation, kostnadsmetoden och differensmetod 

När Arlanda flygplats skulle få en tredje landningsbana i slutet av 90-talet var det 

tvunget för LFV att ta vissa fastigheter i området i anspråk. På en av dessa 

fastigheter bedrevs sedan 1987 parkeringsverksamhet av Benstocken´s Parkering – 

                                                 
101 Jensen, Expropriationslag (1972:719) 4 kap. 1 §, Lexino 2015-10-21. 
102 Svea HovR:s dom 2013-12-06 i mål T 3370-13. 
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Airport Carservice AB (Benstocken). LFV (och sedermera statligt ägda Swedavia 

AB när de kom att ta över ägandet av Arlanda flygplats år 2010) ansökte därmed 

om expropriation av fastigheten hos regeringen år 1994. Benstocken motsatte sig 

expropriationen men vann inte framgång med deldom i fastighetsdomstolen som 

förordnande att LFV skulle beviljas förtida tillträde till fastigheten.103 Tvist kvarlåg 

dock om hur mycket ersättning för rörelseskada Benstocken skulle erhålla av 

LFV.104  

 

Benstocken hade, trots medvetenheten om den framtida expropriationen, valt att 

utveckla sin verksamhet på fastigheten. De hade bland annat genom att ansöka om, 

och beviljas, tillfälliga bygglov för uppförandet av biluppställningsplatser 

(parkeringsplatser) samt kontorslokal, vilka sedermera också anlades. LFV menade 

att detta ökade värde av investeringar utförda efter att informationen om den 

framtida expropriationen hade uppdagats inte kunde anses ligga till grund för 

beräkningen av verksamhetens värde. Benstocken å andra sidan menade att då 

investeringarna hade skett lagligt, på mark de hade rätt till, samt att det var samma 

skadevållare, skäligen skulle kunna tillgodoräknas detta värde.  

 

Vidare anförde Benstocken flera alternativa uträkningar för att påvisa sin skada. I 

vad som får tolkas som första hand anfördes att kostnadsmetoden skulle tillämpas, 

vilket med en justerad uträkning i hovrätten av alla de kostnader som uppkommit i 

och med flytten av verksamheten till en annan fastighet gav en summa av 46,045 

miljoner kronor. Dessa kostnader bestod i (1) investeringar på den nya fastigheten 

där de stora posterna var anläggning av parkeringsyta i form av asfalt, belysning, 

plankstaket, maskinhall och kontor, (2) kostnader för drift och servicekostnader 

samt personal på grund av ett längre avstånd till flygplatsen samt (3) flyttkostnader. 

I andra hand föreslogs som en alternativ beräkning differensmetoden. Benstocken 

menade att genom att jämföra parkeringsbolagets förmögenhet vid verksamheten på 

den nya fastigheten med den hypotetiska förmögenheten, framtagen genom 

kassaflödesmetoden, som hade uppkommit på den gamla fastigheten utan 

expropriation eller förväntan om expropriation. Denna differens, med ett tillägg av 

                                                 
103 Fastighetsdomstolen i Nackas dom 2009-11-13 i mål F 1399-07. 
104 MÖD:s dom 2012-04-25 i mål F 7754-11. 
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något som anges vara en riskpremie om 17 miljoner kronor, uppgick till 61,6 

miljoner kronor.105 ”Riskpremien” uppges vara en schablonuppskattad compensatio 

luccri cum damno. Hur detta tillägg skulle kunna vara en compensation luccri cum 

damno, det vill säga ett begrepp som typiskt sett innebär ett avdrag för en fördel 

eller nytta det skadeframkallande agerandet har medfört för den skadelidande, får 

ses som minst sagt märkligt.106 Det får troligen tolkas som att Benstocken menade 

att tillägget avsåg den summan de begränsade sin skada med och vidare att LFV 

inte skulle gagnas, genom att utge en lägre ersättning, genom detta. Någon vidare 

motivering till detta tillägg förekommer inte.  

 

Vad gäller huruvida Benstockens investeringar i verksamheten skulle kunna ligga 

till grund för värderingen av verksamheten resonerade MÖD att, eftersom det 

förelåg en viss osäkerhet kring hur och när den tredje landningsbanan skulle 

uppföras, fanns det skälig anledning för Benstocken att fortsätta utveckla sin 

verksamhet på området för att ”slå vakt om sin före expropriationen etablerade 

rörelse”.107  

 

När det kom till MÖD:s bedömning av skadans storlek uttalade sig domstolen först 

att utgångspunkten för skadeberäkningen var att ersättning skulle utgå motsvarande 

det värde verksamheten hade haft om ett expropriationsbeslut aldrig hade tagits, 

vilket inkluderade möjligheten för expropriaten att få till stånd permanenta bygglov 

på fastigheten. Vidare kommenterades parternas värderingsutlåtanden, i likhet med 

flertalet av ovan redogjorde för domar från hovrätterna med ”[e]nligt Mark- och 

miljööverdomstolen är inte någon av de utförda beräkningarna helt övertygande. 

Det sammanhänger delvis med svårigheterna att bedöma det hypotetiska 

händelseförloppet. Detta förklarar i sin tur en del av de anmärkningsvärt stora 

skillnader som redovisats av parternas sakkunniga i fråga om ingående parametrar 

                                                 
105 Beloppet yrkas dock inte i varken MMD eller MÖD varför angivandet av denna summa är oklar. 
106 Jmf. företagsnytta i 4:2 ExprL, se även SvJT 2012 s. 375 – där Mårten Schultz utvecklar innebörden 

av begreppet. 
107 Med tanke på flertalet besvär från LFV över Benstockens ansökan bygglov från -87 som anger att 

fastigheten direkt kommer beröra taxibanan till den tredje landningsbanan kan det tyckas märkligt att 

konstatera att läget var oklart. Med facit i hand kan även noteras att myndighetens farhåga i samma 

besvär om att etableringen av parkeringsanläggningen skulle åsamka det allmänna väsentligen ökade 

kostnader som välbefogade. 
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i beräkningar och därför också i fråga om skadans storlek.” MÖD resonerar 

därefter att ingen av sakkunnigutredningarna kan sättas före någon annan och på 

grund av denna osäkerhet kan det inte göras någon exakt skadeståndsbedömning. 

Istället, ansåg domstolen, skulle expropriationsersättningen avgöras grundat på 

skälighetsöverväganden i enlighet med RB 35:5. 

 

Vidare konstaterade MÖD att Benstocken gjorde en betydande standardhöjning på 

den nya fastigheten jämfört med den exproprierade. På den nya hade det till 

exempel lagts asfalt och anlagts ett brädstaket (för ökad säkerhet) runt hela området, 

jämfört med verksamheten på den exproprierade fastigheten som hade 

grusbeläggning och endast ett nätstaket. Domstolen menade att dessa investeringar 

skulle vara nödgade att göra även om verksamheten hade fortsatt på den 

exproprierade fastigheten om den skulle fortsätta vara lönsam på det sätt som 

redovisats av Benstocken. Det fanns därför inte grund för att ersättning skulle utgå 

för förbättringskostnaderna.  

 

MÖD ansåg vidare att det inte finns anledning till att ersättning skulle utgå för 

ökade personalkostnader till följd av det längre avståndet till flygplatsen. Denna 

ökning i kostnad, menade domstolen, härstammar närmast från den väsentligt höjda 

service- och säkerhetsnivån som har tillförts verksamheten efter flytten. Vad avser 

de ökade drifts- och servicekostnaderna fann dock domstolen att med beaktande av 

ett hypotetiskt händelseförlopp där verksamheten inte behövt flytta och investerats i 

på samma sätt som skedde på den nya fastigheten. Att det fanns grund för att 

ersättning skulle utgå för de ökade drifts- och servicekostnader som uppkommit på 

grund av samma längre avstånd. Det yrkade beloppet på 16 miljoner kronor för 

denna post avfärdades dock av domstolen som en viss överskattning av skadan. 

 

Med en tillämpning av RB 35:5 fann MÖD slutligen att skadan skäligen kunde 

uppskattas till 5 miljoner kronor. 

 

Målet visar på ett scenario där kostnadsmetoden lämpligen kan tillämpas. Även om 

det framstår som ovanligt skulle liknande omständigheter även kunna uppstå i ett 
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hyresförhållande och förutsatt att avkastningsvärdesmetoden eller 

kassaflödesmetoden inte skulle ge ett bättre resultat för hyresgästen skulle denna 

metod fungera väl. Ironiskt nog är min uppfattning att en mer väl framförd 

diskonterad kassaflödes analys, utan inslag av direkt felaktiga antaganden om en 

compensation luccri cum damno, hade gett ett för expropriaten bättre resultat. 

 

Vidare kan det tänkas att domstolens resonemang om att förhållanden som inte varit 

möjliga på grund av den kommande expropriationen (i målet obeviljade permanenta 

bygglov) även skulle kunna beaktas i mål om indirekt besittningsskydd. Det vill 

säga att en hyresgäst som inte kunnat utnyttja sin hyresrätt full ut på grund av att 

avtalet inte kommer förlängas borde kunna ersättas som om att hyresrätten kunde 

utnyttjas fullt ut. 
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5. Analys 

5.1. Måste en hyresvärd vara redo att ersätta en hyresgäst med kännbart höga belopp 

vid hyresavtals utgång? 

Med beaktande av ovan redovisade praxis kan vi konstatera att domstolarna till synes 

väljer att inte sätta något tak för hur hög ersättningen kan vara. Ser vi till 

Stadshuskällardomen så anses i vart fall en summa motsvarande 34 årshyror vara skälig. 

Intresseavvägningen enligt JB 12:57 4p. medför att de fall där ersättningen inte skulle 

vara förhållandevis hög inte ersätts alls då det indirekta besittningsskyddet bryts 

igenom. Å andra sidan har hyresgästen rätt till full ersättning när besittningsskyddet står 

sig. Denna fulla ersättning tycks även bestå i värde som inte nödvändigtvis kommer från 

hyresgästens investeringar eller arbete. När besittningsskyddet väl håller tycks det inte 

göras någon större distinktion om rörelsens värde härstammar från hyresgästens insatser 

eller andra faktorer såsom läge, renoveringar utförda av hyresvärden eller andra 

förbättringar eller förutsättningar som härstammar från hyresvärden.  

 

Möjligheten för hyresgästen att åberopa den metod som för denne är den mest 

förmånliga bidrar av naturliga anledningar till att ersättningsbeloppet i många fall blir 

höga. Stadshuskällardomen tycks förvisso ge att det finns en viss begränsning i vilken 

värderingsmetod som kan användas. I målet åberopades som tidigare redogjorts för ett 

ägarvärde framräknat med en DCF. Hovrätten godtar dock inte det framräknade 

ägarvärdet som ett rättvisande värde på verksamheten. Det är lite oklart hur det 

uttalandet ska tolkas. Antingen menar hovrätten att det finns någon rimlighetsgräns i hur 

godtycklig till hyresgästens förmån en värdering får vara. Eller, mer troligt, menar 

hovrätten att det i vart fall måste finnas någon förankring i den företagsekonomiska 

litteraturen för en värdering.  Att det förra skulle vara fallet tycks inte stämma överens 

med Victorin och Hagers uppfattning att den beräkningsmetod som ger den mest 

förmånliga ersättningen kan åberopas.108 Vidare var deras uppfattning att ersättningen 

skulle utgå ”[…] så att hyresgästen skall försättas i samma situation som om han valt 

att överlåta rörelsen själv eller alternativt valt att driva den vidare på ett visst sätt.”.  

                                                 
108 SvJT 2006 s. 795. 
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De menade alltså att om företaget har ett högre värde för hyresgästen själv så är det ur 

en ekonomisk synvinkel givet att denne fortsätter driva företaget. Dock påpekar de att 

det är problematiskt att lösa denna värderingssituation. Den andra slutsatsen, att det 

måste finnas någon förankring i den företagsekonomiska litteraturen, ter sig därför som 

det hovrätten måste syftat till. Detta ter sig naturligt då hyresgästen annars godtyckligt 

skulle kunna hitta på egna metoder för beräkning.109 

 

Avkastningsvärdesmetoden och DCF är de mest använda metoderna för att bestämma 

rörelsens värde. Tillämpningen av dessa verkar accepteras genomgående som en 

rättvisande metod för att påvisa värdet på rörelsen, om än med viss justering från 

domstolarnas sida. Ett noterbart undantag från detta finns dock i en dom från Hovrätten 

för Västra Sverige.110 I målet åberopade hyresgästen en DCF, förvisso framtagen av en 

företagsmäklare. Hovrätten fann att värderingen hade klara brister och menade således 

att värderingen inte speglade verksamhetens värde. Hur dessa brister uttryckte sig eller 

mer detaljerat vad de bestod i framgår dock inte av domen.  

 

En förtjänst, för hyresgästen, med att värdera rörelsen med hjälp av 

avkastningsvärdesmetoden eller DCF är att metoderna inte gör någon distinktion av 

varifrån värdet härstammar. Det ville säga, om värdet kommer från hyresgästens egna 

investeringar och arbete eller inte. Detta illustreras väl i såväl Stadshuskällaren, 

Sheratongaraget som Restaurang Atrium. Restaurangen i stadshuskällaren hade troligen 

inte haft lika stor omsättning av gäster om den inte låg i just stadshuskällaren, Q-park 

hade inte haft lika stor beläggning utan sitt läge under Sheratonhotellet och Restaurang 

Atrium hade inte haft lika många gäster om det inte låg i Nationalmuseet. Svea hovrätt 

medger ändock inget avdrag i något av fallen för den förtjänst respektive lokals läge 

inverkat på rörelsernas omsättning.  

 

En annan anledning till att ersättningen bestäms så högt skulle kunna vara den i 

inledningen ställda tesen av Victorin och Hager som menade att domstolarna inte kunde 

hantera parternas värderingsutlåtanden. Främst pekade författarna på hur lätt det var att 

med avkastningsvärdesmetoden komma fram till olika värden med relativt små 

                                                 
109 Vilket förvisso skulle medföra vissa bevissvårigheter. 
110 Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-12-12 i mål T 1171-14. 
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förändringar vad gäller avkastningskravet, någon som, enligt dem, var svårt för de 

svenska domarna att kunna analysera. Även om DCF inte hade fått fullt genomslag i 

rättstillämpningen vid tiden av artikeln torde samma teori vara applicerbar på denna 

metod. Följden av deras resonemang skulle således vara att domstolarna helt enkelt 

köper de värderingsutlåtanden som ges med hull och hår. Det är osäkert om hur 

generella slutsatserna från undersökningen i denna uppsats kan anses vara om rättsläget 

eftersom de domar som redogjorts för, avseende ersättning för indirekt 

besittningsskydd, är från hovrätterna. Av dessa domar drar jag dock slutsatsen att 

domstolarna i vart fall inte alltid gör en sådan översiktlig analys av värderingsutlåtanden 

som Victorin och Hager befarade. Såväl i Sheratongaragedomen som Restaurang 

Atrium kan vi i domskälen läsa utförliga och till synes kompetenta genomgångar av 

diskonteringsräntans beståndsdelar respektive grunderna för en rättvisande EBIDTA. 

Även i Stadshuskällardomen kan vi utläsa att domstolen tycks gjort en ingående analys 

av värderingsutlåtandets olika beståndsdelar. I andra domar ger dock tesen intryck av att 

stämma bättre, i Kinamoped-målet gör domstolen ingen form av referens till varför det 

åberopade avkastningsvärdet är riktigt och redogör inte för någon vidare analys av 

denna. Svårigheten i vissa fall att hantera värderingsutlåtanden, eller i vart fall redovisa 

i domen om hur domstolen kommer fram till en viss slutsats, blir extra tydligt i 

Restaurang Chaplin-målet där domstolen till synes chikanöst bestämmer att en rörelse 

har ett 25% lägre marknadsvärde för att det ligger på ”fel sida” av Sveavägen i 

Stockholm.  

 

Sheratongaraget, Stadshuskällaren och Restaurang Atrium är domar från 2015-2016 

medan Kinamopedmålet och Restaurang Chaplin är från 2012-2013. Det kan vara så att 

Svea hovrätts domare blivit bättre på att hantera värderingsutlåtanden, eller i vart fall 

motivera sina ställningstaganden baserade på dessa, mellan 2013-2015. Om så är fallet 

kan endast tiden utvisa men det innebär i så fall att Victorin och Hagers farhåga i alla 

fall inte längre stämmer. En annan anledning kan vara att rättens analys är avhängig hur 

skickligt processen förs av parterna, det vill säga hur pedagogiskt parterna lyckas lägga 

fram sina experters värderingsutlåtanden. I en process där parterna redovisar tydligt hur 

de kommit fram till de olika delmomenten i en värdering och hur de har valt att beräkna 

denna är det lättare för rätten att ta ställning till samtliga faktorer. I den slutsatsen kan 
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det finnas två möjliga vägar för en part. Å ena sidan kan man som part vilja ha en så 

pedagogisk utläggning som möjligt för att öka transparensen och därmed också 

trovärdigheten av värderingen. Å andra kan det säkerligen finnas fördelar med att inte 

låta komponenterna som utgör värderingen vara helt transparenta, dessa kanske t.ex. är 

illa underbyggda. I det senare fallet står man som part givetvis risken att rätten är 

kompetent nog att genomskåda detta. En tredje förklaring till de senare domarnas till 

synes ökade kompetens är en kombination av de två angivna. 

 

Svaret på den inledande frågeställningen kan således sammanfattas kort, ja, hyresvärdar 

måste vara bereda att ersätta hyresgästen med höga belopp. Det verkar dock finnas 

undantag. 

 

I ett av målen, Kinamopedmålet, ser vi en betydande nedsättning av ersättningen till 

hyresgästen i och med att avdrag görs för rörelsens likvidationsvärde. Stöd för detta 

tillvägagångssätt hittar vi även till viss del i doktrinen.111 Att detta sker är rimligt. I de 

fall en rörelse blir tvungen att läggas ner ter det sig naturligt att de tillgångar rörelsen 

har säljs av. Skulle hyresgästen ersättas för hela rörelsens värde och sedan, från ett annat 

håll, erhålla ersättning för sina tillgångar skulle denne överkompenseras sin skada. Det 

verkar vidare inte finnas någon anledning till varför inte detta skulle kunna ske mer, 

förutsatt att hyresvärden yrkar på det vill säga. Även i fall där hyresgästen inte har ett 

lager av mopeder ter det sig troligt att verksamheten har någon form av substansvärde 

som denne kan tillgodogöra sig. 

 

5.2. De facto direkt besittningsskydd? 

Det kan inte uteslutas att det nuvarande rättsläget medför att det finns situationer där 

lokalhyresgäster åtnjuter något som de facto är ett direkt besittningsskydd. Dock 

med den betydande skillnaden att de besittningsbrytande grunderna för 

lokalhyresgäster, i JB 12:57, generellt är lättare att bryta igenom än de för 

bostadshyresgäster i JB 12:46 där det kanske mest utmärkande inte görs någon 

ekonomisk intresseavvägning. När väl besittningsskyddet står sig hamnar vi i ett 

                                                 
111 SvJT 2006 s. 802. 
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läge där hyresgästen kan sitta kvar i lägenheten även när avtalet tar slut och 

hyresvärden hade önskat annat. 

 

I de ovan redovisade målen rör det sig i regel om hyresvärdar med andra 

inkomstkällor än uthyrning av lokaler. I många fall lär det dock förekomma 

hyresvärdar vars enda inkomstkälla är de årshyror de får in från sina lägenheter. I 

dessa fall måste hyresvärden ta ställning till om de har råd säga upp ett 

lokalhyresavtal eller om det blir för dyrt. Stadshuskällaren kan tjäna som det 

extrema exemplet. Ersättningen som dömdes ut var cirka 136 miljoner kronor. 

Årshyran var cirka 4 miljoner kronor. I ett fiktivt scenario där hyresvärden inte har 

andra inkomstkällor skulle det ta uppåt 34 år för att täcka den ersättningen, då med 

bortseende från andra kostnader för hyresvärden som ska täckas av hyran såsom 

regelbundet underhåll och mindre renoveringar. Liknande problem för hyresvärden 

hade uppstått med Sheratongaraget, som med en ersättning om 31 miljoner kronor 

och en skälig årshyra om 7,9 miljoner kronor skulle ta 4 år att tjäna igen och 

Restaurang Atrium som med en ersättning om 12 miljoner kronor och en årshyra 

om 325 000 kronor + 5% av omsättningen, utan beaktande av omsättningen tagit 34 

år att ersätta. En sådan utgift lär för många hyresvärdar inte förefalla som 

ekonomiskt försvarbar.  

 

Huruvida lokalens unika läge, rent geografiskt eller i en speciell byggnad, skulle 

påverka ersättningens storlek tycks det inte finnas något övertygande stöd för.  När 

det rör sig om icke unika lokaler finns det å andra sidan en större chans att 

hyresvärden undergår ersättningsskyldighet helt genom att anvisa en 

ersättningslokal till hyresgästen, förutsatt att den förre yrkat på att 

besittningsskyddet inte ska aktiveras enligt JB 12:57 2 eller 3p. Som ovan 

resonerats kan dock en lokal med ett attraktivt läge påverka rörelsens värde och 

således den ersättning som ska utgå. Teoretiskt finns det dock inget som talat emot 

att en restaurang med högt avkastningsvärde i en mellanstor svensk stad skulle 

kunna erhålla en ersättning motsvarande Stadshuskällaren, förutsatt att 

ersättningsskyldighet anses föreligga. 
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5.3. Intresseavvägningen 

Två intressanta saker som de ovan återgivna målen med Stadshuskällaren, 

Sheratongaraget och Restaurang Atrium har gemensamt är (1) att lokalerna har varit på 

attraktiva platser vars attraktivitet till stor del inte berott på hyresgästen själv samt (2) 

att i inget av målen prövades det om det för hyresvärden skulle finnas en annan befogad 

anledning till att upplösa hyresförhållandet enligt generalklausulen i JB 12:57. I inget av 

målen gjordes därför någon ekonomisk intresseavvägning mellan parterna. I 

Stadshuskällarmålet åberopades förvisso generalklausulen men eftersom hyresvärden 

föll på att det inte ens förelåg sakliga skäl för uppsägningen kom denna prövning inte att 

ske i någon vidare omfattning. Som visats i Kolmårdenmålet tycks det finnas all 

anledning för hyresvärden att åberopa generalklausulen när det är en annan faktor än 

hyresgästen som är den egentliga anledningen till att verksamheten varit framgångsrik. 

Detta förutsätter, som framgår av NJA 1981 s. 675, RH 2001:1 och ovan redogjorda för 

Kinamopedmålet, att hyresvärden redan i uppsägningshandlingen åberopat anledningen. 

Med det sagt är det inte givet att en intresseavvägning hade medfört att de tre 

hyresgästernas besittningsskydd hade brutits genom. Förutsatt att Stockholm kommun 

hade haft sakliga skäl för uppsägning i Stadshuskällarmålet ter det sig dock inte otroligt 

att utgången, med beaktande av Dalbo bensinmålet, hade blivit en annan med tanke på 

hyresvärdens intresse av att kunna säga upp blandavtal där en större del av avtalet inte 

utgör hyresavtal. I sammanhanget kan nämnas ett mål från Svea hovrätt där hyresvärden 

hade yrkat att de hade en befogad anledning att avsluta hyresförhållandet och 

hyresgästen hade värderat sin verksamhet med avkastningsvärdesmetoden.112 I målet 

konstaterades det dock att värdet på verksamheten härstammade i hyresgästens egna 

investeringar och arbete varför också hela värdet på verksamheten ersattes. 

  

                                                 
112 Svea HovR:s dom 2014-03-12 i mål T 7440-12. 
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6. Diskussion 

6.1. De facto direkt besittningsskydd 

Att det som ovan resonerats föreligger ett de facto direkt besittningsskydd i vissa fall 

måste anses vara problematiskt. Lagstiftarens syfte att skydda hyresgäster från 

hyresvärdars obefogade uppsägningar för att själva tillgodogöra sig hyresgästens 

investeringar och arbete tycks överkompenserat med en sådan rättsordning. I 

förarbetena uttalade HLK följande om skillnaden mellan skyddsformerna. ”Det faller 

till en början i ögonen, att det objekt, som man avser att skydda, icke är av samma 

karaktär, när hyresförhållandet rör en bostadslägenhet som då upplåtelsen avser 

lägenhet av annat slag (lokallägenhet, egen anmärkning). Medan besittningsskyddet för 

bostadshyresgäst i första hand avser att tillgodose ett ideellt intresse, som svårligen kan 

skattas i eller ersättas med pengar, har besittningsskyddet utanför bostadssektorn 

väsentligen till uppgift att värna ett intresse, som är av ekonomisk natur och därför 

möjligt att tillgodose medelst ersättningsregler.”113 Med denna distinktion mellan de 

olika besittningsskydden framstår det tydligt att det inte fanns en avsikt att hyresvärden 

inte skulle kunna, mot skälig ersättning, säga upp hyresavtalet. HLK menade dessutom 

vidare att det var naturligt att hyresvärden skulle ha möjligheten att ”byta” hyresgäst vid 

avtalets utgång om denne tredje man erbjöd en högre hyra.114  

 

6.2. Jämkning av ersättning 

Något som kan tyckas märkligt är att jämkning vad gäller ersättningen till 

hyresgäster sällan eller aldrig diskuteras i de mål som rör besittningsskydd. Ett 

undantag är Kinamopedmålet där hyresvärden menade att hyresgästen hade kunnat 

begränsa sin skada om denne själv hade ordnat med en ny lokal istället för att lägga 

ner verksamheten helt. I det målet ansåg dock hovrätten att någon sådan skyldighet 

inte ålåg hyresgästen och att det rentav skulle undergräva det indirekta 

besittningsskyddet. Min uppfattning är att hovrätten i det fallet har fel. Syftet med 

det indirekta besittningsskyddet är som ovan redovisats att skydda hyresgäster från 

                                                 
113 Se SOU 1966:14 s. 302. 
114 Se SOU 1966:14 s. 303. 
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att bli av med sina investeringar i en verksamhet till förmån för hyresvärden. Detta 

bekräftas även i NJA 1972 s. 515. Syftet är inte att en hyresgäst som blir av med sin 

lokal ska kunna få maximal ersättning för sin verksamhet genom att lägga ner den. 

Med det sagt menar jag inte att ersättning inte ska utgå alls däremot anser jag att det 

faktiskt finns en möjlighet till jämkning i vissa liknande fall. I förarbetena till 

regleringen ges som exempel att när hyresgästen har underlåtit att vidtaga skäliga 

åtgärder för att begränsa sin skada så ska det beaktas vid bestämmandet av 

ersättningen.115 Att leta efter en ny lokal för att undvika att ens verksamhet läggs 

ner måste anses som skäligt och något som troligen oftast sker i praktiken. Som 

framgår av de expropriationsmål som redogjorts för i uppsatsen finns det i dessa 

sammanhang en relativt långt gående skyldighet för den skadelidande att begränsa 

sin skada. Det torde finnas en möjlighet att likt expropriationsfallen att från 

hyresvärdens sida i större mån kunna kräva skadebegränsande åtgärder från 

hyresgästen från det att hyresgästen blir medveten om att en förlängning av 

hyreskontraktet inte kommer att komma till stånd. I vissa fall, såsom med 

Sheratongaraget, där förhandlingar sker mer eller mindre intill dagen för 

huvudförhandling kommer denna period då hyresgästen har möjlighet att begränsa 

sin skada av naturliga skäl i princip vara obefintlig varför ingen skillnad i denna 

bedömning kommer kunna göras.116 I andra fall dock, såsom t.ex. Restaurang 

Atrium eller Biografen i Vällingby, då lokalen ska undergå en större ombyggnation 

eller rivas så vet hyresgästen med all säkerhet att en förlängning inte kommer till. 

Det bör då finnas en skyldighet för hyresgästen att i dessa fall begränsa sin skada i 

skälig mån. Även om den aktuella verksamheten måste läggas ner på grund av att 

den förlorade lokalen är unik och svårligen ersättningsbar kan det finnas möjligheter 

för företag att omstrukturera sin verksamhet på olika sätt som begränsar sin skada. 

Liknande åtgärder såsom Q-park i målet om Sheratongaraget företog när de hade en 

möjlighet flytta över sin andrahandsuthyrning till Europcar till ett av deras andra 

ägda garage och på så sätt begränsade sin skada borde kunna ske i fler fall. För 

koncerner såsom Q-park eller Profilrestauranger, som hade hyresrätten till 

Stadshuskällaren, kan det finnas möjligheter att omplacera personal, utvidga 

                                                 
115 Se SOU 1966:14 s. 321. 
116 Noterbart är dock att Sheratongaragemålet är det enda av ovan redovisade mål där hyresgästen gör 

någon form av skadebegränsande åtgärd. 
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verksamhet på andra ställen som inte skulle gått vid ett fortsatt drivande av den 

rörelsen som måste läggas ner, använda inventarier från den nedlagda rörelsen i 

andra lokaler o.s.v. Detta förhållande beror givetvis inte på domstolarna då de är 

bundna av processen ram. För att möjligheterna till att begränsa hyresvärdens 

ersättningsskyldighet via hyresgästens skadebegränsande åtgärder ska kunna utredas 

helt krävs att hyresvärdens ombud i större mån åberopar detta. 

 

 I rent avtalsrättsliga sammanhang, alltså avtal som inte gäller hyra eller andra avtal 

som regleras av annan lex specialis, har 36§ AvtL getts en bred tillämpning och ger 

att avtal i allmänhet kan jämkas till vad som är skäligt. Som anförts ovan i kapitel 

2.4 och 4.2.1. är det inte heller främmande i expropriationsfallen att ersättningen 

jämkas när expropriaten inte vidtagit tillräckligt skadebegränsande åtgärder. Enligt 

lagtexten skall den ersättning som utgår för indirekt besittningsskydd vara skälig 

och i förarbetena anges att ersättningen ska kunna bestämmas till vad som är 

skäligt, dock uttalade sig utredarna att möjligheten till jämkning skulle utnyttjas 

med stor försiktighet för att undvika att såväl den preventiva som den reparerande 

verkan av besittningsskyddet skulle försvagas.117  

 

Varför är det då så att jämkning av ersättning eller skäligheten i den samma sällan 

diskuteras? Det skulle kunna bero på att ersättningen snarare tolkas som ett 

skadeståndsrättsligt anspråk än ett avtalsrättsligt. Därmed är det principen om full 

ersättning som är den förhärskande.118 Möjligen är denna klassificering korrekt. 

Mycket av det ”typiska” skadeståndförhållandet föreligger när det rör ett hyresavtal 

som inte förlängs och det uppkommer en skada. Hyresgästen är skadelidande, då 

dennes verksamhet måste läggas eller omstruktureras, och hyresvärden är den 

skadevållande, det är denne som är ansvarig för att avtalet inte förlängs. Även det 

tidigare nämnda kravet på adekvat kausalitet känner vi igen från skadeståndsrätten. 

I ett typiskt skadeståndsförhållande föreligger dock någon form av culpa som 

medför att skadevållaren är klandervärd. Det går såklart att hävda att då det krävs att 

det är en obefogad uppsägning för att ersättning ska utgå till hyresgästen så har 

                                                 
117 SOU 1966:14 s. 321. 
118 Det finns förvisso möjlighet till jämkning i 6:1-2 SkL. Möjligheten att åberopa jämkning enligt dessa 

regler är dock starkt begränsad.  
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hyresvärden varit culpös. Som ovan, i kapitel 2.3., redogjorts för handlar 

intresseavvägningen enligt JB 12:57 4p. i princip om vem som har det största 

ekonomiska intresset. I grundfallet, det som omnämns i förarbetena som det som 

man vill skydda hyresgäster från, när hyresvärden helt enkelt tar över en 

framgångsrik verksamhet för egen regi och vinning, finns det goda skäl för att se 

hyresvärden som culpös och även kanske klandervärd. Men i många fall kan det 

vara som med Sheratongaraget, med hyresförhandlingar som inte går igenom, eller 

Stadshuskällaren, där hyresvärden anser på mer eller mindre goda anledningar att 

denne vill ha en annan hyresgäst. I de fallen ter det sig för mig inte lika självklart att 

hyresvärden har varit culpös. Således anser jag att denne inte heller kan ses som 

klandervärd på grund av denna omständighet.  

 

Det kan, i min mening, argumenteras för att det indirekta besittningsskyddet är en 

del av det avtalet som ingås mellan hyresvärden och hyresgästen då det är en 

förpliktelse som hyresvärden åtar sig i och med att ingå avtalet. Det som talar mot 

att så skulle vara fallet är att besittningsskyddet inte fritt kan avtalas bort.119 Det är 

ändock en dispositiv regel  och möjligheten att avtala bort den föreligger i 

förhållandevis många fall. Ett ställningstagande om att det indirekta 

besittningsskyddet är en del av hyresavtalet torde medföra att möjligheten till 

jämkning, likt den som görs enligt 36§ AvtL, ligger relativt nära till hands. Med 

beaktande av att det vid ersättning för indirekt besittningsskydd inte rör sig om ett 

rent skadeståndsrättsligt förhållande bör det i vart fall finnas en viss försiktighet hos 

domstolarna att tillämpa principen om full ersättning. I sammanhanget bör nämnas 

att HD i Dalbo bensin uttalade att ”[d]enna bedömning av hur JB:s bestämmelser 

om indirekt besittningsskydd skall tillämpas i ett komplext avtalsförhållande kan 

inte jämkas med stöd av 36 § avtalslagen”. Uttalandet är i ett sammanhang om 

befogad anledning att säga upp hyresavtalet föreligger eller inte vilket gör det svårt 

att tolka om HD menade att det är regeln i sig som inte kan jämkas eller om det är 

ersättningen. 

 

                                                 
119 Se avsnitt 2.1. 
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Motsvarande 4:1 4st. ExprL skulle det vidare, utan att frångå lagens syfte, kunna 

finnas en möjlighet för hyresvärden att i viss mån kräva att skadebegränsande 

åtgärder utförs.  

 

6.3. Avkastningsvärdesmetoden 

Som redovisats ovan kan det finnas flertalet problem med att ersättningen till 

hyresgästen bedöms genom avkastningsvärdesmetoden. Minst tillfredställande är att 

den avkastning hyresgästens rörelse uppbär inte enkom kan anses komma ur 

hyresgästens egna arbete och investeringar. I Sheratongaraget kan detta framstå som 

extra tydligt när vi jämför det med parkeringsgaraget i NJA 1972:515. Båda var 

parkeringsgarage, Sheratongaraget är större och har ett bättre läge förvisso, men den 

stora skillnaden mellan de två målen är att HD i NJA 1972:515 gjorde en 

intresseavvägning mellan parterna där det konstaterades att hyresgästen inte hade 

upparbetat någon goodwill. I Sheratongaraget yrkade hyresvärdarna på att ingen 

ersättning skulle utgå för att en skälig hyra hade erbjudits, JB 12:57 5p., där gjordes 

således ingen intresseavvägning och hela Q-parks rörelse i Sheratongaraget ersattes 

sedermera. Det kan givetvis inte uteslutas att Q-park hade haft framgång med att 

visa att de hade ett upparbetat goodwillvärde i anslutning till lokalen. Det ter sig 

dock mer troligt att förare som är i behov av parkering väljer parkeringsgarage efter 

plats snarare än vilket företag som tillhandahåller parkeringen. 

 

Precis som namnet antyder är ekonomisk teori är i sin natur teorier d.v.s. att de 

ersättningar som bestäms med hjälp av ekonomisk teori enbart måste ses som 

gissningar, kvalificerade gissningar givet, men ändock gissningar. 

Det bör då inte vara ett krav att domstolen, för att se till att hyresgästen får full 

ersättning, är riktigt så frikostig som den visat sig vara. Det skulle kunna finnas en 

möjlighet för domstolen att tillämpa RB 35:5 i en vidare omfattning, d.v.s. göra en 

egen bedömning som är mer fristående från parternas yrkanden, precis som i NJA 

1979 s. 735 I och II i de fall som förefallet ha allt för osäkra prognoser. Finns 

såklart flera problem med detta. Inte minst med tanke på komplexiteten av 

uträkningen för avkastningsvärdesmetoden. 
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6.4. Sammanfattning 

Det nuvarande rättsläget medför att hyresvärdar måste förutsätta att de kan komma att 

behöva ersätta hyresgäster med betydande belopp när en förlängning av hyresavtal inte 

kommer till. Detta beror till stor del på de värderingsmetoder som används för att 

beräkna verksamhetens värde. I vissa fall är denna ersättning så hög att hyresvärden inte 

har en ekonomisk möjlighet att säga upp hyresavtalet. Det som uppstår då är att 

jämställa med ett direkt besittningsskydd. Detta med en viktig skillnad, de 

besittningsbrytande grunderna för lokallägenheter är lättare att få igenom eftersom det, 

till skillnad från situationen med bostadslägenheter, finns en möjlighet att göra en rent 

ekonomisk intresseavvägning.120 Intresseavvägningen ska främst se till de ekonomiska 

intressena parterna har av att hyresförhållandet består respektive bryts. Generellt krävs 

det relativt lite för att hyresvärdens intresse ska väga tyngre. I de mål där höga 

ersättningar har utgått har det i regel inte gjorts någon intresseavvägning. För att 

potentiellt undvika ersättning kan det därför ligga i hyresvärdens intresse att alltid 

åberopa generalklausulen i JB 12:57 4p. redan i uppsägningshandlingen för att på så sätt 

hävda att denne har en befogad anledning att upplösa hyresförhållandet och få fram en 

intresseavvägning från domstolen. Det finns till synes ingen anledning att inte åberopa 

denna besittningsbrytande grund då omständigheten inte förhindrar att andra 

omständigheter såsom att huset ska rivas eller byggas om åberopas. 

  

                                                 
120 Se dock JB 12:46 10p som medger en intresseavvägning. Det är dock inte hyresgästens ekonomiska 

intresse som prövas i tillämpningen av denna paragraf. 
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