
 
 
 
 
 

 
 
 

J U R I D I C U M 
 
 
 

Lokalhyresgästens återställningsansvar 
 
 
 

Patrik Brage 
 

VT 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RV4160 Självständigt juridiskt arbete (C-uppsats), 15 högskolepoäng 
Examinator: Carolina Saf 
Handledare: Annica Burman 
 
  



 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning .......................................................................................................... 1	  
Förkortningar .............................................................................................................. 2	  
1	   Inledning ................................................................................................................. 3	  

1.1	   Svensk hyresrätt – en historisk återblick ................................................................. 3	  
1.2	   Syfte och frågeställning .............................................................................................. 4	  
1.3	   Metod och material ..................................................................................................... 5	  
1.4	   Avgränsningar ............................................................................................................ 6	  

2	   Avhandling ............................................................................................................. 7	  
2.1	   Kort om hyresrätt ....................................................................................................... 7	  

2.1.1	   Aktuell lagstiftning ................................................................................................ 7	  
2.1.2	   Hyresavtalet ........................................................................................................... 7	  

2.1.2.1	   Nyttjanderättsupplåtelse tillkommen genom avtal ...................................................... 7	  
2.1.2.2	   Hus eller del av hus - hyresobjektet ............................................................................ 8	  
2.1.2.3	   Ersättning eller dylikt vederlag ................................................................................... 9	  
2.1.2.4	   Nyttjanderättens upplåtelse ....................................................................................... 10	  

2.1.3	   Hur ingås ett hyresavtal? ..................................................................................... 11	  
2.1.4	   Hur avslutas ett hyresavtal? ................................................................................ 12	  

2.1.4.1	   Uppsägning för villkorsförändring ............................................................................ 13	  
2.1.4.2	   Indirekt besittningsskydd .......................................................................................... 13	  
2.1.4.3	   Kompensation grundad på bekostade förbättringsåtgärder ....................................... 14	  

2.1.5	   Byggnadstillbehör ............................................................................................... 14	  
2.2	   Hyresgästens plikt för hyresobjektet under hyresförhållandet ........................... 15	  

2.2.1	   Allmänt ansvar för hyresobjektet ........................................................................ 15	  
2.2.2	   Förändrad användning av lokalerna .................................................................... 15	  
2.2.3	   Vårdnadsplikt ...................................................................................................... 16	  
2.2.4	   Upplysningsplikt ................................................................................................. 18	  
2.2.5	   Skyldighet att lämna tillgång till värden. ............................................................ 19	  

2.3	   Vad gäller vid kvarlämnat lösöre? .......................................................................... 20	  
2.4	   Förbättringsåtgärder ............................................................................................... 22	  

2.4.1	   Hyresgästens rätt att ändra i lägenheten .............................................................. 22	  
2.4.2	   Anpassningar som hyresvärden företar innan inflyttning ................................... 24	  
2.4.3	   Förbättringsåtgärder som hyresgästen företar under hyresförhållandets gång ... 25	  
2.4.4	   Hyresnedsättning på grund av förbättringsåtgärder i lokalen?  .......................... 25	  

2.4.4.1	   Hyrespåverkan av åtgärder utförda och bekostade av hyresgästen ........................... 25	  
3	   Analys ................................................................................................................... 27	  
Källförteckning .......................................................................................................... 32	  

Offentligt tryck ................................................................................................................... 32	  
Propositioner .................................................................................................................... 32	  
Nytt juridisk arkiv avd. 2 - Tidskrift för lagstiftning m.m. ............................................. 32	  
Statens Offentliga utredningar ......................................................................................... 32	  

Författningar ...................................................................................................................... 32	  
Litteratur ............................................................................................................................ 33	  
Artiklar ............................................................................................................................... 34	  
Rättsfall ............................................................................................................................... 34	  

Rättsfall från Högsta domstolen ...................................................................................... 34	  
Rättsfall från Hovrätterna ................................................................................................ 34	  
Rättsfall från Bostadsdomstolen ...................................................................................... 35	  
Rättsfall från Bostadsdomstolen (Ej publicerade) ........................................................... 35	  
Rättsfall från Tingsrätterna .............................................................................................. 35	  

Elektroniska källor ............................................................................................................ 35	  



 1 

Sammanfattning 
 
Lokalhyresrätten är ett krångligt och tekniskt lagområde. Ofta kommer de avtal som 
skrivs inom området att handla om stora ekonomiska värden för alla inblandade 
parter. Vad som ofta förbises i avtalsförhandlingarna är förhållandet mellan parterna 
när avtalet kommit till ända. Då inkommer problematiken vem som ska bli skyldig att 
stå för de skador och förändringar som skett under hyrestiden.  
 
Återställandet kan komma som en stor ekonomisk utgift för båda parter, och den 
bristande lagstiftningen skapar en stor osäkerhet mellan avtalsparterna om vem som är 
ansvarig att återställa lokalerna, och till vilket skick.  
 
Lagstiftningen ger inte en klar bild över vad som är att anse som hyresgästens 
återställningsplikt kontra hyresvärdens återställningsplikt, vilket sett med den 
avtalsfrihet som finns på hyresrättens område visar på en indikering från lagstiftarens 
sida att parterna ska komma överens i avtalsskedet om återställningsplikten. 
Problemet med denna ställning är att det kan komma att handla om stora summor i 
dessa fall, summor som kan vara förödande för små aktörer, hyresgästen som 
fastighetsägare, på marknaden.   
 
Frågan om återställandet besvaras ofta med en kombination av omfattningen av 
åtgärderna, hyresgästens verksamhet och avtalet parterna emellan. Omfånget av 
åtgärderna är av betydelse eftersom det ofta blir en fråga om det är möjligt fysiskt att 
bortföra egendomen, och om det kan göras utan att det blir till allt för mycket men för 
hyresvärden samt en eventuell nyinflyttad hyresgäst. Vidare är verksamheten som 
lokalhyresgästen bedriver mycket central för frågan om de förbättringsåtgärden denne 
förtar i lokal. Olika verksamheter kräver olika förutsättningar i en lokal, och det kan 
skilja sig enormt mellan två verksamheter i tal om vilka sorts anpassningar som 
behöver vidtas i lokalen. Vidare blir avtalet den avgörande delen i besvarandet om hur 
anpassningarna ska bedömas, och vem som ska stå för kostanden att avlägsna dessa. I 
avtalet har parterna möjligheten att inpå detaljnivå beskriva vilka åtgärder och vad för 
egendom som ska bortföras alternativt kompenseras för vid avtalets slut.  
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Förkortningar 
 
HD Högsta domstolen 
JB Jordabalk 
NJA Nytt juridiskt arkiv 
NJA II Nytt juridiskt arkiv avdelning II, tidskrift för lagstiftning m.m. 
Prop. Proposition 
SOU Statens offentliga utredningar 
SvjT Svensk Juristtidning 
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1 Inledning 
 
”Men vi har ju ingen lokal!?”.1  
 
Att ha en lokal är många gånger en grundförutsättning för en näringsidkare ska nå 
framgång i sin verksamhet.  Lokalen kan vara kontoret med de viktigaste 
medarbetarna, verkstaden med tillverkningsutrusningen som behövs eller 
restaurangen där stans bästa Steak minute med pommes serveras.2 Hur lokalen är 
disponerad, och vilket lösöre och byggnadstillbehör som finns i lokalen kan skilja 
otroligt beroende på vilken sorts verksamhet som bedrivs däri. Att en lokal som 
brukats som konservatorium inte, utan anpassning, skulle passa ett dagis är inte svårt 
att föreställa sig.  
 
Denna mångfald av möjliga användningsområden för en lokal är en fördel men likaså 
en nackdel för en fastighetsägare. Anpassning av en lokal, såväl före som under 
hyrestiden, är en förutsättning för att näringsidkare ska kunna få ut maximal potential 
ur sin hyreslokal. När avflyttning från en lokal sker, vare sig fastighetsägaren och 
hyresgästen ligger i tvist eller inte, infaller en svår avvägning om vad som 
hyresgästen ska ta med och vad som får lämnas kvar. Vidare kan hyresgästens 
verksamhet, och därtill hänförda förändringar i lokalen, ha haft avgörande påverkan 
på lokalens skick. Hyresvärden kan, efter att ett hyreskontrakt gått ut, stå kvar med en 
lokal som inte kan hyras ut utan att stora kostnader läggs ned för att återställa lokalen.  

1.1 Svensk hyresrätt – en historisk återblick 
 
Behovet av att reglera avtalsförhållanden rörande hyra av lokaler och bostäder med 
lagstiftning har funnits genom all modern tid. Arrenden, en form av hyra av mark, går 
tillbaka så långt som till 1500-talet och kallades på den tiden jordlega, en slags 
upplåtelse av mark för jordbruksändamål.3 Till en början var hyresgästens ställning i 
hyreslagstiftningens osäker, och behoven av en mer täckande lagstiftning har till 
mångt och mycket kommit att prägla vad vi idag kallar hyreslagstiftningen.4 
Hyresrättslagstiftningen kom till form mestadels genom den nu över 100 år gamla 
Nyttjanderättslag, där såväl hyra som arrenden behandlades.5 Innan denna 
grundläggande genomarbetning av hyresrätten gällde 1734 års Jordabalk, som 
stadgade enklare regler om till exempel när hyran skulle erläggas eller vad en 
hyresgäst kunde tvinga en hyresvärd till i form av förbättringsåtgärder.6 Lagens 
utgångspunkt var att skydda de svagare parterna på området; arrendatorn respektive 
hyresgästen.7  
 

                                                
1 Ulvesson, Lorry. 
2 ”Med lokal avses annan lägenhet än bostadslägenhet.” (JB 12:1 3 st.) Uttrycket lokal kommer 
genomgående i uppsatsen att användas när det avser en byggnad som används för näringsverksamhets-
ändamål.  
3 Bengtsson, Hager, Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt s. 21.  
4 Lejman, Den nya hyresrätten, s. 2. 
5 Lagen (1907:36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom. 
6 Lejman, Den nya hyresrätten, s. 1. 
7 Bengtsson, Hager, Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt s. 22. 
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Nyttjanderättslagen överlevde tre decennium och ett världskrig, och ersattes först 
1939 av en ny hyreslagstiftning8 som till stor del avspeglade den tidens hyresmarknad 
med en mycket god tillgång av hyresbostadsrätter i storstäderna.9 Som en konsekvens 
av detta kom även de för hyresgästen mer inskränkande regler om till exempel 
anmälningsplikt om hyresrätten skadades.10 Nuvarande hyreslagstiftning tillkom 
1968.11 Den är resultatet av en revidering av den tidigare 3 kap. i 1907 lag om 
nyttjanderätt som genom reformen tog plats i Jordabalken där den än är idag.12 
Lagtexten från 1968 har sina motiv från främst tre skrivelser, Hyreslagskommitténs 
betänkande Reviderad hyreslag, Hyreslagstiftningssakkunnigas betänkande Ny 
hyreslagstiftning, Kungl. Maj:ts proposition nr. 166 år 1939 samt nr. 91 år 1968.13   
 

1.2 Syfte och frågeställning 
 
Målet med uppsatsen är att undersöka hur de förbättringsåtgärder en hyresgäst gör i 
en hyreslokal hanteras vid avflyttning från lokal. Grundläggande frågor att besvara är 
i vilken omfattning som återställning av en lokal kan krävas, samt till vilket skick som 
lokalen ska återställas till?   
 
Syftet med uppsatsen är att belysa problematiken som uppkommer vid avflyttning 
från lokal, med återställandet och de inblandade parternas olika intresseavvägningar. 
 
För att läsaren ska kunna ta till sig såväl ovanstående frågeställningar som analysen 
och avhandlingen i sin helhet återfinns avsnitt som är avsedda för att ge läsaren 
grundläggande kunskaper i hyreslagstiftning. Det bör påpekas att lokalhyresrätten har 
ett mycket omfattande regelverk kring sig, och djupanalyser kring lagstiftningens alla 
enskilda funktioner kan respektive vidgas uppsatser åt. Detta är dock inte syftet med 
min uppsats.  
 
Målet är således delat att utstaka gällanderätt, delat analytiskt; då jag ämnar att såväl 
utskilja de regler som reglerar återställandet och koppla samman med relevant praxis, 
samtidigt som en analys av de regler som finns och en problematisering av de 
motsägelser som jag har funnit.  
 

  

                                                
8 1939 års hyreslagstiftning genom prop. 1939:166. 
9 Bengtsson, Hager, Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt s. 22. 
10 Lejman, Den nya hyresrätten, s. 3. 
11 Genom prop. Kungl. Maj:ts proposition 1970:20 med förslag till Jordabalk. Hyreslagen hamnade 
sedan i Jordabalkens tolfte kapitel.  
12 Jordabalk (1970:994). 
13 Reviderad hyreslag (SOU 1961:47) & Ny hyreslagstiftning (SOU 1966:14). 
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1.3 Metod och material 
 
Svårigheterna med hur man som uppsatsförfattare lägger upp sin metod är många, och 
är också avgörande för hur frågeställningen sedan besvaras. En rättsdogmatiskt 
klassificering av uppsatsen lämnas därhän med hänsyn tagen till uppmaningar från 
författare på metodområdet.14 Sedvanlig juridisk metod kommer att ligga till grund 
för hur rättskällorna selekteras och hanteras i uppsatsen.  
 
