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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

Fastighetsreglering är en fastighetsbildningsåtgärd som kan innebära att mark 

överförs från en fastighet till en annan. Under vissa omständigheter kan bebyggd 

mark bli föremål för en sådan överföring. På denna bebyggda mark kan naturligtvis 

olika nyttjanderätter ha upplåtits av fastighetsägaren. Exempelvis kan tänkas att en 

hyresrätt upplåtits i en byggnad på fastigheten Bergby 6:1. Genom 

fastighetsreglering överförs denna bebyggda mark till fastigheten Bergby 6:2. 

Situationen aktualiserar frågan om vad som då händer med den upplåtna 

hyresrätten. Frågan är av särskilt intresse eftersom fastighetsförvärv genom 

fastighetsreglering kan antas ha blivit ett alternativ till de traditionella 

fastighetsköpen, framför allt för att fastighetsförvärv genom fastighetsreglering 

inte är stämpelskattepliktiga.1 Institutet fastighetsreglering har således kommit att 

användas för att överföra bebyggd mark på ett sätt som lagstiftaren kanske inte 

tänkte sig när det infördes, vilket gjort att frågor såsom den om hyresrättens 

ställning vid fastighetsreglering har aktualiserats.2  

 

Situationen regleras till viss del genom bestämmelsen i jordabalken, JB, 7:29 st 2 

som stadgar att om en nyttjanderätt upplåtits i mark eller byggnad som genom 

fastighetsreglering frångår en fastighet så upphör nyttjanderätten. Om det gäller en 

hyresrätt så framgår av samma bestämmelse att det åligger den som tillträder en 

byggnad som omfattas av ett hyresavtal att säga upp avtalet inom en månad från 

tillträdet, annars gäller avtalet mot honom. Bestämmelsen reglerar alltså den 

tillträdande fastighetsägarens bundenhet till hyresavtalet och hyresgästens rätt att 

kräva att avtalet ska bestå. Någon uttrycklig reglering om det motsatta 

förhållandet, alltså hyresgästens bundenhet till avtalet och den tillträdande 

fastighetsägarens möjligheter att kräva att avtalet ska bestå, saknas dock.  

                                                           
1 Regeringen har dock gett en särskild utredare i uppdrag att bland annat analysera om förvärv genom 

fastighetsbildningsåtgärder missbrukas för att undgå stämpelskatt och det återstår därför att se hur länge 

denna ordning kommer att gälla, se Dir 2015:62.  
2 Jfr Victorin , Hyresgästens ställning när hyresrätten fallit efter överlåtelse, exekutiv auktion eller 

fastighetsreglering s 884 f.  
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Ofta är kanske utgångspunkten att hyresgästens största intresse är att hyresrätten 

ska bestå och det är förmodligen det som lagstiftaren försökt att tillgodose genom 

bestämmelsen i JB 7:29 st 2. Samtidigt kan det inte bortses från att hyresgästen 

ibland kan ha ett intresse av att frånträda hyresavtalet, inte minst om hyresgästen 

blir tvungen att förhålla sig till en ny hyresvärd på grund av att byggnaden som 

hyresrätten upplåtits i överförs till en annan fastighet med en annan ägare. 

Hyresvärdens person och lämplighet är naturligtvis något som hyresgästen bör ta 

ställning till innan hyresavtal ingås, eftersom en solvent och skötsam hyresvärd är 

en förutsättning för ett fungerande hyresförhållande. Framförallt i kommersiella 

förhållanden kan dessutom hyresvärdens person ha varit en förutsättning för att 

hyresgästen överhuvudtaget skulle ingå hyresavtalet. Exempelvis kan tänkas att 

hyresvärden ställt sig positiv till hyresgästens eventuella framtidsplaner, varit 

villig att acceptera störningar som uppkommer från den verksamhet som 

hyresgästen bedriver eller att hyresavtalet ingår som en del i ett mer omfattande 

samarbete mellan parterna. 

 

Det kan således konstateras att en hyresgäst kan ha ett intresse av att hyresrätten 

upphör om hyresrätten överförs till en annan fastighet. Eftersom bestämmelsen i 

JB 7:29 st 2 inte uttryckligen reglerar hyresgästens bundenhet är det av intresse att 

i denna uppsats närmare diskutera huruvida en hyresgäst är fortsatt bunden till ett 

hyresavtal när den byggnad som hyresrätten upplåtits i överförs till en annan 

fastighet genom fastighetsreglering.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens huvudsyfte är att utreda hyresgästens ställning när den byggnad som 

hyresrätten upplåtits i överförs från en fastighet till en annan genom 

fastighetsreglering. Fokus kommer att ligga på frågan om hyresgästens bundenhet 

till avtalet i en sådan situation. För att på ett allsidigt sätt belysa hyresgästens 

ställning kommer dock även hyresgästens möjligheter att påverka en 

fastighetsbildningsförrättning för att på så sätt eventuellt förhindra att 

fastighetsregleringen genomförs att diskuteras.    
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För att uppnå detta syfte kommer följande frågor att besvaras: 

1. Under vilka omständigheter kan bebyggd mark överföras från en fastighet 

till en annan genom fastighetsreglering? 

2. När är hyresgästen sakägare under en fastighetsbildningsförrättning och vad 

får det för konsekvenser om hyresgästen är sakägare? 

3. Under vilka omständigheter kan lantmäterimyndigheten förordna att en 

hyresrätt ska fortsätta att gälla i egendom som genom fastighetsreglering 

överförs från en fastighet till en annan? 

4. Hur ser hyresgästens bundenhet till hyresavtalet ut när en fastighet byter 

ägare genom frivillig överlåtelse eller exekutiv försäljning av fast 

egendom? 

5. Är hyresgästen bunden till hyresavtalet om byggnaden som hyresrätten 

upplåtits i överförs från en fastighet till en annan genom 

fastighetsreglering? 

 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsens utgångspunkt är att det inte är samma fastighetsägare till den fastighet 

som hyresrätten upplåtits i som till den fastighet som den överförs till och att 

hyresgästen därför inte är intresserad av att låta hyresavtalet bestå. Möjligen kan 

även det faktum att hyresrätten blir gällande i en annan fastighet i sig också ha 

betydelse för hyresgästen, även om det är samma fastighetsägare till båda 

fastigheterna och hyresvärden därför är densamme. Detta kommer kort att beröras 

i 7.3.1 men utgångspunkten för uppsatsen är ändå att det inte är samma 

fastighetsägare, eftersom det får anses vara av större betydelse för hyresgästen om 

avtalsparten byts ut och hyresgästen därför måste förhålla sig till en ny hyresvärd.    

 

En stor del av den reglering som nämns i uppsatsen är gemensam för alla 

nyttjanderätter, men uppsatsen avser främst nyttjanderätten hyra. Detta på grund 

av att det enligt JB 7:29 st 2 endast är vid hyresavtal som tillträdaren blir bunden 

om han inte säger upp avtalet inom en månad. Frågan om nyttjanderättshavarens 

bundenhet till avtalet aktualiseras därför endast vid hyra och för enkelhetens skull 
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har därför hela uppsatsen fokuserats just på hyra, även om några av de övriga 

frågor som tas upp omfattar alla eller vissa andra nyttjanderätter. 

 

1.4 Metod och material 

Den metod som valts för denna uppsats är den traditionella rättsdogmatiska 

metoden, vilken innebär att gällande rätt fastställs utifrån de befintliga 

rättskällorna. För att uppnå uppsatsens syfte och besvara de ovan nämnda 

frågeställningarna kommer således arbetet att i alla delar utgå från lagtext som 

tolkas utifrån uttalanden i lagförarbeten, doktrin och i viss mån rättspraxis.   

 

Som nämnts ovan finns inte någon bestämmelse i lag som avser hyresgästens 

bundenhet till avtalet efter fastighetsreglering och även i övrigt saknas 

bestämmelser om förhållandet mellan hyresgästen och den gamle eller den nye 

ägaren. Inte heller har dessa frågor berörts i någon större omfattning i övriga 

rättskällor. Gällande rätt har därför försökt fastställas genom analys av de fåtal 

uttalanden i lagförarbeten och doktrin som finns tillgängliga. Ett relativt stort 

arbete har också lagts ner på jämförelse med den reglering som finns när 

hyresgästens motpart i hyresavtalet byts ut genom andra typer av fastighetsförvärv 

för att på så sätt se hur frågan har lösts på närliggande områden.  

 

Något som komplicerat arbetet är att de förarbeten som finns på området för 

uppsatsen är gamla och svårtillgängliga. En av de stora utmaningarna under arbetet 

har därför varit att orientera sig i förarbetena till den för uppsatsen relevanta 

lagstiftningen och försöka utröna vad lagstiftaren egentligen avsett. I vissa delar 

av uppsatsen görs framställningen i form av direkta citat från förarbetena, vilket 

kan upplevas som tråkigt men samtidigt, enligt min mening, är nödvändigt för att 

ge läsaren en tydlig bild av vad som egentligen sägs i förarbetena och på så sätt 

underlätta förståelsen av det resonemang som sedan förs kring dessa 

förarbetsuttalanden.   
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1.5 Disposition 

I kapitel 2 och 3 ges en kort introduktion till de rättsområden som uppsatsen berör, 

nämligen fastighetsreglering och hyra. Avsnittens syfte är att göra läsaren bekant 

med rättsområdena och några av deras kännetecken. Efter det följer kapitel 4 där 

förutsättningarna för att överföra bebyggd mark från en fastighet till en annan 

genom fastighetsreglering diskuteras. I samband med detta aktualiseras frågan om 

när hyresgästen är sakägare vid fastighetsreglering och vilken betydelse det får för 

processen. I kapitel 5 diskuteras verkan av ändring i fastighetsindelningen och 

under vilka förutsättningar lantmäterimyndigheten kan förordna att ett hyresavtal 

ska bestå. Därefter följer uppsatsens huvudsakliga del där hyresgästens bundenhet 

till hyresavtalet efter fastighetsreglering diskuteras. Denna del inleds i kapitel 6 

med en redogörelse för hur frågan om hyresgästens bundenhet till hyresavtalet har 

hanterats vid frivillig överlåtelse och exekutiv försäljning av fast egendom. 

Därefter diskuteras hyresgästens bundenhet till hyresavtalet efter 

fastighetsreglering i kapitel 7. Uppsatsen avslutas sedan i kapitel 8 med en 

sammanfattning av uppsatsens innehåll.  
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2 Fastighetsreglering 
2.1 Allmänt om fastighetsreglering 

Fastighetsreglering är en fastighetsbildningsåtgärd som regleras i 

fastighetsbildningslagen (1970:988), FBL. Det övergripande syftet med 

fastighetsbildningslagen är att se till att fastigheter utnyttjas på bästa sätt ur ett 

samhällsperspektiv samtidigt som en enkel, snabb och effektiv handläggning av 

fastighetsbildningsärenden erbjuds. Regleringen ska också hjälpa till att skapa 

klarhet i fastighetsförhållandena. Anledningen till att fastighetsbildning är så 

utförligt reglerat och föremål för noggrann offentlig kontroll är framför allt att fast 

egendom har stor ekonomisk betydelse, samt att fastighetsindelningen är av stort 

intresse för fastighetsrätten i stort.3 Det är också därför som fastighetsbildning på 

grund av överenskommelse mellan enskilda, s.k. sämjedelning, enligt JB 1:1 st 2, 

är utan verkan. Det råder alltså ett statligt (och i vissa fall kommunalt) monopol på 

fastighetsbildningsåtgärder.4 

 

I fastighetsbildningslagen finns bestämmelser om fastighetsbildning, 

fastighetsbestämning och särskild gränsutmärkning. I lagens sista kapitel finns 

också regler om registrering av uppgift om fastighetsbildning i fastighetsregistrets 

allmänna del. För denna uppsats är det framförallt fastighetsbildning som är av 

intresse och övriga åtgärder som regleras i fastighetsbildningslagen kommer därför 

inte att beröras ytterligare.  

 

Av FBL 1:1 st 1 följer att fastighetsbildning är en åtgärd som vidtas enligt FBL 

och innebär att fastighetsindelningen ändras, att servitut bildas, ändras eller 

upphävs eller att en byggnad eller annan anläggning som hör till en fastighet 

överförs till en annan fastighet. Begreppet fastighetsbildning används alltså som 

en gemensam beteckning för alla åtgärder som regleras i FBL och har till syfte att 

på något sätt förändra de bestående fastighetsindelningsförhållandena, oavsett om 

åtgärderna medför att nya fastigheter tillkommer eller att bestående fastigheter 

                                                           
3 Bonde, Dahlsjö & Julstad, Fastighetsbildningslagen (1 sept 2016, Zeteo), Huvuddragen i 

fastighetsbildningslagen under rubriken Inledande anmärkningar.    
4 Victorin & Hager, Allmän fastighetsrätt s 17.  
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ändras.5 Servitutsåtgärder och överföring av fastighetstillbehör kan inte sägas 

innefatta ändringar i fastighetsindelningen men jämställs i lagen med sådana 

ändringar.6 

 

Av FBL 2:1 följer att om fastighetsbildning avser ombildning av fastigheter så sker 

den som fastighetsreglering och om den avser nybildning av fastigheter så sker den 

som avstyckning, klyvning eller sammanläggning. Fastighetsreglering är alltså det 

enda fastighetsbildningsinstitut som finns för ombildning av bestående fastigheter. 

Bestämmelser om fastighetsreglering finns i FBL kap 5–9. I kapitel 5 finns 

grundläggande bestämmelser om fastighetsreglering som gäller för alla 

fastighetsregleringsåtgärder och det är vid dessa som störst vikt kommer att läggas 

i den fortsatta framställningen. Av FBL 5:1 framgår att fastighetsreglering till 

exempel kan avse att mark överförs från en fastighet till en annan, att servitut 

bildas, ändras eller upphävs eller att byggnader som hör till en fastighet överförs 

till en annan fastighet. Det huvudsakliga syftet med fastighetsreglering är att 

förbättra fastighetsbeståndet. Vid stora och mer genomgående ombildningar kan 

ändamålet vara att åstadkomma så lämpliga fastighetsförhållanden som möjligt 

inom ett område. Ombildningar kan dock även vara av betydligt mindre omfattning 

och då ha ett mer begränsat syfte, till exempel att få en lämpligare gränssträckning 

eller att komplettera en fastighet med ett servitut.7   

 

Fastighetsreglering kan innebära att en fastighet minskar eller ökar i värde. En 

fastighet kan till exempel endast avstå mark medan en annan endast tillförs mark 

eller så kan värdet för mark som en fastighet avstår vara högre än för mark som 

fastigheten tillförs. Ägaren till den fastighet som ökar i värde ska då betala 

ersättning till ägaren till den fastighet som minskar i värde.8 Bestämmelser om 

ersättningen och hur den ska värderas finns i FBL 5:9–17.  

 

                                                           
5 Landahl & Nordström, Fastighetsbildningslagen: en kommentar s 29. 
6 Bonde, Dahlsjö & Julstad, Fastighetsbildningslagen (1 sept 2016, Zeteo), kommentaren till 1:1. 
7 Landahl & Nordström, Fastighetsbildningslagen: en kommentar s 166.  
8 Julstad, Fastighetsindelning och markanvändning s 98.  
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2.2 Förutsättningar för fastighetsreglering 

2.2.1 Allmänna plan- och lämplighetsvillkor 

I FBL kap 3 finns de allmänna krav som ställs på en fastighetsbildningsåtgärd för 

att den ska vara tillåten. Bestämmelserna ger uttryck för den gällande 

markpolitiska synen på vad som är en ändamålsenlig markanvändning och gäller 

därför vid alla fastighetsbildningsåtgärder, alltså både vid ombildning och 

nybildning av fastigheter.9 Reglerna innehåller ett slags minimikrav som ställs på 

fastighetsbildningsåtgärder för att resultaten av dem ska bli godtagbara från allmän 

synpunkt.10  

 

De grundläggande lämplighetsvillkoren finns i FBL 3:1 som bland annat stadgar 

att varje fastighet som är föremål för fastighetsbildning ska bli varaktigt lämpad 

för sitt ändamål med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar. 

Det innebär att en fastighet som det ska byggas ett bostadshus på måste vara 

lämplig för bostadsändamål medan en fastighet som är avsedd för industriändamål 

måste vara lämpad för det. Även fastighetens läge, form och storlek ska vara 

anpassat efter fastighetens ändamål. Dessutom måste fastigheten tillgodose ett 

varaktigt behov.11 Vid prövningen av en fastighets lämplighet ska inte hänsyn tas 

endast till den enskilda fastigheten utan även andra förutsättningar för 

fastighetsbildningen har betydelse. Till exempel ses till förhållandena i 

omgivningen och risken för att olägenheter såsom buller och vattenföroreningar 

uppstår.12 Av FBL 3:1 följer också att det särskilt ska beaktas att fastigheter får 

tillgång till behövliga vägar, samt att om fastigheten är avsedd för bebyggelse ska 

den kunna få godtagbara anordningar för vatten och avlopp.  

 

2.2.2 Villkor till skydd för allmänna och enskilda intressen 

Utgångspunkten vid fastighetsreglering är att det är en angelägenhet för de berörda 

fastighetsägarna och regleringsarbetet bör därför bedrivas så att största möjliga 

                                                           
9 Julstad, Fastighetsindelning och markanvändning s 99.  
10 Bonde, Dahlsjö & Julstad, Fastighetsbildningslagen (1 sept 2016, Zeteo), kommentaren till kap 3 under 

rubriken Inledning.   
11 Julstad, Fastighetsindelning och markanvändning s 100.  
12 Bonde, Dahlsjö & Julstad, Fastighetsbildningslagen (1 sept 2016, Zeteo), kommentaren till 3:1. 
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enighet uppnås. För att möjliggöra önskvärda ändringar i fastighetsindelningen 

tillåter dock bestämmelserna ett visst mått av tvång. Under vissa förutsättningar är 

därför en fastighetsägare skyldig att tåla att hans fastighet till exempel ändrar 

storlek och ibland till och med att han tvingas bidra till förrättningskostnaderna för 

att genomföra en sådan förändring.13 I FBL 5:3–8 c finns regleringsvillkoren som, 

förutom de allmänna plan- och lämplighetsvillkoren i kap 3, anger under vilka 

förutsättningar fastighetsreglering kan ske. Dessa villkor brukar delas upp i två 

grupper, sådana som tar hänsyn till allmänna intressen och sådana som är avsedda 

att skydda enskilda intressen. Bestämmelser till skydd för allmänna intressen gäller 

alltid vid fastighetsreglering och måste således alltid vara uppfyllda för att en 

fastighetsreglering ska kunna genomföras. Bestämmelserna till skydd för enskilda 

intressen är däremot dispositiva, vilket innebär att överenskommelse kan träffas 

mellan de berörda fastighetsägarna om att annat ska gälla.14 Vilka bestämmelser 

som är dispositiva framgår av FBL 5:18.  

 

För att nämna några av regleringsvillkoren så finns i FBL 5:4 det s.k. 

båtnadsvillkoret, vilket innebär att en fastighetsregleringsåtgärd måste leda till en 

lämpligare fastighetsindelning eller en mer ändamålsenlig markanvändning. 

Fördelarna med regleringen måste också överväga de kostnader och olägenheter 

som den medför.15 I FBL 5:5 st 1 finns också det s.k. förbättringsvillkoret som 

innebär en fastighetsägare endast kan ta initiativ till en fastighetsreglering som 

berör en annan fastighet om hans egna fastighet förbättras av åtgärden. Det villkor 

i FBL kap 5 som i övrigt är av störst relevans för denna uppsats är byggnadsskyddet 

i FBL 5:7 som stadgar under vilka förutsättningar bebyggd mark kan överföras 

från en fastighet till en annan. Det kommer att diskuteras ingående i avsnitt 4.2.  

 

2.3 Kort om genomförandet av en fastighetsreglering 

Av FBL 2:2 framgår att fråga om fastighetsbildning prövas vid förrättning som 

handlägges av lantmäterimyndigheten. Det finns en statlig (Lantmäteriet) och flera 

                                                           
13 Landahl & Nordström, Fastighetsbildningslagen: en kommentar s 167.   
14 Julstad, Fastighetsindelning och markanvändning s 89. 
15 A a s 92.  
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kommunala lantmäterimyndigheter.16 Med termen förrättning avses 

handläggningen av en fastighetsbildningsfråga hos lantmäterimyndigheten från det 

att ansökan om fastighetsbildning kommer in till myndigheten till dess att 

avslutnings-, inställande- eller avvisningsbeslut har fattats.17 En förrättning 

påbörjas således efter att en ansökan kommit in, vilket innebär att 

lantmäterimyndigheten i princip inte har någon möjlighet att ta egna initiativ till 

förändringar i fastighetsindelningen.18 Det bör också särskilt noteras att 

fastighetsreglering, enligt FBL 5:6, ska ske i den omfattning som avses med 

ansökningen. Det innebär att det är yrkandet i ansökningen som ska ligga till grund 

för fastighetsregleringen och lantmäterimyndigheten får inte gå utöver vad som 

framgår av detta yrkande. Om yrkandet är allmänt hållet ankommer det dock på 

lantmäterimyndigheten att bestämma hur regleringen ska genomföras så länge det 

leder till det resultat som sökanden har begärt.19 

 

Lantmäterimyndigheten är en förvaltningsmyndighet, men trots det kan 

förfarandet till viss del likställas med ett domstolsförfarande. Till skillnad från ett 

domstolsförfarande bygger dock lantmäteriförfarandet på officialprincipen, vilket 

innebär att lantmäterimyndigheten på eget initiativ ska bevaka allmänna och vissa 

enskilda intressen, samt att den i viss mån har möjlighet att påverka förrättningen 

och dess resultat.20 Bestämmelser om förrättning och lantmäterimyndighet finns i 

FBL kap 4. I den mån en fråga inte regleras i FBL får den istället lösas enligt 

reglerna i förvaltningslagen (1986:223).21 

 

Överprövning av lantmäterimyndighetens beslut kan ske vid mark- och 

miljödomstol. Beslut från mark- och miljödomstol kan överklagas till Mark- och 

miljööverdomstolen, vilken som huvudregel är sista instans. