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Sammanfattning 
 

I denna uppsats tar vi upp ämnet kring lokalhyra och det indirekta besittningsskydd, vilket följer av 

de ersättningsregler som kan komma att aktualiseras i fråga om obefogad uppsägning av en 

lokalhyresgäst. Vi presenterar den relevanta lagstiftningen samt centrerar uppsatsen kring ett 

aktuellt rättsfall, NJA 2011 s. 27. Rättsfallet handlar i det hela om den s.k. generalklausulen vilken 

återfinns i 12 kapitlet 57 § 1 stycket p. 4 Jordabalken, samt dess tillämpning och eventuellt 

efterföljande intresseavvägning. Rättsfallet ligger för närvarande hos Svea Hovrätt varpå dom 

förväntas meddelas någon gång i januari. Uppsatsen har för syfte att utreda hur man tolkar denna 

generalklausul samt vilka konsekvenser en dom kan komma att få i fråga om det indirekta 

besittningsskyddet i framtiden. 
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1  Inledning  
 

Under 2011 kom frågor angående tillämpningen av reglerna om indirekt besittningsskydd vid 

lokalhyra att bli aktuella genom rättsfallet, NJA 2011 s. 27. Generalklausulen i 12:57 1 st. p. 4 JB, 

samt dess tillämpning kom att utgöra den centrala delen i målet med syftet att avgöra hur ”i annat 

fall befogad anledning” skulle komma att tolkas i målet. Enligt reglerna gällande indirekt 

besittningsskydd har en lokalhyresgäst inte rätt till ett förlängt hyresavtal utan kan i vissa fall istället 

äga rätt till skadestånd i det fall hyresvärden vägrar förlänga avtalet. Dock gäller inte ett sådant 

skadestånd om det föreligger en s.k. besittningsbrytande grund enligt 12:57 1 st. p. 4 JB.   

 

Målet gällde en uppsägning av en lokalhyresgäst, (Eurostar Aktiebolag) på grund av en 

ombyggnation. Innan renoveringen påbörjades bedrevs bioverksamhet i lokalerna och som p.g.a. 

renoveringen fick fortsätta sin verksamhet i ersättningslokaler. När renoveringen färdigställts och 

Eurostar åter skulle ingå ett nytt hyresavtal med hyresvärden (Svenska Bostäder) hade ett nytt 

hyresavtal mellan värden och Svensk Filmindustri (SF), en s.k. ankarhyresgäst
1
 redan upprättats 

utan Eurostars vetskap. Detta innebar stora konsekvenser för Eurostar som inte hade något direkt 

besittningsskydd till sina gamla lokaler som man bedrivit verksamhet i sedan 1985. Enligt Svenska 

Bostäder hade besittningsbrytande grunder åberopats som innebar att Eurostar inte hade rätt till 

ekonomiskt skadestånd. Eurostar antydde här det motsatta, att skadestånd skulle utgå, med 

anledning av de ersättningslokaler man på egen hand anskaffat sig ersättningslokaler  för att fortsätta 

bedriva sin verksamhet eftersom Svenska Bostäder underlåtit att anvisa ersättningslokaler. Dessa 

har dock inte ansetts utgöra godtagbara lokaler i förhållande till Eurostars verksamhet. På grund av 

detta uppstod härav en tvist mellan parterna och man förde ett resonemang kring huruvida en 

prövning skulle ske enligt generalklausulen, även om byggnaden som avses i detta fall skulle 

undergå en sådan ombyggnad enligt 12:57 1 st. p. 3 JB som är fallet i NJA 2011 s. 27.   

 

 

 

 

 

                                                   
1
 I t.ex. detaljhandeln brukar man referera till s.k. ankarhyresgäster när man talar om de större butikerna i ett köpcent-

rum, vanligtvis ett varuhus eller en affärskedja. 
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1.1 Syfte och frågeställning 
 
Vi har för avsikt att med denna uppsats utreda samt analysera tolkning och tillämpning rörande 

12:57 1 st. p. 4 JB, den s.k. generalklausulen i fråga om hyra av lokal, (lokalhyra). Vi har även för 

avsikt att i fall då generalklausulen ansetts tillämplig företa oss en utredning kring den 

intresseavvägning som då sker i samband med tillämpningen. Grunden till utredningen ligger i 

fallet NJA 2011 s. 27, vilket berör generalklausulen och dess tillämplighet i fråga om lokalhyra.  

 

Vi har vidare valt att arbeta utifrån följande frågeställningar: 

 

-  När blir generalklausulen i 12:57 1 st. p. 4 JB tillämplig? 

 

-  I fråga om tillämpning av generalklausulen, hur är generalklausulen tänkt att tolkas 

mot hur den faktiskt tolkas och tillämpas i praktiken?  

 

-  Vilka faktorer tar man hänsyn till vid en intresseavvägning, samt vad kan detta 

komma att innebära sätt ur ett partsperspektiv? 

 

1.2 Avgränsning och disposition 
 

Vi har för avsikt att i detta arbete presentera det rättsliga ramverk vilket omgärdar situationen 

kring det indirekta besittningsskyddet i fråga om hyra av lokal. Vi ämnar sedan att främst 

fokusera på tolkning och tillämpning av 12:57 1st. p. 4 JB (generalklausulen) samt den 

intresseavvägning som följer därav. Vi kommer även att beröra vad som gäller för  

skadeståndsersättningen som aktualiseras i fråga om obefogad uppsägning samt hur man i 

praxis ser på tillämpning av klausulen i samband med annan besittningsbrytande grund t.ex. 

12:57  1st. p. 3 JB. Arbetet kommer att företas med utgångspunkt i ett, på området aktuellt 

rättsfall, NJA 2011 s 27. Vidare har vi för avsikt att hålla oss inom ramarna för den rent 

hyresrättsliga lagstiftningen d.v.s. 12 kapitlet Jordabalken. 

 

Vi har valt att presentera uppsatsen i en kronologisk ordning, med att i ett fösta avsnitt beskriva 
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bakgrunden till besittningsskyddet vid lokal samt benämna de besittningsbrytande grunder vilka 

kan komma att aktualiseras i fråga om hyra av lokal. Sedan har vi i följande uppdagat ett på 

området aktuellt rättsfall, NJA 2011 s. 27 där vi genom ett rättsfallsreferat på ett så korrekt sätt 

som möjligt sammanfattat de för framställningen, relevanta delarna målet. Framställningen 

övergår sedermera till att beskriva de huvudpunkter som berörs i målet. Vidare presenteras 

översiktligt den intresseavvägning vilken följer av en tillämpning av klausulen vi nämner även 

vad som gäller i fråga om skadeståndsersättning, för att sedan övergå till en slutgiltig analysdel 

och slutsats.   

 

1.3  Metod och material 
 

Vi har valt att skriva en rättsanalytisk uppsats om generalklausulen i 12:57 1 st. p. 4 JB. 

Utgångspunkten har varit att använda rättsfallet NJA 2011 s. 27 samt även i viss mån 

hovrättens egna anteckningar kring rättsfallet. Vi har även använt oss av doktrin som berör 

lokalhyra tillsammans med förarbeten för att utröna hur generalklausulen är tänkt att användas 

i praktiken. Detta för att sedan själva försöka se alternativen till en lösning av problemet med 

det pågående fallet.  

 

Under uppsatsens fortskridande har vi upptäckt att material varit något av en bristvara på 

området, Detta har påverkat uppsatsskrivandet då det lämnat stort utrymme för egna 

tolkningar hos läsaren, eftersom den praxis som finns att tillgå på området i viss mån kan te 

sig aningen magert, vilket försvårat den praktiska tolkningen kring tillämpningen av 

lagreglerna. Detta har varit svårt att hantera men har samtidigt varit en tillgång i skrivandet då 

vi fritt kunnat diskutera om vilken betydelse generalklausulen eventuellt kommer att få efter 

hovrättsdomens avgörande. 

 

Vidare har vi valt, med hänsyn till det ursprungliga avgörandet, i stor utsträckning citera vissa 

utvalda stycken därav domstolsavgöranden, kommentarer, förarbeten etc. Genom att återge 

dessa texter i sin ursprungliga lydelse har vi för avsikt att uppnå vi en korrekt återspegling av 

rättsläget. 
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2 Vissa bestämmelser om lokaler  
 

2.1 Bakgrund 
 

Lagstiftare valde 1972 att bortse från det direkta besittningsskyddet i fråga om lokalhyra, det 

man valde att tillämpa var istället det s.k. indirekta besittningsskyddet. Det fanns ett antal 

orsaker till detta bl.a. tyckte man att, då lokalhyra rörde en upplåtelseform som till naturen var 

av en mer kommersiell karaktär så fanns det inte samma behov av skydd gentemot en 

hyresvärd som i en situation rörande en bostadsöverlåtelse där man såg även till vissa sociala 

intressen. Vid en kort jämförelse så har man ansett att en lokalhyresgäst, då denna inte allt för 

sällan utgör en egenföretagare, myndighetsutövare m.fl., ifråga om de egna rättigheterna utgör 

en starkare part gentemot sin hyresvärd än en privatperson vid bostadshyra. Utöver detta så 

kan sägas att förhållandet kring lokalhyra är dynamiskt sett till t.ex. användning, villkor etc., 

genom vilket ett behov finns, hos bägge parter, av att relativt snabbt kunna anpassa sig och 

sina avtalsvillkor till ändrade omständigheter. I och med detta så har lagstiftaren här nöjt sig 

med att en lokalhyresgäst har ett skydd vilket innebär att denne får ersättning för eventuella 

skador som kan komma att uppstå i samband med att det indirekta besittningsskyddet bryts, 

vid t.ex. en obefogad uppsägning. 

 

2.2  Lokal 
 

Hyreslagen gör en tydlig distinktion mellan olika former av lägenheter beroende på i vilken 

omfattning dessa används som bostadslägenheter eller för andra ändamål. Reglerna kring 

lokalhyra skiljer sig på flera sätt från hyresreglerna kring ”vanlig” bostadshyra. Bostadshyra 

beskrivs enligt 12:1 st. 3 JB om lägenheten helt eller till en inte oväsentlig del är upplåten för 

bostadsändamål skall lägenheten anses utgöra bostadslägenhet. De lägenheter som inte anses 

falla inom ramen för bostadsändamål, räknas som lokaler.
2
 En lokal definieras enligt 12:1 st. 3 

JB som ”annan lägenhet än bostadslägenhet” och är alltså en slags upplåtelseform vilken 

innefattar t.ex. kontor, lager, garage och andra liknande (lokaler som har för avsikt att 

                                                   
2 Victorin, A, Kommersiell hyresrätt, 3:e uppl. Nordstedts juridik, Stockholm 2003, s 20.  
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användas som.) s.k. förvärvsändamål.3 Ändamålet med lägenheten skall tydligt framgå av 

hyresavtalet och det blir här en fråga om olika regler beroende på huruvida det handlar om en 

bostadslägenhet eller en lokal. Exempel på regler som direkt skiljer sig åt beroende på 

ändamål är regler som handlar om besittningsskydd där lokalhyresgästen endast åtnjuter ett, i 

förhållande till bostadslägenheten, svagare skydd. Detta s.k. indirekta besittningsskydd utgör 

en central del i området kring lokal hyra.
4
 

 

12 kapitlet JB är till största delen tvingande till hyresgästens förmån då denne anses vara den 

svagare parten i en eventuell rättstvist och som är i behov av ett starkare skydd.  (om inte 

annat anges 12:1 st. 5). Däremot då det kommer till reglerna för lokalhyra är antalet tvingande 

regler färre än vad som gäller för bostadshyra. Detta innebär att hyresgästen och hyresvärden 

kan skriva individuella hyresavtal då lagen är dispositiv till stora delar och kan innebära andra 

fördelar för hyresgästen då värden kan anta villkor som är mer förmånliga än vad lagen 

kräver.
5
 

 

2.2.1  Uppsägning  

 

De grundläggande reglerna gällande uppsägning av lokalhyra är reglerade till fördel för 

hyresgästen. I 12:4 st. 1 p. 2 JB anges det att hyresavtal som hyrs på obestämd tid alltid har en 

uppsägningstid om 9 månader, vilket också gäller för hyresavtal som innehåller en bestämd 

period, om hyrestiden varat längre än 9 månader. Denna regel är indispositiv och går därmed 

inte att avtala bort. I det fall hyrestiden varat en kortare period än 9 månader gäller en kortare 

uppsägningstid, allt från en dag till tre månader beroende på hur länge lokalen varit uthyrd. I 

det fall ett avtal inte sägs upp, förlängs hyresavtalet med automatik på obestämd tid.
6
   

 

2.3  Besittningsskyddet  
 

                                                   
3 Bengtsson, B & Victorin, A, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, 3:e uppl. Nordstedts förlag AB, 

Stockholm 1988, s 35. 

4 Holmqvist, L & Thomsson, R, Hyreslagen: en kommentar, 8:e uppl. Nordstedts juridik AB, 2006 s 11. 
5
  Victorin, s 26ff. 

6  Victorin, s 31.  
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Tanken bakom 12:57 JB är främst att hyresavtalet skall förlängas. I de fall en förlängning inte 

blir aktuell på grund av att hyresvärden vägrar förlängning eller på grund av att hyresgästen 

inte godtar ändrade villkor vilka hyresvärden kräver för att en förlängning skall komma till 

stånd har hyresgästen rätt till skadestånd enligt särskilda regler/föreskrifter (se 5 Ersättning 

och skadestånd). Detta gäller dock inte i de fall då hyresvärden åberopar en eller i vissa fall 

flera besittningsbrytande grunder som skäl för sin uppsägning.  

 

Vad som gäller för det besittningsskydd en hyresgäst i vanliga fall äger rätt till har lagstiftaren 

valt (som nämnts ovan) att göra skillnad beroende på vad hyresgästen hyr. I fråga om 

lokalhyra så tillämpar man ett system med indirekt besittningsskydd med tanke på att 

lokalhyresgästen inte äger ett direkt besittningsskydd i den mening som en bostadshyresgäst 

gör. I första hand gäller det direkta besittningsskyddet (12:45-52 JB) i fråga om 

bostadshyresgäster där utgångspunkten är en s.k. principiell förlängningsrätt vilket innebär att 

den som hyr en bostadslägenhet i princip skall ges en rätt till förlängning av sitt hyresavtal, i 

fråga om uppsägning vid hyrestidens utgång. 7  I andra hand gäller ett indirekt 

besittningsskydd, i fråga om lokalhyra för lokalhyresgäster.8 En lokalhyresgäst innehar inte 

rätt till förlängning eller rätt att sitta kvar i lokalen om hyresvärden gör en uppsägning av 

hyresavtalet. Lokalhyresgästen får därmed flytta, men kan dock begära uppskov för 

avflyttning. Däremot äger lokalhyresgästen rätt till skadestånd vid en obefogad uppsägning. 

Finns det dock befogad anledning till uppsägningen, utgår ingen skadeståndsersättning till 

hyresgästen.
9
 Detta regleras enligt 12:57 JB, däri stadgas att: Har hyresvärden sagt upp 

hyresavtalet och vägrar han att förlänga hyresförhållandet eller kommer förlängning i annat 

fall inte till stånd på grund av att hyresgästen inte godtar de hyresvillkor som hyresvärden 

kräver för förlängning, har hyresgästen rätt till ersättning enligt 12:58 b JB.   

 

 

 

                                                   
7 Larsson, N, Synnergren, S & Wahlström, C, Bostadshyresavtal  i  praktiken, 3:e uppl. Nordstedts juridik AB, 

2010 s 179. 
8 Holmqvist, L & Thomsson, R. s 349. 

9  Victorin, s 47. 
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2.4 Indirekt besittningsskydd 
 

Genom möjligheten till ersättning åtnjuter hyresgästen ett indirekt besittningsskydd i den 

bemärkelsen att, även om denne inte ges något direkt skydd mot att hyresförhållandet upphör 

likt bostadshyresgästen. Här har en hyresvärd i fråga om hyresförhållandets upphörande, ett 

antal besittningsbrytande grunder att ta hänsyn till för att undgå skyldighet att utge ersättning, 

en s.k. minimiersättning. Denna skadeståndsersättning skall motsvarar minst en årshyra, enligt 

12:58 b JB. En hyresgäst kan utöver detta även, i vissa fall, ha en rätt till ett skadestånd i fråga 

om skada som denne lidit utöver minimiersättningen i fråga om t.ex. flyttningskostnader, 

värdeminskning på hyresgästens egendom, förlust av kvarvarande värde av vissa 

ändringsarbeten m.m. samt skada på grund av eller intrång i den verksamhet vilken 

hyresgästen drivit i lokalen.
10

 För att lokalhyresgästen skall äga rätten till indirekt 

besittningsskydd, måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Först och främst måste 

hyresförhållandet mellan hyresvärden och lokalhyresgästen ha varat längre än nio månader, 

s.k. karenstid. Hyresavtalet får heller inte vara förverkat. (12:56 JB) Den sista förutsättningen 

är att om säkerhet har ställts, skall denna inte ha försämrats och att uppsägning blir aktuell på 

den grunden enligt 12:28. Dessa förutsättningar kräver att lokalhyresgästen inte avtalat bort 

besittningsskyddet.
11

  

 

2.4.1  Undantagen 

 

Det bör kort nämnas att 12:56 JB ger ett antal direkta undantag från det indirekta 

besittningsskyddet, bland dessa undantag finns t.ex. ett korttidsavtal som upphört innan det 

varat längre än nio månader i följd samt situationer där hyresförhållandet upphört p.g.a. 

förverkande av hyresrätten på sätt som överensstämmer med 12:28 § JB. Utöver dessa direkta 

undantag återfinns i 12:57 § JB ett antal s.k. besittningsbrytande grunder vilka kommer att 

redogöras för närmare i följande avsnitt.   

 

                                                   
10 Holmqvist, L & Thomsson, R. s 722. 

11  Victorin. s 55.  
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2.5  Besittningsbrytande grunder 
 

En lokalhyresgäst har enligt huvudregeln rätt till skadestånd utifall att en förlängning av 

hyresavtalet inte kommer till stånd p.g.a. att hyresvärden sagt upp avtalet för avflyttning, 

villkorsändring eller att hyresgästen själv sagt upp avtalet för villkorsändring.  

Förutsättningar för detta är dock att besittningsskydd enligt 12:56 JB samt att hyresgästen 

inom två månader begärt medling i Hyresnämnden. Från denna huvudregel finns ett antal 

undantag eller besittningsbrytande grunder. Dessa besittningsbrytande grunder utgör alltså 

undantag för vilka en hyresvärd kan låta ett hyresförhållande upphöra. Då uppsatsen 

koncentrerar sig till (se avgränsning) just hanteringen av generalklausulen vilken utgör den 

fjärde punkten av de besittningsbrytande grunderna samt även till viss del den tredje punkten 

så kommer vi inte att närmare gå in på tillämpningen av de andra punkterna annat än att kort 

presentera dessa.  

 

1. Hyresgästen åsidosätter sina förpliktelser i så hög grad att det icke skäligen kan fordras att 

hyresvärden förlänger hyresförhållandet. 

 

2. Huset skall rivas samt att hyresvärden kan tillhandahålla en fullgod ersättningslokal, eller 

att rivningsklausul finns varpå rivning statar inom fem år från de att klausulen tillkom. 

 

3. Huset skall undergå sådan större ombyggnad att hyresgästen uppenbarligen inte kan stanna 

kvar i lokalen utan nämnvärd olägenhet för genomförandet av ombyggnaden samt att 

hyresvärden kan tillhandahålla en fullgod ersättningslokal, eller att ombyggnadsklausul finns 

varpå rivning statar inom fem år från de att klausulen tillkom.  

 

4. Den s.k. generalklausulen vilken genom sin lydelse ”i annat fall befogad anledning” kan 

komma att ge en hyresvärd rätt att låta ett hyresförhållande upphöra.  

 

5. Att de hyresvillkor som hyresvärden kräver för förlängning är skäliga samt överensstämmer 

med god sed i hyresförhållanden. 
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3  NJA 2011 s 27 
 

I nedanstående avsnitt kommer det för uppsatsen aktuella rättsfallet återges i dess 

ursprungliga lydelse för att på så vis behålla sin rättsliga korrekthet i de respektive instanserna 

för att i ett senare skede kunna diskuteras kring i följande analys. 

 

3.1  Bakgrundsfakta 
 

Tvisten gäller tillämpningen av reglerna om indirekt besittningsskydd vid lokalhyra.  

Aktiebolaget Svenska Bostäder (Svenska Bostäder) är ett av Stockholms stad ägt 

allmännyttigt bostadsföretag. Svenska Bostäder innehar fastigheterna i Vällingby centrum.  

Biografen Fontänen i Vällingby centrum invigdes 1956. Eurostar Aktiebolag (Eurostar) 

övertog Fontänen 1985 och hyrde därefter biograflokalen av Svenska Bostäder. Svenska 

Bostäder sade den 17 maj 2004 upp sitt hyresavtal med Eurostar att upphöra gälla den 30 juni 

2004.  

Svenska Bostäder har som orsak till att förlängning av hyresförhållandet inte medgavs angett, 

dels att huset i vilket lokalen var belägen skulle undergå en större ombyggnation och att 

Eurostar därav uppenbarligen inte kunde sitta kvar i lokalen utan nämnvärd olägenhet för dess 

genomförande, dels att Svenska Bostäder haft befogad anledning att upplösa 

hyresförhållandet med hänsyn till att lokalerna skulle moderniseras och omstruktureras, 

varigenom fastigheten i dess helhet skulle komma att kunna nyttjas på ett effektivare, mer 

ändamålsenligt och företagsekonomiskt bättre sätt. Eurostar bedrev 2005, under tiden för 

ombyggnationen biografverksamhet i två andra lokaler i Västerort, nämligen Prisma i 

Hässelby gårds centrum och Kaskad i Blackebergs centrum. Ombyggnationen av lokalen har 

som nämnt varit omfattande och avsett Vällingby centrum som helhet bl.a. har man i samband 

med detta uppfört en ny biografanläggning med flera salonger - en s.k. multiplexbiograf 

vilken då den färdigställts hyrts ut till SF Bio AB (SF). 
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3.2 Solna Tingsrätt  
 

Yrkanden  

Eurostar har yrkat att tingsrätten skall förplikta Svenska Bostäder att betala ersättning och 

som grund för käromålet anfört att Svenska Bostäder i maj 2004 sagt upp hyresavtalet mellan 

parterna utan förlängning och krävde därmed ersättning enligt 12:58 b JB för den skada som 

Eurostar lidit därav.  

Svenska Bostäder har bestritt käromålet och har som grunder för bestridandet anfört bl.a. att 

Eurostar själva funnit godtagbara ersättningslokaler för sin bioverksamhet. Som stöd för detta 

har man åberopat 12:57 1 st. p. 3 JB.  Svenska Bostäder har vidare ansett sig ha befogad 

anledning att vägra förlängning eftersom det föreligger, å ena sidan, ett sakligt skäl att i 

samband med den totala ombyggnaden av Vällingby centrum göra om den omoderna 

ensalongsbiografen, ett kulturminne, som Eurostar förhyrde och bygga om den till en 

multiplexbiograf med fem salonger. Å andra sidan, att Svenska Bostäders intresse väger över 

Eurostars intresse.  

Svenska Bostäder har genom sin förlängningsvägran och uppförandet av den nya 

biografanläggningen blivit kvitt den dåliga affär som hyresavtalet med Eurostar innebar samt 

fått en lämplig användning för kulturminnet genom uppförandet av den nya 

multiplexbiografen som också bidrar till att Vällingby centrum får en ny modern stadskärna. 

Svenska Bostäder fick dessutom genom SF en ny kapitalstark hyresgäst med vilja och 

förmåga att satsa på marknadsföring och som kunde bära sina egna investeringar i den nya 

lokalen. Svenska Bostäder fick dessutom en kraftigt ökad hyresintäkt med en rimlig hyra. 

Som stöd för detta har man åberopat 12:57  p. 4 JB. 

Eurostar har bestritt att ersättningsskyldigheten skall bortfalla enligt 12:57 1 st. p. 3 JB, då 

Svenska Bostäder inte har anvisat en godtagbar ersättningslokal samt att Eurostar självt på 

egen hand ordnat med ersättningslokaler. Vidare har Eurostar bestritt enligt 12:57  1 st. p. 4 

JB, att ersättningsskyldigheten skall bortfalla då Svenska Bostäder inte heller haft annan 

befogad anledning att upplösa hyresförhållandet mellan parterna. Eurostar hävdar att Svenska 

Bostäder inte haft saklig grund för uppsägningen och att även om så vore fallet skall vid en 

intresseavvägning Eurostars intresse i vart fall anses väga tyngre än Svenska Bostäders.  
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Vid intresseavvägningen anser Eurostar att man i målet borde ta särskild hänsyn till att 

Eurostar under 20 år som hyresgäst vidareutvecklat en goodwill sedan 1950-talet, vilket lett 

till att biografen blivit kulturminnesmärkt. Eurostar menar att de helt saknar möjlighet att 

bedriva biografverksamheten Fontänen vidare i annan lokal och att verksamheten alltså helt 

måste upphöra. Eurostar menar vidare att Svenska Bostäder valt ett annat biografföretag utan 

att ge Eurostar möjlighet att konkurrera med villkoren, trots Eurostars branschkunskap, 

erfarenhet och ekonomiska möjligheter att med framgång bedriva den nya biografen, samt att 

Svenska Bostäder inte under några omständigheter ansträngt sig för att medverka till att finna 

ersättningslokal eller lämna ekonomisk gottgörelse. I sitt domskäl ställde sig tingsrätten 

frågan om huruvida det föreligger någon besittningsbrytande grund. Svenska bostäder ansåg 

att sådana grunder föreligger enligt tredje och fjärde punkterna i 12:57 § JB. Eurostar å andra 

sidan ansåg att sådana grunder inte förelåg utan att de har rätt till ersättning enligt12:58 § JB.   

 En hyresgäst har, som nämnts ovan, inte rätt till ersättning om huset skall undergå 

ombyggnad som innebär att hyresgästen ”uppenbarligen inte kan sitta kvar i lokalen utan 

nämnvärd olägenhet för genomförandet av ombyggnaden samt hyresvärden anvisar en annan 

lokal som är godtagbar för hyresgästen” (12:57 1 st. p. 3 JB). Detta är något som båda parter 

är överens om, även om det faktum att Svenska Bostäder inte anvisat någon ersättningslokal. 

anser Svenska Bostäder angående ersättningslokalerna att de saknar betydelse i målet.  

Tingsrätten gjorde en bedömning om huruvida lokalerna utgjorde godtagbara 

ersättningslokaler för Fontänen. För att avgöra en sådan bedömning var man tvungen att 

beakta vissa krav i fråga om läge, storlek och utformning. Ingen av ersättningslokalerna 

ansågs vara godtagbara då ingen av lokalerna uppfyllde kraven för godtagbar ersättningslokal. 

För Svenska Bostäder innebar detta att de inte går fria från skadeståndsansvar. Svenska 

Bostäder anser sig utöver detta ha befogad anledning då de anser sig ha sakligt skäl att 

disponera över lokalen och att deras intresse väger tyngre än Eurostars intresse av att få 

behålla den och p.g.a. denna anledning kunna frångå ersättningsskyldigheten generalklausulen 

enligt 12:57 1st. p. 4 JB. Den aktuella frågan här blir då om huruvida generalklausulen kan 

tillämpas även i de fall hyresvärden förutom ombyggnadssituationen åberopar andra skäl för 

sin förlängningsvägran. För hyresvärden skulle det innebära att dennes skyldighet bortfaller 

rörande skyldigheten att anvisa hyresgästen godtagbar ersättningslokal, utifall att sådan en 

intresseavvägning enligt fjärde punkten skulle utfalla till hyresvärdens förmån.  Tingsrätten 
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anförde ytterligare i domskälen för att betona vikten av särreglering: 

Hyreslagstiftningssakkunniga föreslog i sitt betänkande Ny hyreslagstiftning (SOU 1966:14) 

att hyresvärden vid vägrad förlängning skulle vara skadeståndsskyldig, om han inte hade 

befogad anledning till sin vägran. I den proposition (prop. 1967:141) som ledde till 

lagstiftning anförde emellertid departementschefen att vissa typsituationer borde regleras 

särskilt och att övriga fall när hyresvärden skulle anses ha befogad anledning att vägra 

förlängning skulle hänföras till en mera allmänt utformad bestämmelse, en generalklausul. 

Tingsrätten fann slutligen att generalklausulen inte skulle tillämpas samt tilldömde Svenska 

Bostäder att utge ersättning till Eurostar enligt 12:58 b JB. 

 

3.3  Svea Hovrätt T 2393-08 
 

Svenska Bostäder bestred senare tingsrättens dom. Svea Hovrätt valde dock att fastställa 

tingsrättens dom med samma motivering som gavs i tingsrätten. Svenska Bostäder tillförde i 

hovrätten att en prövning i målet bör ske med tillämpning av generalklausulen samt att den 

allmänna intresseavvägning som följer. 

 

3.4  Högsta domstolen 
 

Svenska Bostäder överklagade hovrättens dom varpå Eurostar bestred ändring.  

HD meddelade prövningstillstånd i frågan huruvida man skall pröva frågan utifrån 

generalklausulen d.v.s. huruvida Svenska Bostäder haft befogad anledning att upplösa 

hyresförhållandet enligt 12:57 1 st. p. 4 JB. 

HD:s bedömning  

”Den ovan nämnda bestämmelsen rörande ombyggnad är en särreglering som ska tillämpas i 

situationer där hyresvärden som skäl för att vägra förlängning av hyresförhållandet åberopar 

att huset ska genomgå en större ombyggnad. I situationer där hyresvärden åberopar annat 

skäl för upplösning av hyresförhållandet än de särskilt i lagen angivna typsituationerna kan 
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generalklausulen komma att tillämpas.  

 Frågan i målet är om det, såsom tingsrätten och hovrätten ansett, föreligger hinder att 

tillämpa generalklausulen i en situation där en sådan större ombyggnad som avses i 

bestämmelsen rörande ombyggnadsfallet ska företas. Frågan om förhållandet mellan 

generalklausulen och de övriga bestämmelserna i 12 kap. 57 § JB i detta avseende har inte 

berörts i förarbetena. Ett i förarbetena nämnt exempel på när generalklausulen kan tillämpas 

är då hyresvärden avser att göra en från lönsamhetssynpunkt gynnsam omläggning av 

brukningsändamålet (prop. 1968:91 Bihang A s. 127). Det torde inte vara en ovanlig situation 

att sådana planer på en omläggning av användningsområdet också innebär att en större 

ombyggnad ska äga rum. 

 Det kan därför inte gärna ha varit lagstiftarens avsikt att det ska föreligga hinder att tillämpa 

generalklausulen i ett sådant fall. Den omständigheten att en sådan större ombyggnad som 

avses i bestämmelsen rörande ombyggnadsfallet ska företas kan således inte i sig innebära att 

det är uteslutet att tillämpa generalklausulen. 

 Tillämpningen av denna bestämmelse beror på de skäl som hyresvärden åberopar för att 

hyresförhållandet ska upplösas. 

 En bedömning av om skälet kan anses utgöra annat fall i den mening som avses i 

generalklausulen får således göras i det enskilda fallet.          

 I förevarande fall har Svenska Bostäder som skäl för upphörande av hyresförhållandet 

åberopat att bolaget inom ramen för en omfattande förnyelse av centrumanläggningen 

önskade skapa en ny, mer modern och företagsekonomiskt bättre biografanläggning. Den 

befintliga biograflokalen skulle restaureras och slås samman med en nybyggnation 

omfattande dubbelt så stor yta som den ursprungliga biografen. Hovrätten har ansett att detta 

enbart är att betrakta som skälen för ombyggnaden. Det åberopade skälet innefattar 

emellertid till stor del annat än sådant som är hänförligt till ombyggnaden av huset i vilket 

den förhyrda biograflokalen inrymdes. 

Svenska Bostäder får därför anses ha åberopat ett annat och självständigt skäl för att upplösa 

hyresförhållandet. I enlighet med vad som ovan uttalats föreligger inte hinder att pröva den 

åberopade grunden med tillämpning av generalklausulen.  

Med hänsyn till det ovan anförda hade det i målet bort prövas om Svenska Bostäder hade 
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befogad anledning att upplösa hyresförhållandet i enlighet med den åberopade 

generalklausulen.  

 Vid denna bedömning av den dispenserade frågan bör prövningstillstånd meddelas rörande 

målet i övrigt. Då hovrätten inte har prövat om det förelegat befogad anledning för Svenska 

Bostäder att upplösa hyresförhållandet i enlighet med generalklausulen i 12 kap. 57 § första 

stycket 4 JB bör målet lämpligen återförvisas till hovrätten för fortsatt handläggning.  

Rivnings- och ombyggnadsfallen avser enligt vad som anges i motiven typiserade situationer. 

Hyresvärden behöver inte ange några bevekelsegrunder för rivningen eller ombyggnaden. 

Hyresgästens intressen beaktas genom rätten till ersättning för det fall hyresvärden inte 

anvisar en annan godtagbar lokal. Det rör sig om ett slags legal intresseavvägning (jfr Bertil 

Bengtsson m.fl. , Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, 7 uppl. 2007, s. 118).  

När hyresvärden åberopat någon annan grund för upplösning av hyresförhållandet än de som 

regleras i punkterna 2 och 3 kan generalklausulen komma att tillämpas. Ett i motiven nämnt 

exempel är att hyresvärden avser att göra en från lönsamhetssynpunkt gynnsam omläggning 

av brukningsändamålet (prop. 1968:91 Bihang A s. 127).  

Vid tillämpningen av generalklausulen ska först prövas om hyresvärden har sakliga skäl för 

uppsägningen. Om så är fallet ska därefter en avvägning ske mellan hyresvärdens och 

hyresgästens intressen. Det finns inga principiella begränsningar av de omständigheter som 

får beaktas vid denna intresseavvägning. Bl.a. kan beaktas tillgången till ersättningslokal, 

den tid som hyresgästen bedrivit verksamhet i lokalen och arten av denna verksamhet, 

hyresgästens beroende av en viss kundkrets eller ett visst affärsläge och huruvida hyresvärden 

erbjudit viss kompensation eller förlängning (jfr SOU 1966:14 s. 333, prop. 1968:91 Bihang 

A s. 127 och Folke Grauers, Nyttjanderätt, 13 uppl. 2010, s. 153 f.).  

Hur generalklausulen förhåller sig till rivnings. Och byggnadsfallen har inte närmare berörts 

i förarbetarna. Det kan emellertid inte antas att lagstiftarens avsikt varit att utesluta en 

tillämpning av generalklausulen så snart avsikten varit att riva eller bygga om. Uttrycket ”i 

annat fall” i fjärde punkten begränsar således inte generalklausulens tillämpningsområde 

Generalklausulen innebär i stället att det indirekta besittningsskyddet, utöver vad som följer 

av föregående punkter, alltid faller om hyresvärden har befogad anledning att upplösa 

hyresförhållandet.  
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 Av det anförda följer att det inte finns något hinder mot att enligt 12 kap. 57 § första stycket 4 

pröva huruvida av Svenska Bostäder åberopade förhållanden medför att bolaget hade 

befogad anledning att upplösa hyresförhållandet. Den prövningen skulle då också ha gjorts. 

Den dispenserade frågan ska besvaras i enlighet med det.  

 Vid denna bedömning bör prövningstillstånd meddelas rörande målet i övrigt. Eftersom 

hovrätten inte har prövat betydelsen av de av Svenska Bostäder åberopade förhållandena bör 

målet återförvisas till hovrätten för fortsatt handläggning. Hovrättens dom ska därför 

undanröjas och målet återförvisas dit”.  

 

3.4.1  Sammanfattning 

 

HD anser att huvudfrågan gäller huruvida det föreligger hinder att tillämpa generalklausulen 

och om den kan företas i en situation vid en större ombyggnation som avses i bestämmelsen 

rörande ombyggnadsfallet. Det finns endast ett exempel uttryckt i förarbetena gällande frågan 

när generalklausulen kan komma att tillämpas. I propositionen beskriver man att 

generalklausulen blir tillämplig då hyresvärden avser att göra en från lönsamhetssynpunkt 

gynnsam omläggning av bruksändamålet.
12

 

HD ansåg vidare att tillämpningen av generalklausulen inte kan uteslutas i målet. I fallet har 

Svenska Bostäder som skäl för upphörandet av hyresförhållandet åberopat att bolaget inom 

ramen för en omfattande förnyelse av centrumanläggningen önskat att skapa en ny, mer 

modern och företagsekonomiskt bättre biografanläggning.  

Vad Svenska Bostäder åberopat består till stor del av sådant som är hänförligt till 

ombyggnaden av huset i vilket den förhyrda biografanläggningen inrymdes. Detta innebär att 

det inte föreligger något hinder för att pröva den åberopade grunden med tillämpningen av 

generalklausulen.  

Då hovrätten ej genomförde en prövning av generalklausulen för att finna om det förelegat 

sakliga skäl s.k. ”befogad anledning” för Svenska Bostäder att upplösa hyresförhållandet med 

Eurostar i enlighet med den åberopade generalklausulen i 12:57 1 st. p. 4 JB, beslöt HD att 

                                                   
12 Prop. 1968:91, Bihang A s. 127. 
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återvisa fallet till hovrätten för fortsatt handläggning. Om sakligt skäl föreligger skall således 

en intresseavvägning ske mellan hyresvärden och hyresgästens intresse.  

Det finns inga principiella begränsningar av de omständigheter som får beaktas vid denna 

intresseavvägning. Bl.a. kan beaktas tillgången till ersättningslokal, den tid som hyresgästen 

bedrivit verksamhet i lokalen och arten av denna verksamhet, hyresgästens beroende av en 

viss kundkrets eller ett visst affärsläge och huruvida hyresvärden erbjudit viss kompensation 

eller förlängning.13  

 

3.5  Svea Hovrätt T-2344-11 
 

Då målet i HD återvisats tillbaka till Svea Hovrätt med motiveringen att det inte förelegat 

något hinder mot en tillämpning av generalklausulen samt att målet därmed skall återvisas för 

att prövas på nytt, denna gång med generalklausulen som utgångspunkt samt en efterföljande 

intresseavvägning utifall att hovrätten skulle finna att generalklausulen utgjort en saklig grund 

för uppsägning.  

 

4 Rivning eller ombyggnad (punkt 2- 3) 
 

Dessa två punkter är båda besittningsbrytande grunder som berör situationer där hus skall 

rivas eller undergå en större ombyggnation vilket innebär att hyresgästen uppenbarligen inte 

kan sitta kvar i lokalen utan att detta skulle vara mycket olämpligt för ombyggnadens 

genomförande.
14

 I en sådan situation krävs det att hyresvärden vidtar åtgärder för att undgå 

ersättningsskyldighet som han annars skulle behöva utge till hyresgästen. Ett exempel på 

sådan åtgärd är att hyresvärden först och främst åberopar en besittningsbrytande grund 

exempelvis punkterna två och tre, som visar att denne har befogad anledning att säga upp 

hyresavtalet. Sedan medföljder på båda punkterna en anvisningsskyldighet som innebär att 

hyresvärden anvisar annan godtagbar lokal, som kan likställas med den tidigare lokalen. Här 

                                                   

13 Prop. 1968:91, Bihang A s. 127. 

14 Victorin, s 60.  
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är det viktigt att påpeka att det för hyresvärden endast gäller en anvisningsskyldighet.
15

 

Hyresvärdens anvisningsskyldighet kan uppfyllas genom att hyresgästen erbjuds lokal i den 

nya ombyggda fastigheten. Medans ombyggnationen pågår och i väntan på inflyttningen, kan 

hyresvärden tillsvidare anvisa annan lokal. I det fall lokal anvisas innebär det att 

ersättningslokalen skall vara tillgänglig i förbindelse till avflyttning från den förhyrda lokalen. 

Det innebär för hyresvärdens del att de inte är nödvändigt att han själv disponerar över 

ersättningslokalen. Vad som krävs för att en lokal skall anses vara godtagbar är krav som; 

läge, storlek, utformning och standard som är skäligt med hänsyn till hyresgästens 

verksamhet.
16

 Det är meningen att hyresgästen skall kunna bedriva sin verksamhet i samma 

grad i ersättningslokalen, som innan i den gamla lokalen. Något som dock inte kan krävas av 

hyresgästen är likvärdighyra, dock får hyran för ersättningslokalen inte övergå 

marknadshyran. Ingen anvisningsskyldighet föreligger för hyresvärden i det fall 

rivningsklausul funnits med från hyreskontraktets början.
17

  

 

I fallet NJA 1989 s.824, gällde det en blomsterbutik i en fastighet som skulle byggas om. 

Efter det att hyresavtalet sagts upp skaffade sig näringsidkaren en annan lokal som innebar 

bättre förmåner än den tidigare lokalen. Näringsidkaren/hyresgästen skaffade själv 

ersättningslokal och underlät att meddela hyresvärden om detta. Trots att hyresvärden därav, 

p.g.a. sin ovetskap, fortsatte att erbjuda andra lokaler vilka hyresgästen, med hänsyn till att 

denne redan hade funnit en för ändamålet godtagbar lokal, tackade nej till. Hyresgästen ansåg 

sig i detta fall, trots att denne skaffat ny lokal på egen hand, vara berättigad till skadestånd (på 

grund av uppsägning av den tidigare lokalen) och av den anledningen att hyresvärden inte 

erbjudit lämplig lokal. När vetskapen om att hyresgästen själv skaffat ersättningslokal, ansåg 

hyresvärden att anvisningsskyldigheten bortfallit. HD fann att om hyresgästen själv skaffat en 

annan lokal, som denne troligtvis hade nöjt sig med om den hade anvisats av hyresvärden, så 

har inte hyresgästen rätt att kräva ersättningsanspråk och hyresvärdens ersättningsskyldighet 

bortfaller då på grund av den anledningen.
18 

                                                   
15 Victorin, s 61. 

16 Victorin, s 62. 

17 Jordabalken – en kommentar till JB och anslutande författningar, Lars K Beckman, Mauritz Bäärnhielm, 

Joakim Cederlöf, Nils Larsson, Magnus Lindberg, Göran Millqvist, Leif I. Nilsson, Stig Synnergren, norstedts 
juridik.  Tryck 2008, vällingby, sthlm. Uppl 1:2, s 350ff. 

18 Stockholm tingsrätt avd, 10 F 384/75.  
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4.1  Generalklausulen (punkt 4) - Befogad anledning att upplösa 
hyresförhållandet.  

 

I 12:57 1 st. p. 4 finner vi generalklausulen som täcker in de situationer eller s.k. befogade 

anledningarna som inte uttrycks eller preciseras i lagtexten men som kan komma att utgöra en 

besittningsbrytande grund. Det är först vid en domstolsprövning som det kan konstateras om 

sakligt avflyttningsskäl föreligger. Då skall en intresseavvägning ske mellan hyresvärden och 

lokalhyresgästen behov av att behålla lokalen. Detta blir avgörande för vem av parternas 

intresse som väger tyngst. I förarbetena anges inte mycket kring denna lagregel, om hur den 

praktiskt skall tillämpas eller i vilka situationer den är tänkt att tillämpas på. Endast tre 

situationer nämns i förarbetena: om hyresvärden behöver disponera lokalen för tillsyn eller 

skötsel av fastigheten eller, om hyresvärden har behov av att själv disponera lokalen för att 

bedriva egen verksamhet eller, om hyresvärden behöver disponera lokalen för att genomföra 

en lönsam omläggning av bruksändamålet med lokalen.
19

 Den sistnämnda situationen kan 

lokalhyresgästen undvika genom att själv komma med förmånliga villkor som hyresvärden 

skulle kunna komma att tillämpa om bruksändamålet ändrades och därmed förhindra flytt och 

uppsägning. Till hyresgästens förmån väljer man att ta hänsyn till dennes behov av fortsatt 

användning av lokalen, samt möjligheter att erhålla annan lämplig lokal som ersättning. 

Hyresvärden är skyldig att anvisa ersättningslokal om skäl till uppsägning faller under rivning 

eller ombyggnad eller annan befogad anledning. 

Det finns inte många fall vilka direkt berör punkt fyra ”befogad anledning”, det finns dock tre 

fall från HD som tagits upp under åren och som har s.k. underrättspraxis. Dels rättsfallet NJA 

1991 s 419, dels NJA 1984 s. 172, som gällde en uppsägning av en lokalhyresgäst som bedrev 

en tobaksaffär. Hyresvärden hade eget intresse av att disponera lokalen som bostad, 

tillskillnad från lokalhyresgästen, vars intresse var att fortsätta bedriva sin verksamhet. I fallet 

var hovrätten och HD enade i den intresseavvägning som gjordes. Man ansåg att hyresvärden 

hade sakligt skäl till uppsägning, men i jämförelse med hyresgästens intresse vägdes 

hyresvärden skäl inte allt för tungt. Man såg till hur länge hyresgästen bedrivit sin verksamhet 

och att det skulle bli svårt att finna lämplig ersättningslokal att fortsätta verksamheten i, samt 

att hyresvärden och hyresgästen förhandlat under en längre period om villkoren för en 

förlängning, vilket talade emot hyresvärdens behov. HD ansåg därför att hyresgästens behov 

                                                   
19 Victorin, s 57.  
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av att behålla lokalen vägde tyngre än hyresvärdens intresse och hade därmed inte befogad 

anledning att säga upp hyresavtalet och blev därmed ersättningsskyldig.   

 

4.2  Intresseavvägning 
 

Utgångspunkten för vad som gäller vid en tvist mellan hyresvärden och lokalhyresgästen är 

den intresseavvägning som skall tas i beaktande. Syftet med avvägningen är att finna en 

balans mellan ett behov av hyresgästens intresse av att behålla lokalen och hyresvärdens 

intresse av att säga upp hyresavtalet för andra bruksändamål eller på grund av de 

besittningsbrytande grunder som nämnts ovan. Hyresvärden kan anses ha skälig anledning att 

säga upp hyresavtalet om det innebär ekonomisk fördelaktighet för hyresvärden att hyra ut 

lokalen till annan verksamhet. Detta kan dock inte göras i de fall hyresgästen erbjuder lika 

förmånliga villkor för att få fortsätta hyra lokalen, eftersom den ekonomiska fördelaktigheten 

då inte kan användas som argument för att säga upp hyresavtalet. Detta förutsätter att 

hyresvärdens handlande inte strider mot god sed i hyresförhållandet.
20

  

 

Från lokalhyresgästen perspektiv ser man till dess behov av att faktiskt få behålla lokalen. 

Man väljer vid en prövning av hyresgästens intresse att främst se till lokalens läge, beroendet 

av kundkrets, verksamhetens art och under hur lång tid hyresgästen bedrivit sin verksamhet i 

lokalen, samt möjlighet för hyresgästen att erhålla annan lämplig ersättningslokal.
21

 

 

Vad gäller hyresvärden ser man till dennes intresse av att utnyttja lokalen. Det måste så att 

säga föreligga ”sakligt skäl” från hyresvärdens sida att disponera över lokalen. Vad som faller 

inom ramen för sakligt skäl är bl.a. hyresvärdens intresse av att disponera lokalen för 

fastighetsskötsel, att hyresvärden har andra lokalhyresgäster som är i behov att utvidga sig 

och behöver större lokal som är ansluten till den redan etablerade verksamheten och hotar 

med uppsägning om de inte får tillgång till lokalen och till sist att fastighetsvärden har ett stort 

behov av att själv använda lokalen för egen rörelse.
22

 I en situation där hyresvärden saknar 

giltigt skäl och lokalhyresgästen saknar betydande intresse av att behålla lokalen, blir 

                                                   
20 Victorin, s 56. 
21 Victorin, s 57. 

22 Victorin, s 57.  
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hyresvärden trots bristande intresse, skyldig att betala ersättning till hyresgästen. 

Intresseavvägning ger hyresgästen således ett starkare skydd, speciellt i de situationer där 

skadestånd kan förväntas bli högt. Victorin menar här på att lagen går över själva syftet, 

närmare bestämt att skydda lokalhyresgäster med behov av en lokal. Vilket innebär att 

hyresgästen alltid har ett starkare grundskydd mot hyresvärden då skadestånd skall utgå om 

inte besittningsbrytande grund kan åberopas.
23

 Detta är den största skillnaden i förhållande till 

hyra av bostadslägenhet, där hyresgästen har rätt till förlängning. Besittningsskyddet för 

lokalhyresgäster skall under alla omständigheter motsvara ett skadestånd som motsvarar minst 

en årshyra.
24

 På detta sätt väger man parternas behov och intressen av att få behålla lokalen. I 

de fall hyresvärden erbjudit lokalhyresgästen viss ekonomisk kompensation eller förlängning 

av hyresavtalet under begränsad tid eller påvisat annan lokal skall detta vid den allmänna 

intresseavvägningen räknas hyresvärden till godo, då denne gjort sitt yttersta för gottgöra 

lokalhyresgästen.
25

  

 

5  Ersättning och skadestånd 
 

 Själva kärnan i det indirekta besittningsskyddet kan sägas utgöras, vilket tidigare nämnts, av 

en möjlighet för en uppsagd hyresgäst att erhålla ersättning i fråga om en obefogad 

uppsägning. Victorin skriver att reglerna är centrala för hela det system vilket berör det 

indirekta besittningsskyddet samt att man kritiskt kan säga att fungerar inte reglerna, så 

fungerar heller inte besittningsskyddet
26

.  

 

Tidigare i uppsatsen har nämnts det faktum att ett hyresförhållande vad gäller hyra av bostad 

ombesörjs av en social hänsyn och att det i fråga om hyra av lokal inte skulle vara av samma 

vikt att ta en sådan hänsyn. Detta är förvisso sant men det finns emellertid ändå en viss 

hänsyn till lokalhyresgästens behov av skydd, i förhållande till en starkare part i ett sådant 

fall. Detta märks genom att man som utgångspunkt då man resonerar kring ersättning alltså 

ser främst till huruvida en hyresgäst lidit skada till följd av en obefogad uppsägning och inte 

                                                   
23 Victorin, s 58. 

24 Victorin, s 58. 
25 Victorin, s 57. 

26 Victorin, s 77.  
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till en hyresvärds eventuella vinst. I huvudsak så ser man att all den skada hyresgästen 

åsamkas genom beslutet att inte förlänga hyresförhållandet skall ersättas. Rätten till 

skadestånd kan komma att aktualiseras i ett antal situationer. Lagtexten stadgar att om 

hyresgästen har rätt till ersättning enligt 57 §, 58 § fjärde stycket eller 58 a § tredje stycket, 

skall hyresvärden alltid betala ersättning till hyresgästen med ett belopp som motsvarar en 

årshyra för lokalen enligt det uppsagda hyresavtalet. 

 

Ersättningsskyldigheten kan delas upp i ett s.k. minimiskadestånd samt ett fullt skadestånd. 

Ett minimiskadestånd skall alltid komma att aktualiseras vid en konstaterat obefogad 

uppsägning och uppgå till en årshyra enligt det uppsagda avtalet. Fram till och med 2002 

utgick ersättningen till fyra basbelopp, denna bestämmelse valde man dock sedermera att 

bortse ifrån då man ansåg att ersättningsnivån blev för låg i förhållande till hyresnivån i fråga 

om större lokaler. Detta fick som en konsekvens att besittningsskyddet försvagades då det helt 

enkelt i vissa fall kunde vara en lönsam affär för en hyresvärd att säga upp en hyresgäst och 

betala minimiersättningen. Således blir nu situationen som sådan att om hyresgästen lider 

mindre skada än minimiersättningen så skall minimiersättning utgå, om hyresgästens skada är 

större än minimiersättningen så skall skadan ersättas.
27

  

 

Victorin tar upp fyra stycken exempel på poster som i sig utgör ersättningsgill skada utöver 

minimiersättningen dessa är bl.a. flyttningskostnader, värdeminskning på hyresgästens 

egendom, förlust av värdet av förbättringsarbeten m.m. som hyresgästen bekostat samt skada 

på grund av hinder eller intrång i näring eller annan av hyresgästen bedriven verksamhet.
28

   

 

 

 

 

 

                                                   
27 Holmqvist, L & Thomsson, R, 2006 s 721. 
28 Victorin, s 77-78.  
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6  Analys 
 

Inledningsvis kan sägas att situationen kring hyra av lokaler i viss mån kan uppfattas som 

svårtolkad samt även till vissa delar otydligt reglerad. Ett exempel på detta är den typsituation 

som tas upp i fallet NJA 2011 s 27, då bostadsbolaget; Aktiebolaget Svenska Bostäder, avser 

att företa en större ombyggnad av en lokal, som ett led i en satsning kring moderniseringen av 

ett större stadscentrum/köpcentrum. I målet uppger bostadsbolaget som grund för sin 

uppsägning att det handlar om en större ombyggnad enligt 12:57 1 st. p. 3 JB, varpå 

lokalhyresgästen inte utan olägenhet rimligen kan sitta kvar i lokalen. Man underlåter av 

okänd anledning att hänvisa en godtaglig ersättningslokal varpå grunden tappar sin 

besittningsbrytande verkan. I detta fall, och detta är intressant, har man använt sig även av 

12:57 1 st. p. 4 ”generalklausulen” likt något slags skyddsnät och då menat att man utöver 

ombyggnad som anledning att låta hyresförhållandet upphöra även haft ett 

företagsekonomiskt intresse av att företa sig det ovan nämnda. Alltså en ”annan befogad 

anledning”.  

 

En fråga som kommer naturligt är huruvida det varit lagstiftarens avsikt att generalklausulen 

skulle komma att fungera som ett slags komplement till andra besittningsbrytande grunder 

vilket i praktiken får till följd att en hyresvärd i fråga om upphörande av ett hyresförhållande 

alltid kan åberopa en legitim besittningsbrytande grund. Som hyresvärd kan man i sådant fall 

alltid gardera sig genom att även åberopa generalklausulen som skydd och där övriga 

situationer som skulle kunna tänkas täckas in under begreppet ”annan befogad anledning”. 

Detta lär innebära att det indirekta besittningsskyddet i realiteten blir illusoriskt, då det i 

praktiken lätt kringgås genom tillämpningen av generalklausulen som komplement då annan 

besittningsbrytande grund fallit.  

 

Tillämpningsområdet beträffande generalklausulen är relativt stort och kan i princip alltid 

hävdas då ett större företag (sett till omsättning etc.) vill ta över en lokal från ett mindre 

företag, eftersom det finns ett företagsekonomiskt skäl att låta ett hyresförhållande upphöra. 

Dessutom kan detta göras, utan att behöva utge rimlig ersättning till den som lider skada 

(lokalhyresgästen). Den enda möjligheten för en lokalhyresgäst att utfå ersättning i ett sådant 

fall, är vid en s.k. intresseavvägning som en följd av tillämpningen av generalklausulen, då 
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det framkommer att hyresgästens intresse av att sitta kvar i lokalen väger över hyresvärden 

intresse av att låta hyresförhållandet upphöra.  

 

De besittningsbrytande grunder som återfinns i 12:57 1 st. JB utgör ett antal 

uppsägningsgrunder för hyresvärden att på ett giltigt sätt åberopa sakligt skäl för uppsägning 

av hyresavtalet. Det bör vara ett rimligt antagande att lagstiftaren genom detta velat skapa en 

sorts jämställd situation varvid de bägge parternas intresse tillvaratas på ett rättvist sätt. Dessa 

besittningsbrytande grunder kan sägas ta vara på hyresvärdens intressen i den mån att det 

genom dessa finns en klarhet i vad som gäller i situationer kring rivning, ombyggnad, 

hyresgästens åsidosättande av sina förpliktelser m.m. Då det även kan uppstå andra situationer 

genom vilka en hyresvärd kan tänkas behöva låta ett hyresförhållande upphöra. Exempel på 

sådana situationer kan vara t.ex. att hyresvärden behöver lokalen som bostad för sig själv eller 

en fastighetsförvaltare m.m., och vid en sådan situation kan generalklausulen åberopas då 

hyresvärden har en ”annan befogad anledning” varför hyresavtalet skall avslutas och 

hyresvärden undgår därmed att utbetala ersättningsskyldighet till hyresgästen.  

 

I fråga om hyresgästens intresse av att få sitta kvar i lokalen så kan dessa grunder sägas utgöra 

en viss transparens inför en situation där en hyresgäst kan komma att bli tvungen att lämna sin 

lokal. Genom denna transparens har hyresgästen en möjlighet att till viss del kunna förutse 

eventuella framtida ändringar vilka kan få till följd att hyresförhållandet upphör. Detta kan för 

hyresgästen innebära en möjlighet att anpassa sig till de nya förhållandena i fråga om att hitta 

nya lokaler alternativt avveckla eller förnya sin rörelse. Denna transparens ger det indirekta 

besittningsskyddet en rättslig verkan, den skapar ett rättsförhållande där bägge parter känner 

till reglerna och där förändringar kan förutspås och åtgärder kan vidtas i tid för att på så vis på 

bästa sätt tillvarata de parternas intressen.  

 

Den punkt som kan komma att tillföra en viss grumlighet i fråga om denna transparens är 

generalklausulen. Genom generalklausulens tillsynes godtyckliga tillämpning i detta fall 

uppstår situationer där utgången inte lätt kan förutspås. Visst kan en hyresgäst begära uppskov 

med avflyttning i fråga om upphörande av ett hyresförhållande, men detta kommer ändock i 

realiteten att innebära stora ingrepp i den verksamhet vilken bedrivs av hyresgästen, i fråga 
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om att hitta lokal, upprätta goodwill på ny ort, flyttkostnader m.m.  

 

6.1  HD:s bedömning 
 

Det s.k. indirekta besittningsskyddet vilket sägs uppstå som en följd av dessa grunder, kan vid 

en kritisk bedömning anses som i det närmaste obefintligt eller åtminstone mycket svagt då en 

hyresvärd kan, som är fallet i NJA 2011 s. 27, först åberopa ombyggnad som grund för att 

sedan, då den grunden i tingsrätten inte ansetts uppfylld, i en andra instans använda sig av 

generalklausulen med hänvisning till företagsekonomiska skäl. Tingsrätten resonerar i domen 

kring punkterna i 12:57 JB, undantaget generalklausulen, så som särskilt reglerade 

typsituationer och att en tillämpning av generalklausulen endast skall tillämpas ” i annat fall”. 

Detta resonemang förstärks ytterligare genom departementschefens anförande i proposition. 

1967:141 att vissa typsituationer borde regleras särskilt och att övriga fall när hyresvärden 

skulle anses ha befogad anledning att vägra förlängning skulle hänföras till en mera allmänt 

utformad bestämmelse, en generalklausul. Notera att man i anförandet anser att det ”i övriga 

fall” bör hänföras till generalklausulen, detta bör endast kunna tolkas som att man i ett fall 

som rör ombyggnad inte kan tillämpa generalklausulen. 

I Högsta Domstolen för man samma resonemang, här tar man dock föga hänsyn övertaget till 

lagparagrafens besittningsskyddande verkan. Man menar på att generalklausulens förhållande 

till rivnings- och ombyggnadsfallen inte närmare berörts i förarbetena och att det kan 

emellertid inte antas att lagstiftarens avsikt varit att utesluta en tillämpning av 

generalklausulen så snart avsikten är att riva eller bygga om. Uttrycket ”i annat fall” i fjärde 

punkten begränsar således inte generalklausulens tillämpningsområde. Generalklausulen 

innebär i stället att det indirekta besittningsskyddet, utöver vad som följer av föregående 

punkter, alltid faller om hyresvärden har befogad anledning att upplösa hyresförhållandet. 

(HD:s bedömning p.13) 

Detta bör av allt att döma kunna tolkas som så att HD på fullt allvar menar att 

generalklausulens tillämpning skall, trots motsatta åsikter i förarbeten, utvidgas till att kunna 

användas som ett komplement till andra besittningsbrytande grunder för att på så vis kringgå 

det indirekta besittningsskyddet och därmed undgå en skyldighet att utge ersättning. HD:s 
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ovan förda resonemang kring att det från början funnits en företagsekonomisk idé bakom 

ombyggnationen, bör tas i beaktande i fråga om en tillämpning av generalklausulen utöver 

ombyggnation som grund. Detta resonemang ter sig aningen svårsmält då det i realiteten 

innebär att en sådan ”typ situation” som t.ex. ombyggnad eller rivning, utvidgas till att 

innebära inte bara själva typsituationen utan även eventuella bakomliggande motiv som 

genom en kompletterande tillämpning av generalklausulen får ett rättsligt värde varpå 

besittningsskyddet delvis tappar sin skyddande verkan. 

Att HD i sitt resonemang ovan uttalar sig på ett sätt som att: det kan emellertid inte antas att 

lagstiftarens avsikt varit att utesluta en tillämpning av generalklausulen så snart avsikten är 

att riva eller bygga om ter sig underligt då det kan sägas direkt gå emot det i förarbetena och i 

det förda resonemang kring de typsituationer vilka sägs utgöra de tre punkternas primära 

tillämpningsområde. 

Att överhuvudtaget grunda ett resonemang på ett antagande om huruvida det varit lagstiftares 

avsikt eller inte att utesluta en tillämpning av generalklausul så snart avsikten gäller rivning 

eller ombyggnation ter sig i sammanhanget som ett risktagande rent rättsligt då ett sådant 

resonemang bör ses i ett större perspektiv. En konsekvens av ett sådant resonemang skulle i 

förlängningen innebära en fortsatt extensiv tolkning av generalklausulen, beroende på hur 

man i Svea Hovrätt (T 2344-11) nu tar hänsyn till och dömer utifrån ett sådant resonemang.  

 

6.2  Domens avgörande och betydelse 
 

Om vi utgår från att domens avgörande blir till hyresvärdens fördel, det vill säga att den åbe-

ropade generalklausulen godtas som en befogad anledning (företagsekonomiskt vinning för 

hyresvärden), kan detta komma att innebära många förändringar för både lokalhyresgäster och 

fastighetsägare. För det första gällande lagreglerna kring det indirekta besittningsskyddet. 

Reglerna skulle komma att få en annan betydelse, eftersom det inte verkar på samma sätt som 

de tidigare var tänkta att tillämpas på. Generalklausulen är då inte uttömmande, utan samtliga 

situationer med relevant karaktär kan då komma att åberopas genom generalklausulen och på 

så sätt kan hyresvärdar säga upp hyresavtal och undkomma skyldigheter, utan några större 

konsekvenser. Skyldigheter som bl.a. ersättningsskyldigheten som ”normalt” sätt utgår till 
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hyresgästen skulle i stortsätt bortfalla, då hyresvärden vägrar förlängning av hyresavtalet och 

åberopat generalklausulen som grund för uppsägningen, för att slippa utge skadeståndsersätt-

ning till hyresgästen. 

För det andra skulle domen innebära just vad som beskrivits ovan, ett svagare besittnings-

skydd, om något skydd överhuvudtaget kvarstår för hyresgästen. Det indirekta besittnings-

skyddet har då förlorat sitt värde och syfte, eftersom det inte utgör någon skillnad för lokalhy-

resgästen om det finns ett besittningsskydd eller inte. Chansen att utnyttja skyddet är minimalt 

och i de flesta fall blir det verkningslöst eftersom hyresvärden alltid kommer undan genom att 

åberopa någon av de besittningsbrytande grunderna.  

Man skall dock inte se hyresvärden som boven i dramat. Det kan vara förståligt i många fall 

att en hyresvärd vill säga upp en hyresgäst av olika anledningar, speciellt om hyresgästen inte 

gjort rätt för sig. Självklart skall hyresvärden ha möjlighet till uppsägning, men vi anser att 

hyresvärden inte skall tillfördelas allt för stor makt, då denne i stortsätt under valfria omstän-

digheter kan säga upp sina hyresgäster utan konsekvenser trots felaktigt agerande. Det vill 

säga att hyresvärden använder sig av generalklausulen för ”hitta på” en situation som kan 

täckas in under den och på så vis slippa undan förpliktelser som skadeståndsersättning, en 

orättvis uppsägning som drabbar hyresgästen negativt.  

Om domslutet blir som vi har utgått från ovan, kommer förmodligen de små företagarna bli de 

som drabbas hårdast av en sådan dom, av den anledningen att de inte är ekonomiskt oberoen-

de och inte kan förlita sig på sitt varumärke eller ”goodwill” och som just är beroende av sin 

lokal, då den är företagarens stabila grund och troligen enda inkomstkälla. Det kommer inne-

bära att egna företagare alltid kommer bära en risk att inte få behålla sin lokal, samt att inte få 

någon ersättning ifall hyresvärden inte vill förlänga hyresavtalet genom att åberopa general-

klausulen då denne har ”befogad anledning” eller annan besittningsbrytande grund. Genom att 

åberopa någon av dessa grunder, kan hyresvärden ”rädda” sig själv och undgå ersättning till 

lokalhyresgästen. Det som dock förmodligen kommer att kvarstå och åligga hyresvärden, är 

den anvisningsskyldighet till annan lämplig och godtagbar lokal som hyresgästen kan fortsätta 

bedriva sin verksamhet i. Denna skyldighet kan dock bli onödig och inte till någon större nyt-

ta för hyresgästen som inte har ekonomisk möjlighet att göra en sådan flytt på grund av de 
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omkostnader som medföljer en sådan förflyttning. Hyresgästen har därmed inga rättigheter 

som denne kan kräva vid en eventuell uppsägning utan får bedriva sin verksamhet i osäkerhet. 

Besittningsskyddet skulle alltså försvagas, då inget direkt befintligt skydd finns kvar för hy-

resgästen. Hyresvärden kan utan större problem åberopa en av de besittningsbrytande grun-

derna och på så vis göra sig av med hyresgästen som egentligen inte har tillgång till några 

medel att sätta sig emot hyresvärdens agerande.  

Om i stället domen skulle innebära ett avgörande till lokalhyresgästens fördel, skulle detta 

innebära ett starkare skydd vid hyra av lokal. På så vis skulle det försvåra för en hyresvärd att 

åberopa generalklausulen med ”befogad anledning” och få igenom den för att giltigt kunna 

säga upp hyresavtalet och samt slippa betala ut ersättning till den berörda hyresgästen. Då 

hyresvärden kan åberopa ”befogad anledning” som innebär annan situation än de nämnda 

besittningsbrytande grunderna, återstår egentligen endast en minimal chans för hyresgästen att 

få någon upprättelse. En intresse avvägning kan komma att utgöra den sista livlinan. Här ställs 

då hyresvärden intresse om att säga upp hyresavtalet, mot hyresgästens intresse av att behålla 

lokalen. Domstolen gör då en intresse avvägning om vems behov som väger tyngst. Hittills 

finns det endast enstaka fall (tobaksfallet NJA 1984 s. 172) där intresse avvägningen varit till 

hyresgästens fördel som inneburit att dennes behov vägt tyngre att få behålla lokalen, än hy-

resvärdet intresse och dessutom skadeståndsersättning utgått till lokalhyresgästen. 

6.3  Intresseavvägning 
 

Vid en intresseavvägning finns det inte några principiella begränsningar av de omständigheter 

som får beaktas och själva processen sker genom att lagfarna jurister efter att ha mottagit in-

formation från parterna väger detta för att sedan efter föreläggande meddela dom i ärendet. 

Man skulle kunna säga att det är upp till var och en av parterna att genom sina ombud att på 

ett så bra och kreativt sätt som möjligt redogöra för sin sak och att på så vis försöka övertyga 

de lagfarna att just deras intresse väger tyngre än motpartens. Detta kan låta enkelt men san-

ningen är den att detta är ett farligt spel med höga insatser. Det finns även en ytterligare di-

mension i detta och det är vad själva intresseavvägningen egentligen handlar om. Handlar den 

om en avvägning kring huruvida en hyresgästs intresse av att sitta kvar i lokalen väger tyngre 

än en hyresvärds intresse av att låta hyresförhållandet upphöra eller handlar den, som Michel 
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Lorenius, ombud för Eurostar hävdar, att intresseavvägningen i detta fall, då det redan står 

klart att Eurostar inte kommer att sitta kvar i lokalen, skall handla om huruvida Svenska bo-

städer skall slippa utge ersättning eller inte.
29

 

 Lorenius fortsätter och menar även att om en hyresvärd vill bygga om sin fastighet och av 

ekonomiska skäl bl.a. föredrar att ha ankarhyresgäster t.ex. H&M istället för en liten herr-

ekipering eller ett O'learys istället för ett gatukök, så finns inte mycket att göra för att förhind-

ra detta. Så bör heller inte göras då nyttan även skall ges hänsyn utifrån hyresvärdens perspek-

tiv, det är dock när detta företas utan att hyresvärden åläggs att utge ersättning som det indi-

rekta besittningsskyddet bli illusoriskt. Även HD själva framhåller i ett rättsfall NJA 1991 s 

419 att skyldigheten att anvisa hyresgästen en ersättningslokal eller på annat sätt gottgöra 

denne för de olägenheter som uppstår, får ingå i kalkylen när en ombyggnad kostnadsberäk-

nas. Det får alltså ankomma på hyresvärden att ta med ersättningsskyldigheten som en kost-

nad i kalkylen. 

Svenska Bostäder tillbakavisar resonemanget som ett förenklat synsätt30 och menar på att det 

är ett sakligt skäl att en hyresvärd, som här, behöver och vill genomföra en från en lönsam-

hetssynpunkt gynnsam omläggning av brukningsändamålet och därför måste motsätta sig 

avtalsförlängning. Detta är att manipulera begreppen då ombyggnad nu har blivit till omlägg-

ning av brukningsändamålet och därmed kan åberopas med hänvisning till generalklausulen 

vilket ger Svenska Bostäder en andra chans att, på vad som förefaller vara samma grunder om 

man bortser från den ändrade ordalydelsen, komma undan det faktum att det redan i första 

instans fastslagits att besittningsbrytande grund ej förelegat i och med underlåtenhet att anvisa 

ersättningslokal. Detta innebär att det nu som en följd av tillämpningen av generalklausulen 

hänger på den efterföljande intresseavvägningen. 

Hur kommer då hovrättens utfall att bli?   

Av det vi studerat och undersökt för vi spekulationer kring huruvida fallet kommer att dömas 

till Eurostars eller Svenska Bostäders fördel. Enligt den uppfattning vi skapat oss under arbe-

                                                   
29 Svea Hovrätt, Avdelning, 5, Aktbilaga, 10, s 7, 2011-05-19 

30 Svea Hovrätt, Avdelning, 5, Aktbilaga, 12, s 1, 2011-06-07 
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tets gång så hoppas och tror vi att man kommer döma till Eurostars fördel. Detta med hänsyn 

till det alternativa rättsförhållande i fråga om tillämpningen av generalklausulen i allmänhet, 

som skulle komma att råda utifall att man dömde till Svenska Bostäders fördel. Vi tror det 

med anledning av den utsatthet som annars skulle uppstå för många lokalhyresgäster, som då 

inte har några garantier att få behålla eller utfå ekonomisk kompensation vid en uppsägning. 

Förhoppningsvis kommer domen även peka på att hyresvärdar inte kan åberopa mer än en 

punkt av de besittningsbrytande grunderna, åtminstone inte flera punkter och samtidigt åbero-

pa generalklausulen som ett komplement. Det skulle skapa en stor otrygghet hos många före-

tagare som skulle få bära allt för stora risker. Domen kan naturligtvis komma att dömas till 

hyresvärdens fördel. Det skulle innebära att denne kommer få en förstärkt roll som hyresvärd 

med mer makt som endast kan motsättas av hyresgästen under ytterst få omständigheter. En 

hyresvärd har även då många möjligheter att åberopa någon av de besittningsbrytande grun-

derna med stora chanser att de utan problem gäller som giltig grund för uppsägning av hyres-

avtalet och även slipper utge någon ersättning till hyresgästen.  

Vi har också anledning att tro att ersättning kommer att utgå till Eurostar, dels på grund av vad 

man tidigare uttryckt i domen och dels att det inte kan anses skäligt att fastighetsbolaget 

Svenska Bostäder helt skall undgå någon form av ersättning för sin obefogade uppsägning av 

Eurostar. Vi anser att ersättning bör utgå till Eurostar då det ej är fråga om befogad anledning, 

och Svenska Bostäder har heller inte gjort sitt yttersta för att finna en ersättningslokal till Eu-

rostar, vilket lett till att det hindrat deras verksamhet. Man har tidigare i tingsrätten konstaterat 

att ingen av de ersättningslokaler som Eurostar själv anskaffat varit godtagbara, och därmed 

inte varit lämpliga lokaler att bedriva bioverksamhet i och att Svenska Bostäder här helt brus-

tit i sin anvisningsskyldighet. Vi delar tingsrättens mening att Svenska Bostäder inte kan gå fri 

från skadeståndsansvar. Här kommer förmodligen rättsfallet NJA 1989 s. 824 att spela in rö-

rande frågan om ersättning ska utgå eller inte och vad som gäller för anvisningsskyldigheten.  
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6.4  Slutsats 
 

Detta är ett mål av stor betydelse i fråga om generalklausulens fortsatta tillämpning samt för 

dess tolkning. Man kan i någon mån säga att det råder ett osäkert rättsläge i frågan då HD:s 

återvisande av målet till hovrätten lär ges en viss prejudicerande verkan. I detta fall vad gäller 

möjligheten för en hyresvärd att få generalklausulen, som andrahandyrkande prövat enskilt då 

ett förstahandsyrkande fallit på en teknikalitet som i fallet ovan. Nu har ju inte hovrätten 

meddelat sin dom och så lär inte heller göras för än i slutet på januari 2012 så till dess kan vi 

enbart spekulera i hur de kommer att döma. I detta nu kan alltså enbart konstateras att det rå-

der delade meningar kring tillämpningen av generalklausulen. 

I domen och även i litteraturen kan här och var utläsas att man i förarbetena inte närmare be-

rört hur generalklausulen förhåller sig till de andra punkterna och det förefaller sig som att 

man i HD stundtals ägnar sig åt rena spekulationer vad gäller det sätt vilket man anser vara 

det korrekta i fråga om tolkning och tillämpning av klausulen. Det framgår alltså inte helt 

klart av varken HD:s spekulativa bedömning, av förarbeten eller av praxis hur generalklausu-

len är tänkt att användas. Med detta sagt så kan man nu förstå varför detta rättsfall är så vik-

tigt, utgången av detta rättsfall kommer att ha en betydande inverkan på det indirekta besitt-

ningsskyddets styrka i fortsättningen.  

 

Sveahovrätt avgör 2012-02-06 dom i ärendet, mål nummer: T-2344-11 

till Eurostar AB:s fördel. 
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