Rättskällorna är till stor del äldre, och många rättsfall är av hög ålder. Vissa av de 
högst relevanta förarbeten, till exempel för den nya Jordabalk i början av 1900-talet, 
har enbart varit tillgänglig för mig i läsesalar, vilket försvårar en grundligt och 
återkommande bearbetning av materialet. Det förekommer även att jag redovisar fall 
som enligt den strikta prejudikatläran är av lågt intresse. Prejudikatläran kan ses med 
viss skepsis på från den yrkeskåren inom lokalhyresjuridiken, då 
underrättsinstansernas mål ofta cirkulerar bland praktikerna. Doktrin tar också upp en 
anmärkningsvärd mängd av underrättsinstansernas avgöranden, vilket stödjer 
ytterligare min tes att underrättsavgöranden spelar en stor roll i hyresjuridiken, i viss 
mån mer än på andra områden. Att den klassiska rättskälleläran kan anpassas efter 
området är något som doktrin tagit fasta på, vilket stärker mig i övertygelsen om att 
underrättspraxisen förtjänar sin plats i avhandlingen.15 
 
Vidare är hyresrätten till viss del ett problematiskt område när det kommer till praxis. 
Aktörerna på området, fastighetsägare och hyresgäster, är många gånger måna om att 
upprätthålla ett gott professionellt samarbete, till skillnad från en bostadshyresgäst 
som tenderar till att inte vara lika låst. Detta skapar en problematik då 
praxisbildningen ofta stannar vid förhandlingsbordet, och kommer således inte upp till 
de allmänna domstolarna och inte heller vidare till de databaser jag har haft tillgång 
till.  
 
Den doktrin jag har använt mig av har haft en acceptabel spridning om man ser till 
såväl antal, författare och utgivningsår. Till det kan dock noteras vissa svårigheter när 
det kommer till utgivningsåren av litteraturen. Jag har sökt bibliotek i såväl Örebro 
som Stockholm och har inte alltid hittat den senaste utgåvan av litteraturen. Detta ska 
dock ses i ljuset av att hyresjuridiken, i mångt och mycket som fastighetsjuridiken i 
allmänhet, utvecklas tämligen långsamt och att inte ha den senaste upplagan inte 
nödvändigtvis inbegriper en försämrad rättskälla.  
  

                                                
14 Sandgren, Rättsvetenskap, s. 53.   
15 Hellner, Metodproblem, s. 25.  
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1.4 Avgränsningar 
 
Uppsatsen tar sikte på att definiera ett begrepp som är av stor vikt i hyresrätten, men 
som har fått lite utrymme i lagar och förarbeten. Studien fokuserar uteslutande på den 
svenska hyresmarknaden. Med lokalhyresmarknaden menas byggnader och 
lägenheter som används för näringsverksamhetsändamål och brukas av företag eller 
privatpersoner. Vidare kommer inte djupare undersökningar om 
bostadshyresjuridiken att ta plats i avhandlingen, även om vissa delar av avhandlingen 
har tilldelats små utvidgningar till bostadshyresrätten.  
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2 Avhandling 
2.1 Kort om hyresrätt  

2.1.1 Aktuell lagstiftning 
 
Lagstiftningen som främst reglerar hyresrätten finns i 12 kap. i Jordabalken. Denna 
del av JB kallas ofta för Hyreslagen, men trots det är den en del av Jordabalken.  
 
I hyreslagen finns såväl hyresgästens förpliktelser och skyldigheter som hyresvärdens 
skyldigheter, och vad en hyresgäst kan göra för att förmå hyresvärden att uppfylla 
sina skyldigheter. Visst skadeståndsansvar samt en möjlighet att få hyresgästens 
hyresrätt förverkad finns även för hyresvärden, om denne upplever att hyresgästen 
inte följer sina skyldigheter.  

2.1.2 Hyresavtalet 
 
I JB 12 kap. 1 § ställs två begrepp, bostad kontra lokal, mot varandra. Lokal följer en 
motsatstolkning mot bostad, och således definieras allt som inte är bostad som lokal. I 
frågan om det ska anses röra en upplåtelse av en bostad eller en lokal är det en samlad 
bedömning av parternas agerade, det avtal de har skrivit tillsammans samt 
partsavsikten, som ligger till grund för resultatet.16 Notera även att ”lägenhet” 
förekommer genomgående i lagstiftningen, men att det inte har samma kontext som i 
folkmun, utan lägenhet i lagtext är en del av hus, och kan vara upplåten såväl för 
bostads- som lokalsyften.17 Enligt lagtexten är syftet med upplåtelsen, eller vad som 
förstås ha avtalats om, vad som ska ha bäring när bedömningen ska slå fast till vilket 
ändamål lokalen är upplåten till.18 Lagtexten laborerar genomgående med uttrycken 
hyrestid och hyresförhållande, vilket gör det mycket viktigt att hålla isär de två 
begreppen och förstå de skillnader som finns däremellan.19  
 
Ett hyresavtal kan se ut på många olika sätt, men har enligt praxis och doktrin ansetts 
behöva innehålla åtminstone fyra grundläggande delar för att kunna klassas som ett 
hyresavtal. Dessa är att det måste finnas ett avtal, att upplåtelsen handlar om hus eller 
del av hus, upplåtelsen görs mot någon form av vederlag samt att det är under en 
begränsad tid. Samtliga beskrivs mer ingående nedan.  

2.1.2.1 Nyttjanderättsupplåtelse tillkommen genom avtal 
 
Ett avtal måste ha ingåtts. Liksom majoriteten av avtalen i förmögenhetsrättsliga 
sammanhang måste det finnas en partsvilja att ingå avtal om hyra. Hyresavtalet kan 
ingås mellan två eller flera parter, men som regel är det en part som har nyttjanderätt 

                                                
16 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s. 39. 
17 Schneider, Dowlati, Lokalhyresjuridik, s. 11. 
18 Holmqvist, Hyreslagen en kommentar, s. 19. 
19 Hyresavtalet syftar till det skrivna avtalet som finns mellan parterna. Hyrestiden är vad som är 
avtalat i hyresavtalet, och behöver inte nödvändigtvis spegla de reella hyresförhållandet. Det är 
naturligt att en hyresgäst kan såväl ha inflyttat innan som kvarstannat, med eller utan lov, efter det att 
hyrestiden har löpt ut. Hyresförhållandet är det faktiska förhållandet som hyresgästen och hyresvärden 
har med varandra. Om en hyresgäst t.ex. inte avflyttar när hyresavtalet går ut gäller inte något avtal 
längre, men det finns ett fortlöpande hyresförhållande.  
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till en lägenhet, hyresvärden, och som vill upplåta denna under en tid till en annan 
part mot betalning, hyresgästen. Kortfattat anses det tillkommit ett hyresavtal så fort 
parterna är överens om villkoren.20 Förbehåll kan komma från båda sidor, och dessa 
kan handla om bland annat om möjligheten att få bostadsbidrag eller att hyresvärden 
vill visa lägenheten för andra intressenter. Avtalet i sig behöver inte vara skriftligt, 
och har ett hyresavtal förhandlats fram som båda parter har godkänt muntligen 
kommer ett senare överskickat kontrakt endast att anses som en formalitet utan eget 
avtalsrättsligt värde.21 En hyresvärd som utfäst en hyresrätt till en hyresgäst anses 
vara bunden av sin utfästelse, om hyresgästen godkänner hyresavtalet inom de givna 
ramarna mellan parterna.22 Vad som ovan sagts om kravlösheten på formatet av 
avtalet gäller dock inte när hyresvärd eller hyresgäst begär att avtalet ska ha skriftlig 
form.23 

 
I Göta Hovrätt, mål T 2843-09 gjordes en genomgående analys av hur ett hyresavtal, 
och ageranden från de olika parterna, ska tolkas. Hyresvärden överklagade 
tingsrättens beslut, och menade att det avtal som var skrivet parterna emellan var ett 
hyresavtal. Den påtänkta hyresgästen menade dock att avtalet var en så kallad 
avsiktsförklaring, och att den inte har en rättsligt bindande verkan.  Hovrätten 
började med att titta på avtalet som förelåg mellan de två parterna. Avtalets rubrik, 
samt delar av innehåller som stadgade såväl hyra som avtalstid, talade för att det 
förelåg ett hyresavtal.  Dock så menade hovrätten att domstolen måste se till 
parternas agerande samt en helhetsbedömning av avtalshandlingen. Avtalet gav till 
exempel inte en klar beskrivning om vilka lokaler som hyresgästen skulle hyra, utan 
stadgade olika alternativ. Vidare så var en av de lokaler som skulle uthyras 
fortfarande uthyrd till den dåvarande hyresgästen. Hovrätten tittade sedan på 
parternas agerande efter att avtalet hade skrivits. När hyresgästen meddelade 
hyresvärden att denne skulle gå vidare och hitta en lokal på egen hand, svarade 
hyresvärden varken med krav om hyra eller hot om att ta tvisten vidare till domstol. 
Hovrätten gör då bedömningen, med anledning av parternas agerande och avtalets 
upplägg, att det inte rör sig om ett hyresavtal och att hyresvärdens överklagande inte 
ska vinna bifall. . 

 
I ovan fall ges en bra beskrivning av vad som ett hyresavtal måste innehålla. 
Intressant här är att avtalet rubricerades som ett hyresavtalet, men att de materiella 
innehållet faller utanför vad som är att anse som ett hyresavtal. Den potentiella 
hyresgästen hävdade vidare att de inte hade för avsikt att ingå ett hyresavtal, utan 
hade intentionen att ingå i en viljeförklaring med hyresvärden för att sedan se om 
värden kunde erbjuda lokaler som var av intresse. Det är således av stor vikt att 
avtalet inte förbises enbart för att det till synes är ett hyresavtal, utan att man gör en 
grundlig utredning kring avtalets olika delar och om de når upp till kraven i JB.  

2.1.2.2 Hus eller del av hus - hyresobjektet 
 
JB 12 kap. 1 § 1 st. stadgar att ett hyresavtal antingen avser ett ”[…]hus, eller del av 
ett hus.” Förarbetena till hyreslagen24 specificerar inte vad som ska räknas som hus 
eller del av ett hus, och praxis har kommit till att vidga begreppet för att omfatta även 
                                                
20 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s. 21. 
21 A.a., s. 21 f. 
22 NJA 1960 s. 619.  
23 JB 12 kap. 2 § 1 st.  
24 Prop. 1967:141 s. 318. 
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garageplatser och andra delar av en fastighet som kan tänkas vara intressanta för ett 
hyresförhållande.25 Antenner, paraboler och dylik utrustning som i dagens 
elektroniska samtid kan vara intressant att hyra ut faller inte in under begreppet, dock 
har det uppkommit lägen där man ställer ett tillhörande skåp med elektronik intill 
mottagningsutrustningen som har räknats som hyra av hus.26 

2.1.2.3 Ersättning eller dylikt vederlag 
 
Kravet på ersättning vid upplåtelse har även det vidgats från sin ursprungliga 
betydelse, och man kan idag ingå hyresavtal där man som hyresgäst till exempel 
rustar upp lokalen för att sedan få nyttja den vederlagsfritt under en bestämd tid.27 Att 
nyttjanderätten inte upplåtits vederlagsfritt har kommit att spela stor roll i praxis, och 
har även behandlats av doktrin i betydande mån.28 
 
Om hyresgästen har åtagit sig att utföra arbeten på byggnaden måste den prestationen 
vara mer omfattande än den stadgade vårdnadsplikten i Jordabalken.29  

 
NJA 1978 s. 389. Tvisten rörde en näringsidkare som avtalat med en kommun om att 
tillhandahålla skolbespisning och därtill förenlig verksamhet på en gymnasieskola i 
Stockholm, och huruvida ett hyresavtal eller ett vanligt förmögenhetsrättsligt avtal 
tillkommit. Lokalerna nyttjades utan vederlag, och näringsidkaren mottog endast 
betalning för de elever som åt mat genom kommunens skolpeng. HD tolkar här 
näringsidkarens motprestation, att tillhandahålla mat, som ett sådant vederlag som 
ska falla inunder hyresreglerna i JB.  

 
I Jordabalken regleras även nyttjanderättsformen arrende, som inte har något värde i 
denna avhandling men som man gör klokt i att särställa detta från ett 
hyresförhållande. Skillnaden mellan de två upplåtelseformerna är definierad i 
lagtext.30 
  

                                                
25 RH 1986:174, se vidare Lejman, Den nya hyresrätten, s. 8 f.  
26 Då faller själva skåpet inunder bestämmelserna i JB 12 kap. och antennen bör även den omfattas om 
den sitter samman med skåpet ifråga (Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s. 28). 
27 RH 1983:80, jfr Hovrätten för västra Sverige, mål T 2335-04. 
28 Synnergren, Fastighetsrätt, s. 351, se vidare NJA 2004 s. 167 & NJA 2004 s. 288 samt Bengtsson, 
Hager, Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt, s. 39 f. & s. 218 f. 
29 JB 12 kap. 4 §, jfr Hovrätten för västra Sverige, mål T 2335-04. 
30 JB 12 kap. 1 §, jfr JB 8 kap. 1 §. Skillnaderna mellan de två upplåtelseformerna åtskiljs främst med 
vad som kan anses som huvudmomentet i avtalet. Är det ett hus eller lägenhet som avses, då är det tal 
om ett hyresavtal. En upplåtelse av jord är å andra sidan ett arrendeavtal. Vad avser gränsdragningen 
mellan arrende och hyra, och om både jord och hus ingår upplåtelsen skall ett sammantagen bedömning 
tillämpas, och upplåtelsen blir antingen hyra eller arrende (SOU 1968:57 s. 75). 
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2.1.2.4 Nyttjanderättens upplåtelse 
 
Som ovan berörts ska ett hyresavtal avse en nyttjanderätt som efter avtalets ingående 
byter innehavare. Nyttjanderätten ska tillföras en person, juridisk eller fysisk.31 Vid en 
första anblick kan denna del i avtalet ses som enkel att utreda. Nyttjanderättsrekvisitet 
spelar dock en viktig roll i att fastställa huruvida det föreligger ett hyresavtal, eller ett 
mer generellt avtal på förmögenhetsrättens område.32 

 
NJA 2001 s. 10. Stockholms Lokaltrafik, SL, hade avtalat med en näringsidkare om 
att denne skulle få tillstånd att sälja bröd på ett stort antal, 30 stycken, olika 
tunnelbanestationer i Stockholms. För detta skulle näringsidkaren betala en avgift. 
Det första avtalet skrevs 1983, och förnyades två gånger, först 1988 och sedan 1991. 
I det första avtalet, från 1983, förekom orden ”hyresavtal”, ”hyresgäst” samt 
”hyra”. Domstolen noterar sedan att de två senaste avtalen, från respektive 1988 och 
1991, har den mer neutrala rubriken ”avtal”. Det materiella innehållet i avtalet vad 
det som domstolen la vikten på. I avtalen gavs inte några direkta hänvisningar till var 
verksamheten skulle äga rum, utan avtalet gav endast näringsidkaren rätten att 
försälja sina varor på de utpekade 30 stationerna. Vidare fanns en klausul om att det 
kan medges försäljning på andra stationer, om näringsidkaren så önskade. ”De 
element av lokalupplåtelse som kan anses ha ingått i avtalet var således av obestämd 
karaktär och av underordnad betydelse i förhållande till avtalets huvudsakliga syfte, 
som var att [näringsidkaren] skulle mot vederlag till SL få etablera och bedriva 
näringsverksamhet på SL:s område för att i denna verksamhet dra nytta av den ström 
av resenärer som frekventerar tunnelbanan. Avtalet kan under sådana förhållanden 
inte anses utgöra ett hyresavtal.”.  

 
Om rätten kommer fram till att avtalet inte har pekat ut ett avskilt område eller att 
nyttjanderätten inte är det primära i avtalet – alltså har en underordnad del – kommer 
avtalet istället att klassas som ett så kallat blandavtal.33  

 
I NJA 1971 s. 129, där tvist mellan en förening som driver en travbana och en 
näringsidkare förelåg, gjorde domstolen ett uttalande om att själva upplåtelsen av 
lokal måste vara huvudmomenten i upplåtelsen, och inte underordnat andra moment i 
avtalet. I avtalet mellan travbaneföreningen och näringsidkaren fanns ett antal 
faktorer som kännetecknar ett hyresavtal; en exklusiv nyttjanderätt på servering och 
försäljning av mat på området, ett antal stora lokaler som enbart skulle fungera som 
serveringslokaler stod till näringsidkarens förfogande samt att näringsidkaren avla 
en betalning för upplåtelsen. Domstolen tittar dock vidare på omständigheterna kring 
upplåtelsen, och noterar att näringsidkaren endast bedriver verksamhet när det är en 
tillställning anordnad av föreningen. Näringsidkaren är således beroende av 
lokalägaren på ett sätt som inte är allt för vanligt i lokalhyresrätten. Vidare noterar 
domstolen att värden, travbaneföreningen, är tämligen beroende av näringsidkarens 
verksamhet. En travbana utan en väl fungerande restaurang- och 
serveringsorganisation är av stort intresse. ” En välskött restaurang- och 
försäljningsrörelse kan i sin mån bidraga till att göra arrangemangen kring 
sällskapets verksamhet så publikdragande som möjligt.”. Sammantaget kommer 
domstolen fram till att avtalet om nyttjanderätten inte var ett hyresavtal.   

                                                
31 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s. 32. 
32 Ett så kallat blandavtal skapas till exempel när en företagare ingår ett franchiseavtal med en 
franchisegivare. Se vidare Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s. 42.  
33 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s. 32. Exempel på ett så kallat blandavtal, Björkdahls uttryck, 
är när parterna är beroende av varann på ett sätt som inte är naturligt i hyresavtal.  
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Rättsfallet ovan är av klart intresse när man tittar på nyttjanderättsupplåtelsen, och 
bedömer om det rör sig om ett hyresavtal eller ett blandavtal. Travbaneföreningen 
anses vara så pass beroende av näringsidkaren när det kommer till föreningens 
verksamhet, samtidigt som näringsidkaren endast bedriver verksamhet när föreningen 
håller evenemang. Således kommer domstolen fram till att det inte rör sig om ett 
vanligt förhållande mellan hyresvärd och hyresgäst, och på grund av denna 
sammankoppling kommer domstolen fram till huvudmomentet i avtalet är inte 
nyttjanderättsupplåtelsen, utan ett förmögenhetsrättsligt avtal parterna emellan.   
 
Nyttjanderätten måste likväl vara begränsad i tiden, för att kunna klassas som ett 
hyresavtal.34 Om vi går tillbaka till de föregående rekvisiten; Ett avtal, hus eller del av 
hus samt mot vederlag och till detta tillför en upplåtelse på obestämd tid faller 
förhållandet nära en bostadsrätt, med vissa reservationer.35  

2.1.3 Hur ingås ett hyresavtal? 
 
Som ovan beskrivits föreligger det en avtalsfrihet mellan parterna när det kommer till 
ett hyresavtal. Hyreslagen har inga specifika regler som stadgar när ett avtal ska anses 
som ingånget, utan där gäller de regler som finns i Avtalslagen.36 Således finns det en 
generell avtalsfrihet i hyresrätten.37 Hyresvärden har därför rätten att vägra att ingå 
hyresavtal med till exempel en person som har betalningsanmärkningar, eller sett till 
fastighetsägarens hyresgäster i övrigt, välja verksamheter som inte konkurrerar med 
varandra.38 Vissa begränsningar till denna frihet ska dock tilläggas, till exempel kan 
hyresvärden inte vägra en potentiell hyresgäst ett hyreskontrakt på diskriminerande 
grunder.39 I JB framställs även ett förbud mot att ta betalt för att överlåta ett 
hyreskontrakt avseende en bostadslägenhet.40 Notera dock att förbudet i lagen endast 
gäller bostadslägenheter, någon som marknaden har tagit fasta på.41 Rätten att 
överlåta sin lokalhyresrätt till en övertagare av verksamheten är stadgar i JB 12 kap. 
36 §. Ett rekvisit till den bestämmelsen är att det måste vara fråga om ett övertagande 
av verksamhet. Att enbart försälja inventarier torde således inte falla inunder 
bestämmelsen.42 Bestämmelsen i JB stadgar att överlåtaren ska ta över verksamheten, 
                                                
34 Bengtsson, Hager, Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt s. 39. 
35 Bengtsson, Hager & Victorin har en ingående analys av vad som är att anse som en bostadsrätt 
kontra en hyresrätt, samt gränsdragning däremellan. Bostadsrätten är en upplåtelse av hus eller del av 
hus, dock på obegränsad tid. Viktigt att notera är att bostadsrättens ursprungliga upplåtelse exklusivt 
begränsad till en ekonomisk förening, en bostadsrättsförening. Att missta ett hyresavtal mot en 
bostadsrättsupplåtelse är inte möjligt rent tekniskt, men det är en intressant jämförelse. En vanlig 
missuppfattning om bostadsrätter är att man äger den lägenhet man har upplåtelse till, där det 
egentligen förehåller sig som så att föreningen äger fastigheten, och man som föreningsmedlem får 
nyttja fastigheten. En intressant del i detta är att föreningen kan besluta om att nyttjanderättsinnehavare 
ska byta lägenheter med varann. Dock, om det är mot någon av nyttjanderättsinnehavarnas vilja, måste 
dock berörd Hyresnämnd fastslå beslutet (A.a., s. 39 & s. 180 f.).  
36 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.  
37 Holmqvist, Hyreslagen en kommentar, s. 26. 
38 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s. 21. 
39 Bedömningen av vad som är att anse som en diskriminerande grund är den samma som finns i 
Diskrimineringslagen (2008:567). I såväl NJA 1994 s. 511 som NJA 1999 s. 639 har hyresvärdar blivit 
instämda till domstol för påstådda diskrimineringar av spekulerande hyresgäster.  
40 JB 12 kap. 65 §.  
41 Jfr motsatstolkning av JB 12 kap. 65 §.  
42 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s. 195.  
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och fortsätta med samma typ av verksamhet som innan. Själva överlåtelsen dock, och 
kontraktet parterna emellan, tolkas i enlighet med grundläggande regler i Avtalslagen 
och Köplagen.43  

2.1.4 Hur avslutas ett hyresavtal? 
 
Regleringen i lag för hur en uppsägning ska ske är avsedd till att skydda den svagare 
parten, den som inte säger upp avtalet, vilket kan vara såväl hyresvärd och 
hyresgäst.44 Dessa regler om uppsägning hittas i JB 12 kap. 5 § och framåt.45 En 
uppsägning sker till två olika verkningar, antingen en uppsägning för omförhandling 
till villkorsförändring eller ett definitivt avslutande av hyresförhållandet. Mer om 
uppsägning för avtalsförändring nedan. Vid uppsägning till hyresförhållandets 
upphörande gäller JB 12 kap. 8 §.46 
 
JB 12 kap. 8 § reglerar såväl uppsägning i förtid som uppsägning vid 
avtalsförhållandets slut. Av lagtexten framgår att en uppsägning kan vara såväl 
skriftlig som muntlig, och att det bör anges vad orsaken till uppsägningen är. Om 
hyresförhållandet varat i mer än tre månader, oavsett hyresavtalets längd, måste 
uppsägningen ske skriftligen.47 Detta motiveras med att det är av stor processrättslig 
betydelse att få ta del av den motivering som hyresvärden har gett till uppsägningen, 
och tillkom i början av 1990-talet.48 Det finns även ett antal formregler av vad som 
ska vara med i uppsägningen. Hyresvärden är, uteslutande när det gäller lokalhyra, 
bunden av de skäl för uppsägning som ges vid uppsägningen. Om hyresvärden ändrar 
sig i ett senare skede kan hyresgästen hävda att det är en ogiltig uppsägning och 
uppsägningen saknar då rättslig verkan. Intressant att notera vidare är den särställda 
handling som uppsägningen utgör. Ett villkor i hyresavtalet om att hyresförhållandet 
ska upphöra vid visst datum har inte ansetts ensam utgöra en uppsägning, utan 
hyresvärden är tvungen att, i rätt tid, informera hyresgästen om att denna är uppsagd 
och måste avflytta.49 Vid uppsägning av en lokal måste uppsägningen delges enligt JB 
12 kap. 8 § 3 st, enligt bestämmelserna i Delgivningslagen.50 

  

                                                
43 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s. 198. Det finns även en rad begränsningar när det kommer till 
överlåtelse av verksamhet med hänförd lokal, dock ointressant med en vidare fördjupning av dessa i 
denna avhandling. Köplag (1990:931).  
44 A.a., s. 15. 
45 JB 12 kap. 5-8 §§. 
46 Notera att denna även gäller vid ett hyresavtal för bostad.  
47 Schneider, Dowlati, Lokalhyresjuridik, s. 11. 
48 Prop. 1993/94:199 s. 82.  
49 Se NJA 1972 s. 233. 
50 Intressant är här att lokalhyresgästen till synes har en högre grad av skydd än bostadshyresgästen, 
som i vissa fall inte måste delges enligt Delgivningslag (2010:1932). Detta har dock sin grund i att om 
en hyresvärd vill avhysa en bostadshyresgäst måste denne ansöka vid Tingsrätten om avhysning. 
Bostadshyresgästens intressen har ansetts tillvaratas genom rättssystemet (Björkdahl, Hyra av bostad 
och lokal, s. 214).  
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2.1.4.1 Uppsägning för villkorsförändring 
 
En uppsägning av hyresavtalet leder till att hyresavtalet upphör. Dock har hyresgästen 
en möjlighet att säga upp avtalet till förmån för en förlängning på förändrade villkor. 
Uppsägningen förändrar inte avtalet mellan parterna, och det nya omförhandlade 
avtalet ses som en separat rättshandling kontra det äldre avtalet.51 Här gäller till viss 
del olika regler, beroende på om hyresvärden eller hyresgästen är den som säger upp 
avtalet. Om det till exempel är hyresvärden som säger upp avtalet måste denna redan i 
uppsägningen stadga de nya, förändrade villkoren som denne önskar ska gälla. Vidare 
ska en klagandehänvisning förekomma, och man informeras om den tidsfrist på två 
månader om att ansöka om medling hos Hyresnämnden.52 

2.1.4.2 Indirekt besittningsskydd 
 
Besittningsskyddet fungerar som en sorts säkerhet för båda parter. Hyresgästen kan 
vara säker på att denne inte kommer att förlora sin hyresrätt hur som helst, och 
hyresvärden gynnas genom att ha långsiktiga och trygga hyresgäster som har 
incitament att fortsätta hyra lägenheten. Vidare skapar besittningsskyddet en drivkraft 
hos hyresgästen att fullfölja dess skyldigheter som har avtalats.53 
 
Besittningsskyddet för en lokalhyresrätt är inte utformat på samma sätt som det mer 
allmänt bekanta besittningsskyddet för bostadshyresrätter. För en bostadshyresrätt 
gäller ett så kallat direkt besittningsskydd, som är utformat så att hyresgästen inte ska 
förlora sin bostad. Det fungerar genom att ge hyresgästen rätten, vid en längre 
hyrestid, till en förlängning av sitt hyresavtal, mot hyresvärden vilja, efter en prövning 
i hyresnämnd. 54 Denna rätt kan närmast kallas en optionsrätt, och gäller så länge in 
det finns starka skäl som talar emot en förlängning.55 Bostaden är och har varit ett 
mycket start skyddsintresse hos lagstiftaren, vilket framkommer genom det starka 
besittningsskydd som bostadshyresgästerna har i JB.56  
 
Vid en uppsägning av lokal har hyresgästen ett indirekt besittningsskydd. Det 
indirekta besittningsskyddet är beroende på ett vissa antal omständigheter, de så 
kallade besittningsskyddsbrytande grunderna.57 Hyresförhållandet måste ha varat i 
mer än nio månader för att hyresgästen ska ha ett indirekt besittningsskydd.58  
 
Enligt huvudregeln ska ett hyresavtal förlängas.59 Sker inte en förlängning av 
hyresavtalet och avtalet istället sägs upp vid avtalets slut eller sägs upp till 
villkorsförändring, t.ex. en höjd hyra, har hyresgästen, genom sitt indirekta 
besittningsskydd, rätt till skadestånd.60 Skadeståndsrätten är villkorat till att gälla om 

                                                
51 Victorin, Kommersiell hyresrätt, s. 29.  
52 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s. 171.  
53 Victorin, Kommersiell hyresrätt, s. 47.  
54 Skorup, Underskog, Hyreslagarna, s. 137. 
55 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s. 223. Björkdahl beskriver en optionsrätt som en rätt tillfallen 
en särskild person, och som inte kan överföras till en annan person.  
56 Lejman, Den nya hyresrätten, s. 184.  
57 Victorin, Kommersiell hyresrätt, s. 52. 
58 JB 12 kap. 56 § 1 p. 
59 JB 12 kap. 57 §.  
60 Schneider, Dowlati, Lokalhyresjuridik, s. 87. 
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inte undantagsreglerna i JB 12 kap. 57 § blir tillämpliga. Dessa besittningsbrytande 
grunder är till exempel om hyresgästen gjort sig skyldig till ett kontraktsbrott.  

2.1.4.3 Kompensation grundad på bekostade förbättringsåtgärder 
 
De ekonomiska ersättningar som man är berättigad till genom det indirekta 
besittningsskyddet är grundpelaren i systemet med indirekt besittningsskydd. Hit hör 
en rätt som är särskilt intressant för den här avhandlingen, nämligen rätten för en 
hyresgäst att få ersättning för de förbättringsarbeten som hyresgästen har utfört.61 
 
Förbättringsåtgärderna en hyresgäst företar är många gånger av betydande 
ekonomiskt storlek, framförallt för hyresgästen. Fram tills relativt nyligen förelåg en 
begränsning när det kom till den ersättning som hyresgästen. Gränsningen utmynnade 
i att förbättringsåtgärder endast kompenserades om de ansågs berika hyresvärden 
ekonomiskt. Denna förändring finns dock inte längre, och i motiven till avlägnsandet 
talade lagstiftaren om att hyresgäster allt för ofta vidtog den sortens underhåll som 
hyresvärden var ansvarig för att utföra, för att sedan avflytta utan att bli 
kompenserade.62 
 
Ersättningarna har alltså i sig inte någon högsta gräns varför hyresgästen ska få full 
ersättning för de arbeten som har gjorts. Dock måste hyresvärden ha godkänt dessa 
förändringar, antingen direkt i samband med att förändringarna vidtas eller i 
hyresavtalet. Här skall uppmanas till viss försiktighet, då en tillåtelse att förändra 
användningen av en lokal inte kan anses som ett godkännande till de tillhörande 
förändringsarbeten som det nya ändamålet med lokalen föranleder.63 

2.1.5 Byggnadstillbehör 
 
Ett byggnadstillbehör är föremål som blir en mer eller mindre självklar del av en 
byggnad, och därigenom ett tillbehör till fastigheten. Vad som räknas som ett 
byggnadstillbehör beror på hur den är tillägnad byggnaden. JB stadgar att föremålet 
ska vara ”[…] ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden […]”.64 Utåt sett krävs det 
att föremålet har ett direkt samröre med byggnaden. Bedömningen av kriteriet 
stadigvarande bruk grundas i vad byggnaden används för vid tillfället av 
sammanförandet med byggnaden.65 Förarbetena till bestämmelsen pekar på att man 
ska se till byggandens användningsområde. En industrilokal kommer således att ha ett 
visst antal byggnadstillbehör som en bostadsbyggnad inte kan ha, och vice versa.66 

  

                                                
61 Victorin, Kommersiell hyresrätt, s. 72 f.  
62 Prop. 1987/88:146 s. 37. 
63 Lejman, Den nya hyresrätten, s. 374. Förändring av lokaländamål regleras i JB 12 kap. 23 § 2 st. Se 
vidare beträffande problematiken med förändrat lokaländamål och förändringsarbeten Prop. 
1987/88:146 s. 149 f.  
64 JB 2 kap. 2 § 1 men. 
65 Synnergren, Fastighetsrätt, s. 27.  
66 SOU 1966:24 s. 61 f. 
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2.2 Hyresgästens plikt för hyresobjektet under hyresförhållandet 

2.2.1 Allmänt ansvar för hyresobjektet 
 
Hyresgästen får genom nyttjanderättens överlåtande också ett ansvar för objektet i 
fråga. Det ter sig naturligt att när ägaren till objektet inte längre har tillgång till 
hyresobjektet dagligen att hyresgästen ska ta visst ansvar när det kommer till 
underhållet av lägenheten. Ägandet har som bekant inte ändrats, och således har 
hyresgästen en begränsad skyldighet att laga samt en begränsad rätt att förändra 
lokalen. De regler som finns i hyreslagen är till stor del, när det kommer till lokalhyra, 
dispositiva och lagstiftaren har haft som avsikt att skapa förutsättningar för en 
fungerande affärsmässig relation med möjligheter till att reglera mer specifikt i 
avtal.67  

2.2.2 Förändrad användning av lokalerna 
 
Vad hyresgästen använder lägenheten till är av stor vikt, och lagstiftaren har klarlagt 
att hyresgästen inte får förändra det avtalade syfte med hyresobjektet, om inte det 
finns beaktansvärda skäl.68 Dessa skäl har till viss del klarlagts i praxis.  
 

I BD 1992 nr. 180 fick hyresvärden rätt att neka en förändrad användning av 
lokalerna efter att hyresgästen ville förändra sin verksamhet och starta upp en 
pizzeria. Bostadsdomstolen la då vikt vid hyresvärdens invändning om att ett antal av 
hyresvärdens andra hyresgäster, tre stycken, drev pizzerior i närområdet och att den 
ökade konkurrensen, samt den ökade risken, skulle potentiellt innebära en ekonomisk 
skada för hyresvärden. Detta gav denne rätt att neka hyresgästens förfrågan om 
förändrad användning.  

 
BD 1992 nr. 193. Hyresgästen, som förhyrde en lokal på Kungsgatan i Stockholm, 
ville förändra sin verksamhet till en lågprismodell med en stor omsättning av varor 
av olika slag som skulle säljas till ett lågt pris. Hyresvärden, med ett antal byggnader 
på Kungsgatan, motsatte sig detta med hänsyn till den allmänna uppfattningen av vad 
Kungsgatan hade för butiker. Värden hävdade att såväl han själv som Kungsgatan 
som helhet skulle lida men över den förändrade användningen. Bostadsdomstolen 
gick på värdens linje och menade att den föreslagna verksamheten skulle komma till 
skada för hyresvärden, och att denna haft fog för att motsätta sig detta.  

 
BD 1991 nr. 406. Hyresgästen ville förändra användningen av den hyreslokal där 
han hade sin verksamhet, en solariesalong, till att även innefatta en pizzeria & café 
med tillhörande förenlig verksamhet. Hyresvärden motsatte sig, och menade på att 
den befintliga ventilationen i byggnaden inte skulle klara av den ökade belastningen 
som den nya verksamheten skulle innebära. Vid förhandlingen i Bostadsdomstolen 
bemötte hyresgästen detta med att visa på ett utlåtande från Miljönämnden i 
kommunen, som fastslog att byggnadens aktuella ventilation skulle vara nog för att 
klara de ökade påfrestningarna. Då hyresvärden inte hade fog för sin oro som gjorde 

                                                
67 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s. 114. 
68 JB 12 kap. 23 § 2 st. ”Lokalhyresgästen får inte använda lokalen för något annat ändamål än det 
avsedda, om inte hyresnämnden lämnar tillstånd till det. Sådant tillstånd skall lämnas, om hyresgästen 
innehaft lokalen längre tid än två år och har beaktansvärda skäl för en ändrad användning samt 
hyresvärden inte har befogad anledning att motsätta sig den. Tillståndet kan förenas med villkor.”. 
Hyresgästen måste här, om hyresvärden motsätter sig den föreslagna förändrade verksamheten, ansöka 
hos hyresnämnden. 
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att han hade nekat förändringen av användning, kom domstolen fram till att 
hyresgästen skulle få tillåtelse till de förändringar den nya verksamheten motiverade.   

 
RBD 1993:14. Hyreslokalen var upplåten för konstgalleri och videotek. Hyresgästen, 
med anledning av att verksamheten gick dåligt, ville förändra verksamheten till att 
även innefatta beredning och tillagning av ungsrätter, kalla sallader samt smörgåsar. 
Hyresvärden motsatte sig förändringen med anledning av att denna riskerade 
nedsättning av hyror för resterande hyresgäster i byggnaden som skulle störas av den 
förändrade verksamheten. Domstolen la vikt på att hyresgästen behövde denna 
förändring för att inte riskera konkurs, och tillstyrkte förändringen med villkor att 
hyresgästen skulle bekosta de förändringsarbeten som krävdes för att kunna servera 
mat i lokalen.  

 
Genomgående i fallen så har domstolen sett till hyresvärdens motivering till att inte 
medgiva förändringen av verksamheten i lokalen, och lagt denna till grund för 
bedömningen om det är giltigt eller ej. De lägger också vikt på att hyresvärden inte 
ska behöva dras med mer kostnader än vad som innan förändringen förelegat. 
Hyresvärden har också givits viss tillåtelse att själv forma byggandens 
sammansättning av hyresgäster, och domstolen tittar i dessa fall mycket på om 
hyresvärdens vision för byggnaden kommer att rubbas. Rätten för en hyresvärd att 
neka hyresgästen är långt ifrån absolut, men praxis har visat på att värden inte behövt 
finna sig i förändringar som kan leda till ekonomiska förluster för värden – där till 
exempel ökad konkurrens eller en väsentlig ändring i områdets karaktär. Vidare torde 
inte heller förändringar som riskerar att påverka de andra hyresgästerna kunna få 
genomföras utan hyresvärdens godkännande.69 

2.2.3 Vårdnadsplikt  
 
Huvudregeln vid all hyra av egendom är att kontrahenten, den om har överlåtits 
nyttjanderätten, har en vårdnadsplikt över objektet.70 Denna vårdplikt finns stadgad i 
JB 12 kap. 24 § och omfattar lägenheten som är uthyrd. Vårdplikten kommer även, 
förutom stadgad i lag, utifrån grundläggande rättsgrundsatser när en nyttjanderätt 
överlåts, och ägaren avskärmas från objektet.71 Vidare så omfattas även gemensamma 
ytor som hyresgästen har tillgång till, och som den således kan missvårda. Praktiskt 
sett är det svårt att avgöra vad som är att hänföra till hyresvärdens underhållningsplikt 
och vad som hyresgästen måste anses ska ta hand om.72 När regeln infördes ansåg 
lagstiftaren att hyresgästens handlande skulle bedömas efter en generell nivå av 
ordningssamhet, som skulle fastställas objektivt av rättssamhället.73  
 
Vårdnadspliktens omfattning har varit svårt att fastställa, men klarlagt är att 
hyresgästen inte ska kunna förändra skicket på lägenheten jämfört med lägenhetens 

                                                
69 Synnergren, Henriksson, Handbok i hyreslagsfrågor, s. 70. 
70 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s. 140. 
71 Lejman, Den nya hyresrätten, s. 251.  
72 A.a., s. 252. 
73 Jfr begreppet Bonus Pater Familias, vanligt inom skadeståndsrätten. Doktrinen inom såväl 
hyresrätten som skadeståndsrätten har dock uttryckt viss skepsis till denna rättstanke och idag ska det 
mer anses som rimligt att utgå från en individuell prövning om vad som är att anse som en skälig 
vårdnadsplikt snarare än att utgå från en generellt fastställd mall av vad som är att anse som 
ordningsam (Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s. 141, även Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 
129). 
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skick innan tillträde. Hyresgästen som, förutom i ett fåtal fall, ensam använder och 
verkar i lägenheten ska se till att hyresobjektet brukas på så vis att den inte skadas, 
och att den löpande skötseln sköts. Disponeringen av lokalen sker ofta på viss 
bekostnad av lokalen, som en hyresvärd måste räkna med. Den sortens normal 
förslitning sker alltså på hyresvärdens bekostnad. Vad som är normal förslitning är 
alltid ett avgörande från fall till fall, men vägledning har getts i praxis och 
sammantaget konstateras att man tittar på den mellan hyresvärd och hyresgäst 
avtalade användning av lokalerna, och först i andra hand vad som är att anse som 
”normal” förslitning.74 
 

I NJA 1942 s. 581 gav HD hyresgästen rätt, som efter att ha avflyttat från en lokal 
där denne tidigare hade haft en fabrik med kemiska ämnen i produktionen blivit 
instämd av fastighetsägaren. Produktionen hade orsakat föroreningar i såväl 
lägenheten som i de tillhörande allmänna utrymmena, vilket behövde saneras innan 
nästa hyresgäst kunde flytta in. Denna förorening fick anses, med bakgrund till att 
hyresvärden var medveten om vilken sorts verksamhet som hyresgästen skulle 
bedriva, som en normal förslitning.  
 
I RBD 1976:37 ansågs en hyresgäst inte förverkat möjligheten till förlängning av 
hyresavtalet på den grund att hyresgästen installerat ett sjutillhållarlås i ytterdörren 
till lokalen. Hyresvärden hade dock rätt till, om hyresgästen istället för att vilja 
förlänga avtalet sagt upp det och flyttat därifrån, att kräva ett återställanden av 
dörren till dess ursprungliga utformning utan ett extra lås.  

 
Lagtexten framställer också kravet på att hyresgästen ska vara ”vållande” till 
skadan.75 Ordalydelsen tar sikte på att hyresgästen ska uppsåtligen ha tillfogat skada 
på egendomen, och sätter på så sätt en bevisbörda på hyresvärden att visa på dels att 
skadan uppkommit under hyresförhållandet, dels att hyresgästen eller någon under 
dennes ansvar uppsåtligen skadat egendomen.76  
 

NJA 1975 s. 657. Hyresvärden yrkade på att hyresgästen skulle ersätta en skada på 
ett badkar, som upptäckts när en fastighetsskötare skulle utföra mindre reparationer i 
badrummet. Hyresgästen nekade till att denne eller någon under dennes ansvar 
orsakat skadan, och HD friade hyresgästen med anledning av att det inte kunde anses 
styrkt att hyresgästen hade orsakat skadan genom vårdslöshet.  

 
Problematiken med att bevisa vem som orsakat skadan är vida känd, och hyresvärden 
måste kunna visa på vilket skick som lägenheten var i vid inflyttning för att inte stöta 
på patrull när det kommer till bevisning om huruvida hyresgästen skadat lägenheten 
eller ej. Ett förfarande som idag är att anse som praxis är en besiktning, med 
hyresvärd och hyresgäst närvarande, innan inflyttning sker.77 
 

NJA 1987 s. 668. En hyresvärd och hyresgäst tvistar om huruvida skador i en 
bostadslägenhet uppkommit innan hyresförhållandet eller under tiden. Hyresvärden 
lämnar in som bevisning ett besiktningsprotokoll där hyresgästen inte var med. HD 

                                                
74 Lejman, Den nya hyresrätten, s. 252. 
75 JB 12 kap. 24 § ”[…] Han är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller 
genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av 
annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning.[…]”. 
76 Victorin, Kommersiell hyresrätt, s. 142.  
77 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s. 147.  
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underkänner besiktningsprotokollet och menar på att hyresvärden har bevisbördan 
när hon vill visa på att skador uppkommit under hyrestiden. Således måste 
hyresvärden även ombesörja en besiktning där lägenheten gås igenom gemensamt, 
och där ett protokoll upprättas och signeras av båda parter.  
   
RH 1990:83. Hyresgästen övertog en verksamhet och till detta ett tillhörande 
hyresavtal. Hyresgästen och hyresvärden skrev ett nytt avtal, och hyresgästen 
avflyttade sedan från lokalen. Hyresvärden yrkade då på att hyresgästen skulle stå 
för de kostnader som skulle tillkomma hyresvärden när denne var tvungen att 
återställa lokalen. Hyresgästen menar att lokalen var i ett nedgånget skick vid 
övertagandet av verksamheten, och att hyresgästen återställt till nämnda skick. 
Domstolen kommer fram till att en besiktning var gjord, men att hyresgästen inte 
hade blivit kallad. Vidare fastslog domstolen att lokalen var behäftad med fel vid 
avflyttningen, men att hyresvärden inte lyckats motbevisa hyresgästens invändning – 
detta till stor del på grund av de otillräckliga besiktningsprotokollet.  

 
Hyresgästen måste även, enligt JB 12 kap. 24 §, tillse att det kommer till hyresvärdens 
vetskap om brådskande reparationsbehov.78 Meddelande om sådan skada som 
omedelbart måste repareras ska till värden lämnas utan dröjsmål. Vanligt är att 
hyresvärden överlämnat ansvaret för driften och därtill reparationer på fastigheten till 
ett förvaltningsbolag. Värden lämnar då instruktioner om hur meddelandet ska ske, 
vanligen till nämnda förvaltande part. För en lokalhyresgäst torde detta vara ett sätt att 
undgå skadeståndsansvar för en uppkommen skada. Värt att notera är dock JB 12 kap. 
63 § som stadgar att hyresgästen ska meddela hyresvärden ett sådant brådskande 
meddelande i rekommenderat brev. Detta torde dock i dagens datoriserade samhälle 
inte friställa hyresgästen från eventuellt skadeståndsansvar, om hon mot förmodan 
skulle meddela hyresvärden via postgång om en brådskande angelägenhet som till 
exempel en brusten vattenledning.79 

2.2.4 Upplysningsplikt 
 
Hyresgästen har en upplysningsplikt mot hyresvärden som går hand i hand med den 
ovan beskrivna vårdplikten.80 Skulle en skada uppkomma som hyresgästen inte ska 
anses behöva åtgärda är det en del av den nedan beskrivna skyldigheten att lämna 
tillgång till värden också att uppmärksamma denne på skador eller indikationer som 
måste ses till omgående.81  

  

                                                
78 Victorin, Kommersiell hyresrätt, s. 144. Denna skyldighet torde innebära att allt som hyresgästen kan 
misstanke kommer att leda till skada men som inte omfattas i den vårdplikt som tillkommer 
hyresgästen måste komma till hyresvärdens vetskap. Detta ter sig naturligt eftersom hyresvärden, 
genom upplåtelsens av nyttjanderätten, inte på samma sätt som en med obegränsad tillgång till 
lokalerna kan undersöka och reparera ting i byggnaden som kan tänkas gå sönder eller förslitas genom 
normal användning. I detta ansvar kan också inräknas en viss undersökningsplikt för hyresgästen, till 
exempel vid droppljud (Karnov, lagkommentar, JB 12 kap. 24 §).  
79 Victorin, kommersiell hyresrätt, s. 144 f. Här ska dock urskiljas att det inte föreligger ett generellt 
krav på att man ska vara vaksam för eventuella olyckshändelser, en typ av civilkuragelag fast för 
egendom. Således är rättsläget till viss del oklart på det här området.  
80 Lejman, Den nya hyresrätten, s. 260, se JB 12 kap. 24 § 2 st. 
81 A.a., s. 261. 
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2.2.5 Skyldighet att lämna tillgång till värden. 
 
Hyresvärden har en rätt att få tillgång till lägenheten för att kunna utföra 
förbättringsåtgärder som inte kan vänta eller för att utöva nödvändig tillsyn. Dessa 
regler är ett intrång i den exklusiva disponeringsrätt som en hyresgäst har över 
hyreslägenheten.82 Underrättelse till hyresgästen ska ske, om det inte är akuta åtgärder 
som ska företas, minst en månad i förväg. Detta för att minska de intrånget som sker i 
hyresgästens nyttjanderätt. Hyresgästen är vidare skyldig att lämna tillträde till 
lokalen för visning för en eventuell ny hyresgäst. Dock finns det inget ansvar på 
hyresgästen att vara med på visningen.83 Om lokalhyresgästen vägrar hyresvärden 
tillträde till lokalerna kan detta innebära att hyresrätten är förverkad.84 
  

RBD 14:94. Tvisten handlade om en student som hyrde en lägenhet av en 
studentnation i Lund. Studentnationen försökte vräka studenten med motiveringen att 
mannen hade vanvårdat lägenheten under en längre tid samt att denne vägrat 
nationens förvaltare tillträde till lokalerna för att utföra en nödvändig ombesiktning, 
efter att den första besiktningen visat att hyresgästen gravt undansatt sin vårdplikt. 
Bostadsdomstolen började med att konstatera att en ombesiktning, för att bekräfta 
rättelse av de oegentligheter som upptäckts vid den första besiktningen, omfattas av 
reglerna i JB 12 kap. 26 §. Domstolen gick vidare med att fastställa att hyresgästen 
inte har haft en giltig ursäkt till att vägra förvaltaren tillträde till lägenheten, och att 
bedömningen kommer att handla ”[…] om hyresgästen har haft hyresgästen i annat 
fall har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte bör 
förlängas” (JB 12 kap. 16 § 1 st. 2 p.). Domstolen tog i beaktning den osämja som 
rått mellan förvaltaren och hyresgästen, och menade att hyresgästen inte har 
förverkat sin hyresrätt på grund av att ha vägrat tillträde till lägenheten.  
 
RBD 19:81. En hyresgäst, som vägrat värden tillträde till lägenheten för att utföra 
omfattande förbättringsåtgärder, har inte ansetts förverka sin hyresrätt. Hyresvärden 
krävde att få komma in i lägenheten med 10 dagars förvarnande, men domstolen 
fastställer att hyresgästen inte har förverkat sin hyresrätt. Således förlängdes 
hyresgästens hyresavtal, men med en kortare hyresperiod än innan.  
 
RH 2000:76 Hyresvärden har ansetts ha en vecka efter att uppsägningstiden för 
hyresavtalet löpt ut för att få tillgång till lägenheten, enligt JB 12 kap. 26 § 2 st. 3 
men. Arbetarna som skulle utföras var av en icke brådskande natur, men tämligen 
omfattande och skulle vålla betydande men för hyresgästen.  
 

Skyldigheten för hyresgästen att ge tillträde till värden är en viktigt del i 
hyresförhållandet, då värden måste ha möjlighet att kunna bevara och underhålla sin 
fastighet. Denna rättighet som värden har är dock inte utan förbehåll. Som ovan 
illustrerat så kan hyresgästen vägra hyresvärden tillträde motiverat med en rad olika 
anledningar inte specificerade i lagtext. Hyresgästen som var i osämja med den 
förvaltare som värden anlitat är ett bra exempel på att domstolen tar in den mänskliga 
faktorn i bedömningen.  

  

                                                
82 Karnov, Lagkommentar, JB 12 kap. 26 §.  
83 Schneider & Dowlati, Lokalhyresjuridik, s. 57. 
84 A.a., s. 58.  
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2.3 Vad gäller vid kvarlämnat lösöre?  
 
Vad som räknas som lösöre finns inte definierat i lagtext uttryckligen. I JB 1 kap. 1 § 
stadgas vad som är fast egendom, vilket är jord. Av JB 2 kap. följer sedan en 
beskrivning om hur lös egendom, lösöre, kan bli fast egendom genom att till exempel 
bli byggnadstillbehör. Lösöre kan tolkas som motsatsvis mot fast egendom – det som 
inte är fast egendom är lös egendom.85 En hyresgäst tillför ofta lösöre till en lokal, av 
olika storlek och värde.  
 

NJA 1986 s. 513. Ett före detta sambopar tvistade om diverse fastighetstillbehör som 
den ena sambon, ej ägaren av fastigheten, tillfört under deras förhållande. Mannen, 
som hade införskaffat och installerat bland annat takpannor och byggt en trappa i 
betong, menade på att han fortfarande hade äganderätten på sakerna eftersom han 
inte hade en uttryckligt gåvoavsikt när han införskaffade lösöret. Domstolen börjar 
med att konstatera att det är fastighetstillbehör som mannen har byggt. HD går 
vidare med att konstatera att det skulle vara ytterst olämpligt om äganderätten till 
egendom som blivit fastighetstillbehör inte skulle övergå till fastighetsägaren. 
Således kommer HD fram till att om ett fastighetstillbehör att anbragts bygganden 
övergår äganderätten till fastighetsägaren.  
 
RH 2008:2. Den före detta hyresgästen hade låtit installera persienner i lägenheten. 
Den nya hyresgästen vill ålägga hyresvärden att rusta upp de förfallna persiennerna. 
Hovrätten resonerar som så att om en hyresgäst övertar egendom i en lokal som har 
tidigare tillhört annan än hyresvärden, till exempel den förra hyresgästen, är det att 
anse om enskild egendom. Om dock hyresgästen inte övertar egendomen, och den 
tillfaller hyresvärden, är de att räknas som fastighetstillbehör eftersom tillbehöret 
och fastigheten har samme ägare. 
  

Av ovan redovisade fall framkommer det att fastighetstillbehör, vare sig 
fastighetsägaren tillfört dem eller ej, övergår till fastighetsägarens ägande. Här kan det 
alltså inkomma en problematiskt situation om hyresgästen tillfört egendom som är ett 
fastighets- eller byggnadstillbehör, men som hyresgästen likväl inte vill se gå förlorad 
till fastighetsägaren. Som ett exempel kan man titta på de avancerade restaurangkök 
som installeras i kök idag är det en överväldigande del som räknas som 
byggnadstillbehör. Ofta när det gäller större installationer sker detta inte utan 
fastighetsägarens vetskap, och parterna kan avtala om ekonomiska kompensationer 
för den egendom som sätts in i fastigheten. Problemen uppkommer dock när parterna 
inte avtalar dem emellan om hur egendomen ska kompenseras för vid avtalets utgång.  
 
När hyresgästen avflyttar ska denne ta med sådant som är denne tillhörande. I JB 
återfinns en regel om hur hyresvärden ska hantera hyresgästens kvarlämnande 
egendom, en regel som till synes är mer skyddande för hyresvärden då denne har 
möjlighet att utkräva ekonomisk kompensation för utgifter rörande magasinering och 
transport.86 Av förarbetena till lagen från 1973 kommenteras att det är tämligen 
vanligt att hyresgästen, inte enbart vid ett övergivande av lägenhet utan även vid 
hyresförhållandets avtalsenliga avslutande, att hyresgäster tenderar att lämna kvar 
tillhörande egendom.87 Regeln motiveras vidare med att hyresvärden, innan regels 

                                                
85 Karnov, lagkommentar, JB 2 kap. 2 §. 
86 JB 12 kap. 27 §.  
87 Prop. 1973/23 s. 83 
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införande, var tvingad att gå via Utsökningslagen för att ansöka om handräckning för 
att kunna bortforsla egendom som har blivit kvarlämnad. Ett sådant förfarande 
innebar såväl arbete för hyresvärden som bortkastad tid där en ny hyresgäst hade haft 
möjlighet att inflytta och således kunde generera intäkt till hyresvärden. Lagtextens 
förarbeten och doktrin är eniga i att regeln gäller lösören, möbler, kläder och annat 
dylikt som utan svårigheten skulle ha bortförts av hyresgästen innan avflyttning 
skedde.88  
 

I NJA 1933 s. 447 hade hyresgästen installerat en bakugn i hennes bagerilokal, som 
hon sedan avflyttat ifrån och lämnade bakugnen efter sig. Hyresgästen hade köpt 
ugnen med ett s.k. återtagandeförbehåll, och inte erlagt resterande köpeskilling 
varför säljaren av ugnen fortfarande hade rätt till del av ugnen. När hyresgästen 
sedermera avflyttade från lokalen, och inte tog ugnen med sig, ville det försäljande 
bolaget återta ugnen. Här kom en intressant sakrättslig frågeställning upp om 
huruvida ugnen, som i ett objektivt perspektiv kvalificerad som ett byggnadstillbehör 
enligt JB 2 kap. 1 § då den ”anbragts fastigheten för stadigvarande bruk.”. Dock 
hade återtagandeförbehållet meddelats till den dåvarande hyresvärden tillika 
byggnadens ägare, som dock inte nämnt detta när denne senare försålde bygganden. 
Domstolen kom fram till att ugnen skulle betraktas som hyresgästens egendom, och 
att företaget med återtagandeförbehåll får återta den, oaktat att ugnen satt 
stadigvarande kvar i byggnaden.  

 
Hyresgästen har som ovan visat viss tillåtelse att förändra lokalen efter vad som 
behövs utifrån lokalen och verksamhetens ändamål. Att hyresgästen ska vårda lokalen 
är stadgat enligt lag, men förbättringsåtgärder som hyresgästen utför för att lokalen 
ska passa verksamheten bättre kan till mångt och mycket vara en börda för 
hyresvärden när denne ska hyra ut lokalen till nästa hyresgäst.89  
 

NJA 1949 s. 141. En förening yrkade på att hyresgästen, som satt upp en skiljevägg i 
en förhyrs lokal samt även uthyrt en del av lokalen i andra hand utan föreningens 
tillåtelse, skulle avhysas från lägenheten samt att dennes hyresrätt skulle anses som 
förverkad. Domstolen kom fram till att skiljeväggen i de utförande som gjorts inte kan 
anses vara tillräckligt för att hyresrätten ska anses vara förverkad. Vanvård av 
lägenheten kunde inte heller anses ha inträffat, och domstolen la särskild vikt på att 
skiljeväggen kunde utan större arbetsinsats tas ner och bortföras – utan inverkad på 
resten av lägenheten.  

 
T 1889-92 Malmö Tingsrätt. Hyresgästen, en bank, hade låtit installera ett bankvalv i 
en lokal, med hyresvärden tillåtelse. När banken sedan avflyttat hade hyresvärden 
besiktigar lokalen, och funnit att bankvalvet fortfarande fanns kvar i lokalen. 
Tingsrätten i Malmö kommer fram till att den vårdpliktsklausul som fanns i deras 
hyresavtal även skulle omfatta att återställa lokalen till ursprungligt skick. Banken 
dömdes att betala för kostnaderna att bortforsla bankvalvet. Den omständighet att 
bankvalvet ses som ett byggnadstillbehör föranledde ingen förändrad bedömning från 
Tingsrättens sida.   

 
Ovan rättsfall beskriver delvis hyresgästens krav att återställa, och delvis vad en 
fastighetsägare kan räkna med att behöva bekosta själv i återställningsarbeten. Att en 
fastighetsägare ska bekosta lättare arbeten som att ta bort skiljeväggen kan inte anses 
                                                
88 Victorin, Kommersiell hyresrätt, s. 166. 
89 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s. 139 f.  
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som ett sensationellt domslut. Dock ger domslutet från Malmö Tingsrätt en intressant 
läsning. Målet, som inte har överklagats, ger alltså en fastighetsägare rätten att i vissa 
fall kräva att hyresgästen ska återställa ett byggnadstillbehör, som enligt ovan 
beskrivet ägs av fastighetsägaren. Till detta ska noteras att banken var medveten om 
att bankvalvet satts in, och att de på intet sätt satt sig emot, utan att det hela föll på att 
parterna inte hade avtalat uttryckligen vad som skulle gälla för bankvalvet vid 
hyresavtalets upphörande.  

2.4 Förbättringsåtgärder 

2.4.1 Hyresgästens rätt att ändra i lägenheten 
 
Rätten att vida förändringar inom lokalen är större för lokalhyresgäster än för 
bostadshyresgäster. Lokalerna kan anpassas efter hyresgästens behov, som ovan 
beskrivet. Men hur ska hyresgästen agera vid hyrestidens upphörande? Hyresgästen 
kan under en lång tid ha vidtagit förändringsåtgärder på lokalen efter behov har 
uppkommit, åtgärder som kan göra lokalen mer mindre attraktiv för nya hyresgäster.  
 
Förarbetena till hyreslagen, NJA 1908 II 5:1 ger frågeställning visst utrymme:  
 

Att om en hyresgäst gjort några förändringar eller vidtagit särskilda anordningar, 
var sig nu detta skett med hyresvärdens begifvande eller icke, han är skyldig att före 
afflyttning borttaga dem och återställa lägenheten i samma skick, hvari han mottog 
den, torde utan särskilt stadgande vara uppenbart, likasom det af allmänna 
rättsgrundsatser lärer följa, att hvad han sålunda förenat med fastigheten icke edfter 
det han lämnat lägenheten må utan hyresvärdens samtycke därigenom skiljas.90  

 
Inom doktrin har synen på förbättringsåtgärder varit kluven, och det finns olika 
uppfattningar på hur de arbeten som hyresgästen har utfört ska behandlas.91 
Lagstiftningen har stora brister i regleringar av investeringar av större mått i 
hyresobjekt. Detta menar Victorin är ett tecken på en vilja att avråda från den sortens 
agerande av hyresgästen.92 Ett annat sätt att tolka bristen på regler är att man under 
1800-talets slut inte kunde föreställa sig att den sortens investeringar skulle vara 
intressanta att vidta för hyresgästen. 
 
Lagen stadgar uttryckligen hur egendom som hyresgästen lämnat efter sig, vid en 
avflyttning, ska hanteras.93 Regeln tillkom i början av 1970-talet, och motiverades 
med att hyresvärdar ofta kämpade med kvarlämnade attiraljer som är av inget eller 
ringa värde, och som kostade hyresvärdarna stora summor när de var tvungna att 
husera dessa samt att försöka förmå ägaren att hämta upp sakerna.94 Propositionen 

                                                
90 NJA II 1908 5:1 s. 148. 
91 Holmqvist hävdar i sin kommentar till hyreslagen att man ska tolka JB 12 kap. 24 § med viss analogi 
(Holmqvist, Hyreslagen en kommentar s. 150). Victorin hävdar dock å sin sida att det skulle vara 
opraktiskt att tolka hyreslagen analogt utifrån de skyddsobjekt som lagen är till för att skydda 
(Victorin, Kommersiell hyresrätt, s. 164 f.).  
92 Victorin, Kommersiell hyresrätt, s. 165.  
93 JB 12 kap. 27 §. ” Om det i en lägenhet som hyresgästen har lämnat eller från vilken han avhysts 
eller i ett utrymme som hör till lägenheten finns egendom, som kan antas tillhöra honom eller någon i 
hans hushåll. […]”. Om hyresgästen inte skulle hämta de tillhörigheter som hon har kvarlämnat 
kommer de att tillfalla hyresvärden, utan rätt till inlösen för ägaren.   
94 Prop. 1973:23 s. 161-163. 
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menar att rättsläget fram till lagändringen är problematiskt, då hyresgästen eller någon 
som har verkat i lägenheten i deras sällskap har det i sitt intresse att hämta saker av 
värde, medans det som är att anse som värdelöst – kläder, trasiga husgeråd etc. – 
kommer att vara kvarlämnat för hyresvärden att göra sig av med. JB 12 kap. 27 § 
sätter en tidsfrist på hur lång tid som måste passera för att lösöret ska anses bli 
hyresvärdens.95 
 
Nämnda lagregel gäller lösöre och saker av mindre ekonomiskt värde samt av en 
smärre storlek. När det kommer till större saker som en hyresgäst kan tänkas installera 
i en hyreslokal är den rättsliga regleringen av en mindre omfattning. Som ovan 
beskrivet så tolkar doktrinen detta som att lagstiftaren har delvis haft ett begränsat 
intresse av att ha hyresgäster lägga ner stora summor pengar i en hyreslokal, delvis för 
att lagstiftaren inte har haft vid tillfälle för lagregleringen, kunskap om att detta vore 
intressant för en hyresgäst.  
 
Victorin påkallar här en intressant kontradiktion mellan rättspraxis och förarbetena. 
Där ansåg Lagberedningen att man som hyresgäst endast hade tiden fram till 
avlämnandet av hyreslokalen för att kunna ta tillbaka saker som man tillfört 
lägenheten, efter det skulle det anses tillhöra hyresvärden. Mot detta finns praxis som 
har dragit analogier från arrendelagstiftningen till hyresgästens fördel, och ansett att 
tre månader från avflyttning är rimligt för att hyresgästens och hyresvärdens intressen 
ska anses vara tillgodosedda.96  
 

NJA 1963 s. 492. Hyresgästen avflyttade från en lägenhet, och hade under hyrestiden 
tillfört ett antal objekt till lokalen som är att anse som byggnadstillbehör enligt JB 2 
kap. 1 §. Tillförandet skedde med hyresvärdens tillåtelse. Domstolen drar här 
paralleller till arrendereglerna i dåvarande nyttjanderättslagen, då de objekt som 
tvistades om hade tillförts bygganden och ansågs utgöra byggnadstillbehör. Tre 
månader var stadgat som en gräns för äganderätten att övergå från hyresgästen till 
hyresvärden tillika byggandens ägare.  

 
Att en hyresvärd inte ska behöva vänta i evigheter på att en hyresgäst ska återta sin 
kvarlämnade egendom är en rimlig reglering. Här tar domstolen till en 
analogitolkning eftersom hyreslagens regler inte täckte händelsen med kvarlämnat 
byggnadstillbehör. Hyresvärden blir här den svagare parten, då ett krav att invänta 
hyresgästens agerande under en längre tid skulle skapa en ekonomisk osäkerhet.  
Arrendereglerna i jordabalken har, till skillnad från hyresreglerna, klara regleringar 
om hur en arrendator, den som arrenderar; ska återlämna egendomen till ägaren vid 
arrendets slut.97  
 

  

                                                
95 Tre månader efter anmaning från hyresvärden eller sex månader från den dag då hyresvärden tog 
besittning över lägenheten (Prop. 1973:23 s. 163). 
96 Victorin, Kommersiell hyresrätt, s. 166.  
97 JB 8 kap. 21-22 §§ stadgar att den avflyttande arrendatorn ska ta bort byggnader denne uppfört på 
fastigheten under arrendetiden.  
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2.4.2 Anpassningar som hyresvärden företar innan inflyttning 
 
I hyreslagen finns bestämmelser om vilket skick som lokalen ska ha vid 
hyresförhållandets ingående.98 Hyresgästen ska kunna räkna med att lokalen har en 
viss standard vid inflyttningsdagen.99 Regleringen om lägenhetens skick skiljer sig till 
viss del från resterande regleringar i lokalhyressammanhang. Här kommer en objektiv 
bedömning in om lokalen uppnår till den standar som bedöms finnas i området. Detta 
är en skyldighet som vilar på hyresvärden oavsett om denne har varit medveten om 
bristen eller ej. Vidare åligger det inte här ett undersökningsansvar för hyresgästen vid 
inflyttandet. En avtalsklausul om att lägenheten ska upplåtas i ”befintligt skick”, när 
lägenheten är i en undermålig standard jämfört med minimistandarden har således 
ingen verkan.100 Hyresvärden har inte sällan krav på sig från en blivande hyresgäst att 
iordningsställa lokalen för dennes ankomst, och kan även få krav på sig i 
hyresförhandlingen på att förbereda lokalen för den nya hyresgästens verksamhet.101 
Hyresgästen kan ställa specifika krav såsom standard på datakommunikation i 
lägenheten eller ljudnivån i lokalen, och hyresvärden är bunden till den standard som 
har utlovats.102  
 

NJA 2002 s. 447. I en förhandling före hyreskontraktsskrivning angav hyresvärden 
att en bostadslägenhets yta var 85 km². Utfästelsen lämnades utan reservation för fel, 
och den låg till grund för den hyreshöjning som senare antogs på förhandlingarna. 
Domstolen ansåg att hyresvärdens utfästelse, även om den kommit innan själva 
hyresavtalsförhandlingen, utgjorde en sådan utfästelse om lägenheten som ska anses 
bindande och, om inte uppfylld, skadeståndsgrundande.   
 
RH 1998:72. En hyresgäst beviljades hyresnedsättning då balkongen i hyresrätten 
inte varit inglasad. Inglasning hade såväl vitsordats vid en visning samt att det stod 
med i en informationsbroschyr för lägenheten. Detta ansågs vara tillräckligt för att 
hyresvärden skulle ha ansetts ha gjort en utfästelse om lägenhetens skick.  

 
Praxis ovan beskriver hur hyresvärden måste ta i beaktning de utfästelser som hon gör 
även utanför kontraktsskrivandet. Visningar eller information given före 
avtalsskrivandet blir här en del i den samling utfästelser som en hyresgäst har med sig 
in till förhandlingsbordet. Fullt naturligt att hyresgästen inte då ska behöva ställa om 
de frågor och yttra de funderingar som besvarats redan innan.  

  

                                                
98 JB 12 kap. 9-14 §§ samt 15-16 §§. Reglerna är uppdelade som så att 9-14 §§ reglerar hyresobjektets 
skick före hyrestidens ingående, och 15-16 §§ reglerar hyresobjektets skick under hyresförhållandet.  
99 JB 12 kap. 9 § beskriver det som  att värden är ålagd att ”[…] tillhandahålla lägenheten i sådant 
skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet 
[…]”.  
100 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s. 90, jfr en motsatstolkning av JB 12 kap. 11 § 2 st.   
101 Victorin, Kommersiell hyresrätt, s. 161.  
102 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s. 93.   
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2.4.3 Förbättringsåtgärder som hyresgästen företar under hyresförhållandets gång 
 
Vid inflyttning i en lokalhyresrätt behöver en hyresgäst, likt en köpare av en fastighet, 
undersöka lokalen för att få klart för sig att det inte föreligger en brist i hyresrätten. 
Undersökningsplikten som vilar på den tillträdande parten, och är till viss del 
viktigare än vid tillträde av annan hyresrätt.103 Vid lokalhyra, likt vid ett 
fastighetsköp, skiljs brister åt genom att särställa om bristen förelegat innan 
hyresavtalets början, eller om bristen uppkommit under hyresavtalets tid.104 I 
hyreslagen benämns dessa brister, oavsett tidpunkt i hyresförhållandet som de 
uppkommer, i lägenheten som ett ”hinder i nyttjanderätten”.105  

2.4.4 Hyresnedsättning på grund av förbättringsåtgärder i lokalen?  
 
Vid hyresavtalets ingående har båda parter förväntningar på respektive parts agerande 
och på lokalen i sig. Och om någon av dessa förväntningar inte införlivas betyder det 
nödvändigtvis inte att någon part har intresse av att bryta upp hyreskontraktet helt och 
hållet. Således, i likhet med förmögenhetsrätten i stort, finns andra påtryckningsmedel 
en part kan påtvinga vid ett så kallat ringa kontraktsbrott.106  
 

RBD 17:91. En hyresgäst anförde klagomål angående en ugn, där hon misslyckats ett 
antal gånger med såväl bakning som matlagning. Hyresvärden anförde till sitt 
försvar att han prövat ugnen och att den fungerade tillfredställande. På 
hyresnämndens initiativ förädlades båda parter att provbaka kakor, för att pröva 
ugnen. Hyresvärden lyckades med sina kakor, samtidigt som hyresgästens kakor inte 
lyckades. Domstolen kom fram till att hyresvärden ”underbyggt sitt påstående att 
ugnen fungerar tillfredsställande, att [hans] uppfattning i brist på bevisning om 
annat får godtas”. Doktrinen har sedermera tolkat domstolens argumentation som att 
de hyst viss skepsis till hyresgästens bagerikunskaper.107  
 

Ovan beskrivet fall utföll inte i en hyresnedsättning, men det illustrerar likväl vilket 
spektra av klagogrunder som en hyresgäst har när hon ska argumentera för en 
hyresnedsättning.  

2.4.4.1 Hyrespåverkan av åtgärder utförda och bekostade av hyresgästen 
 
Hur hyressättning sker vid lokalhyresrätter, den så kallade marknadshyran, är ett 
område som med lätthet kan ligga till grund för en separat avhandling. En 
genomgående beskrivning av hur en marknadshyra fastställs eftersträvas således inte. 
I ljuset av de av hyresgästen vidtagna förbättringsåtgärder finns dock en intressant 
vinkel.  
 

                                                
103 Bostadshyresgästen, och konsumenter vid ett fastighetsköp; är bättre skyddade här än 
lokalhyresgästerna. Vidare är undersökningsplikten, till skillnad från köp där nästan uteslutande är i 
köparens intresse, tvingande för lokalhyresgästen. Hyresvärden har också ett intresse av att få veta om 
eventuella intrång i nyttjanderätten omgående, så att värden kan underhålla objektet (Bengtsson, Hager 
& Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 179 f.).  
104 Bengtsson, Hager & Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 179 f. 
105 JB 12 kap. 16 § 1 st. 3 p. 
106 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s. 102.  
107 SvjT 1998 s. 403.  
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En hyresvärd kan inte betrakta den värdehöjning som medförts de förbättringsåtgärder 
en hyresgäst vidtagit vid fastställande av hyran.108  Detta är stadgat i JB 12 kap. 27 a 
§, där utgångspunkten är att hyresvärden har rätt att kräva en marknadsmässig hyra 
vid förhandlingar om förlängning av hyresavtalet. Det talas om ”särskilda skäl” om en 
hyresvärd ska få tillgodoräkna sådana reparationer eller förbättringsåtgärder som en 
hyresgäst vidtagit, något som doktrin beskriver som i praktiken svåruppnådd ett 
svåruppnått rekvisit.109 

  

                                                
108 Dahlquist-Sjöberg, Kommersiella hyresavtal, s. 341.  
109 Schneider, Dowlati, Lokalhyresjuridik, s. 96. 
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3 Analys 
 
Efter en granskning av de förarbeten som berör återställande, och den praxis som har 
lyft frågan, finner inte läsaren ett glasklart svar. Det hör visserligen till vanligheterna 
inom den juridiska vetenskapen, men vid den här frågeställningen är det en hel del 
som är motsägelsefullt från samtliga rättskällor.  
 
Hyresgästen har rätten att förändra hyresobjektet, och som redovisats ovan kan dessa 
förändringar vara relativt stora. Dock kvarstår en del frågetecken kring hur dessa 
åtgärder ska hanteras vid en avflyttning efter hyresavtalets upphörande.  
 
De förarbeten som berör frågan, NJA II 1908 5:1 s. 148, måste ifrågasättas angående 
dess relevans i nutid. Men först till den begränsade lagstiftningen.  
 
Det kan konstateras att det föreligger lagstiftning med begränsade regler kring 
förbättringsåtgärder som hyresgästen vidtar under hyrestiden, och vidare hur dessa 
ska hanteras vid en avflyttning i samband med uppsägning av hyresavtalet. 
Lagstiftningen berör frågan om hyresgästens kvarlämnade ägodelar, och hur en 
hyresvärd ska hantera dessa. Dock så är den lagstiftningen skriven mer som en 
skyddsklausul för hyresgästen, så att dennes kvarglömda lösören av värde inte ska gå 
förlorade bara för att de har kvarglömts. Regeln berör inte hur de anpassningar som 
hyresgästen har gjort ska bedömas, och till vilken grad som hyresgästen ska ta bort 
dessa vid avflyttning.  
 
Varför lagstiftaren inte har tagit tag i området och fastställt mer klara regler om just 
återställning kan bara spekuleras kring. Lagstiftaren kan mycket väl ha för avsikt att 
parterna ska komma överens själva, då det delvis föreligger en spretig lagstiftning 
delvis en stor avtalsfrihet på området. Avtalsfriheten är inte bara en fördel för 
parterna. Fastighetsägaren har ofta färdigskrivna avtal som skickas ut till den 
potentiella hyresgästen, som saknar en stark förhandlingsposition i det läget. Dock 
kan omvända roller föreligga om en fastighetsägare förhandlar med ett större bolag 
eller en koncern, med ett stort lokalbehov. Avtalsfriheten blir således ett problem 
eftersom parternas ställning, maktförhållanden emellan, skiftar beroende på varje 
enskilt fall.  
 
Ett återkommande resonemang som doktrin har haft och som författaren delar är att 
lagstiftaren inte hade tänkt sig att en hyresgäst skulle se behovet av att lägga ner större 
ekonomiska värden i en hyresrätt. Detta synsätt grundas i att hyresgästen, som inte 
äger hyresrätten, inte kan tillgodogöra sig de värden som tillförts lägenheten, till 
exempel vid en försäljning av den berörda fastigheten. Ovan är spekulationer, men 
intressanta sådana. Författaren skulle hävda att detta synsätt är förlegat, och att man 
inte har sett till lokalhyresgästens perspektiv; där en förbättrad lokalsituation 
potentiellt leder till vinstmaximeringar som kan överstiga den engångsvinst man får 
vid en fastighetsförsäljning.  
 
Vidare måste en analys av de motiv som finns ses i ljuset av tiden då de kom till. 
Uthyrning av lokaler för näringsverksamhet har ökat i takt med större marknader och 
nya aktörer som kommer till Sverige. Vidare har priserna på fastigheter ökat, 
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framförallt i storstäderna, vilket ökar incitamenten för en näringsidkare att hyra 
snarare än att binda upp kapital genom att köpa en lokal.  
 
Hyresgästen har, enligt JB 12 kap. 27 § 2 st., ett ansvar att återta egendom som har 
kvarlämnats i lägenheten. Enligt JB 12 kap. 27 § 1 st. gäller paragrafen när en 
hyresgäst har övergett lägenheten, men praxis har kommit till att vidga regeln för att 
även omfatta då en hyresgäst avflyttat från en lägenhet efter hyresavtalets slut. Den 
här regleringen stadgar ”egendom” ska få återtas, och i praxis anses den gälla främst 
lösöre. Att fastighetsägaren skulle ha ett utsträckt ansvar att härbärgera rent skräp och 
saker till synes utan ekonomiskt värde för en eventuell begäran från hyresgästen att 
återfå bråtet är uteslutet. Fastighetsägarens kostnader för huseringen av lösöret, 
paragrafen stadgar en tidsperiod på tre månader som hyresgästen har på sig att hämta 
de saker som har kvarlämnats, är skadeståndsgrundande.  
 
I lokalen kan en hyresgäst dock ha tillfört ting som anses ha blivit en del av 
fastigheten. Dessa byggnadstillbehör är knepiga att bedöma, och frågan måste 
konkretiseras i två frågeställningar. Dels om saken är att anse som ett 
byggnadstillbehör, och dels om saken är att anse ha tillförts fastighetsägaren.   
 
En hel del av de många förbättringsåtgärder som en hyresgäst vidtar är inte möjliga 
eller tänkta att bli medtagna när väl avflyttning sker. Att lägga kakel eller dra ny el 
har många svårt att se möjligt hur man som avflyttande hyresgäst praktiskt ska kunna 
medta. Dock har, som ovan visats, vissa problem uppkommit när det kommer till de 
förbättringsarbeten som inte utan men för fastighetsägaren kan bortföras. Ett rättsfall 
handlade om en bakugn, där hyresgästen inhandlat bakugnen med ett sakrättsligt 
återtagandeförbehåll, ett förhållande som hyresvärden var medveten om. Således blev 
byggnadstillbehöret inte fastighetsägarens egendom, och företaget med 
återtagandeförbehållet kunde framgångsrikt söka att återta egendomen hos domstol.  
 
Huruvida ett fastighets- eller byggnadstillbehör ska kunna återtas bör kunna besvaras 
delvis med en undersökning om hur stor den potentiella skada som återtagandet av 
egendomen åsamkar fastigheten, samt de övriga men som fastighetsägaren åsamkas.   
 
Praxis har kommit fram till att egendom som är att anse som byggnads- eller 
fastighetstillbehör, alltså som har tillförts byggnaden på ett sådant sätt som stadgas i 
JB 2 kap. 2 §, ska tillfalla fastighetsägaren. Att äganderätten skulle kvarstanna hos 
personen som köpt och installerat egendomen skulle skapa en ovälkommen effekt av 
att fastigheter uppdelas, och att äganderätten sprids på ett okontrollerbart sätt. 
Utvecklingen som styrts av praxis är en sund sådan, men det skapar en problematiskt 
situation för de lokalhyresgäster som installerar stor och tung maskinell utrustning i 
deras hyreslokal, då de sedan är tvungna att avtala särskilt om detta för att antingen 
behålla äganderätten eller att bli kompenserade för den förlust de gör vid avflyttning 
från lokalen. 
 
Framkommer det att egendomen är hyresgästens uppkommer problemet som till viss 
del har beskrivits ovan, nämligen det om hur lång tid som ska anses förflyta mellan 
det att hyresgästen avflyttar från lokalen och det att tiden går ut för att hävda sin rätt 
till egendomen. Att lösöre kan flyttas från lägenheten av fastighetsägaren för att 
förvaras på annan plats har ett egenvärde då hyresvärden inte vill att någon tid går till 
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spillo mellan hyresgäster för att den avflyttande hyresgästen inte har återställt lokalen. 
Det skulle således vara problematiskt att tolka in stora förändringsarbeten, till 
exempel en ombyggnation av ett kök, i jordabalkens regler om avhämtning av 
lösören. Således måste det konstateras att man inte kan göra en analogi på JB 12 kap. 
27 § 2 st. när det kommer till egendom som till sin karaktär inte kan avflyttas från 
lokalen utan betydande arbetsinsats. Den nya hyresgästen ska inte behöva ha lokalen 
under tre månader med vetskap om att den förra hyresgästen har möjligheten att 
komma tillbaka och kräva ut egendom ur lokalen. Detta skulle innebära betydande 
intrång i nyttjanderätten för den nya hyresgästen, och i slutändan kommer notan att 
hamna hos hyresvärden som kan bli tvungen att till exempel temporärt nedsätta hyran 
som kompensation för intrånget.  
 
Hyresgästen har en vårdplikt för de utrymmen hon hyr. Vårdplikten ter sig naturlig 
eftersom den ägare som i normala fall skulle omhänderta lokalen allt eftersom 
nyttjandet av lokalerna fortlöper är avskärmad från lokalen dagligen. Hyresgästen kan 
inte missbruka det förtroende som de har fått från ägaren att vistas i lokaler, även om 
det är mot betalning.  I den vårdplikten ingår även en normal översikt av lokalerna, 
för att försäkra sig om att det inte föreligger skador eller likande som måste åtgärdas. 
Denna skyldighet är dock tämligen enkel, och hyresgästen har knappast några större 
krav på sig när det kommer till undersökning av lokalerna utan befogad misstanke.  
 
Lokalens förslitning är ett faktum som alla hyresvärdar måste dras med, och som alla 
kommersiella aktörer tar med i de kalkyler som styr hyressättningen. Hyresgäster 
kommer alltid att orsaka en viss förslitning av lokalerna de nyttjar, vilket är allt i sin 
ordning. Men förslitningen, och dess gräns till vad som ska anses som en förslitning 
utöver normalt bruk, är diffusa och svårtolkade.  
 
Vad som är att anse som naturligt är att de flesta förbättringsåtgärder som en 
hyresgäst vidtar är, om de har gjords med hyresvärdens medgivande, av sådan natur 
att hyresvärden inte kan kräva att man ska återställa lokalen till ursprungligt skick.  
 
Vid inläsning till denna uppsats har det slagit mig hur stor del av återställandet som 
lämnas till parternas avtal. I såväl förarbeten som i doktrin ägnas problematiken med 
återställande av hyresrätt liten plats. Det är förvånande att ett så pass vardagligt 
problem för aktörerna inom lokalhyresbranchen som återställande av hyresrätt inte 
har en mer detaljerad och klargörande lagstiftning.  
  
Lagstiftningen som finns på området ger inte några riktlinjer om i vilket skick lokalen 
ska återlämnas. I JB 12 kap 9 § finns en passus om att lägenheten, när den återlämnas 
till hyresvärden, ska vara i ”brukbart skick”. En vag koppling till en ”allmän 
uppfattning på orten” finns längre ner i paragrafen, men där tar det stopp. Här tar dock 
förarbetena upp endast den tvingande reglerna för hyresvärden, alltså att värden inte 
ska få hyra ut i ett sämre skick om det inte är för lokal, fritidsändamål eller som en del 
i det kollektiva förhandlingssystemet. Lagstiftaren undgår här att komma in på hur en 
hyresgästen och en hyresvärd ska komma överens om hur lokalen ska återlämnas.  
  
I avtalet kan avtalas om vilket skick som lokalen ska återställas till. Viljan att 
säkerställa hur lokalen ska se ut vid hyresavtalets slut torde finnas hos samtliga parter. 
Klara besked är alltid välkomnat, och vid ett byte av lokal för en verksamhet borde 
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parterna mottaga klara anvisningar om hur lokalen ska se ut med glädje. Dock så är 
det problematiskt, framförallt för en hyresvärd med ett större bestånd lägenheter, att 
på ett bra och överskådligt vis skriva en klausul som täcker majoriteten av de 
lägenheter man har till sitt förfogande. I hyresvärdens ekonomiska intresse kan inte 
heller ligga att denne ska detaljarbete varje hyreskontrakt för att passa just den 
lokalens utformning. Detta torde vara förklaringen till att de relativt vaga 
formuleringar om ”godtagbart skick” eller ”återställa lokalerna” smyger sig in i 
hyreskontrakten.   
 
Viss vägledning till hur man ska se förbättringsarbeten som hyresgästen har företagit i 
lokalerna kan ges från hyresavtalets del med vilken verksamhet som ska bedrivas i 
lokalerna. Verksamheten är bindande för såväl den nuvarande hyresgästen som en 
eventuell övertagare av verksamheten, och praxis har visat på en relativt snäv 
utvidgning av verksamhetsbeskrivningen när hyresgästen aviserat om en förändrad 
verksamhet.   
 
Författandet av uppsatsen har till viss del försvårats av att det inte har funnits praxis 
från högre instans som klargör vad som gäller för återställandet av lokal. Detta torde 
indikera på att dels att de kostnader som ett återställande innebär inte överstiger den 
potentiella rättegångskostnaden som skulle tillkomma att ta tvisten till domstol, dels 
på en viss mån av konfliktresolution inom branschen. Om en hyresgäst och en 
hyresvärd ämnar att fortsätta sitt verksamhetsförhållande, till exempel genom att 
hyresgästen flyttar in i större lokaler som hyresvärden har, är det i bådas intresse att 
lösa tvisten om den äldre lokalens skick, utan att dra ut på saken i en domstolsprocess. 
Vidare ska det inte uteslutas att den bristfälliga lagregleringen som finns på området, 
och avsaknaden på klargörande praxis, avhåller parter från att ta saken till domstol. 
Ett oklart rättsläge, i kombination med en viss konfliktsrädsla och relativt låga värden, 
kan mycket väl vara avgörande för parten som anser sig ha rätten på sin sida att 
istället knyta näven i fickan och inte driva fallet.  
 
Sammantaget torde återställningsplikten sträcka sig till det skick som hyresgästen 
mottagit lägenheten i, med hänsyn tagen till den verksamhet som försiggått i lokalen. 
Den förslitning som hyresgästen orsakar på grund av dess normalanvändning har 
hyresvärden blivit kompenserad för i och med den avlagda hyran, och således kan 
man inte kräva ytterligare kompensation för detta. Att vissa verksamheter sliter mer 
på lokalerna än andra är naturligt, och som hyresvärd är detta något som man måste 
vara uppmärksam på. Här vilar ett stort ansvar på avtalsskrivandet, och att 
hyresvärden är medveten om hyresgästens verksamhet och ändamål med uthyrningen.  
 
Att förarbetena menar att hyresgästen ska återställa lokalerna till det skick som det var 
vid tillträdet är olyckligt. Krav som de skulle delvis orsaka värdeförstöring där 
hyresgästen har stigit in och kompenserat för ett eftersatt underhåll från hyresvärden. 
Kravet på en total återställning skulle också innebära en problematisk utveckling på 
byggområdet, där en ständig teknikutveckling skulle försvåras om arbeten konstant 
skulle behöva anpassas efter gårdagens byggnadsstandarder. Ur ett 
samhällsperspektiv skulle krav som ovan vara klart ogynnsamma. Här ska dock 
hörsammas att praxis, och till viss del lagstiftning, har genombrutit detta 
principuttalande. Hyresgästen har fått rätt till kompensation för arbeten som en 
hyresvärd är skyldigt att utföra. Vidare har också praxis visat på att hyresgästens 
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anpassningar efter den verksamhet som är avtalad i hyreskontraktet är till viss del 
något som en hyresvärd måste räkna med. Att ta med i beräkningarna är vidare det 
århundrade som gått sedan förarbetena skrevs – ett århundrade som har betytt mycket 
för samhället i allmänhet och därmed också för bygg- och hyressektorn.   
 
Problemen med ovan beskrivna svårighet att fastställa det enskilda ansvaret när det 
gäller återställandet, och gränsdragningarna som parterna måste göra, är många och 
till sin natur så att de kan skapa betydande skada mot båda parter. Hyresgäster som 
har investerat i sin lokal med tron att hyresvärden inte kommer att motsätta sig 
förändringarna vid avflyttning kan behöva stå för ekonomiska kostnader när de 
avflyttar och måste återställa lokalen till skicket vid tillträdet. Svårigheterna är i sig 
inte enkelriktade, och en hyresvärd som står kvar med lokaler som, innan betydande 
investeringar kommer till skott, är mycket svåra att uthyra. Denna problematik blir 
extra påtaglig på mindre orter med små hyresvärdar, där olika branscher på 
lokalmarknaden ofta blir snabbt överetablerade, och det krävs snabba övergångar 
mellan företagare för att inte förlora inkomster. 
 
Sammanfattningsvis måste avtalets roll poängteras. Med avtalet har parterna 
möjligheten att beskriva exakt vilka åtgärder som ska bortföras, kvarlämnas samt 
kompenseras för vid avflyttning från lokalen. Här är det viktigt att parterna på 
marknaden bortgår från de standardiserade formuleringar som idag reglerar 
återställandet av lokalerna. En mer detaljerad beskrivning i avtalet kan mycket väl 
vara avgörande för om parterna tvistar vidare i rätten eller om en avflyttning sker utan 
dispyt.  
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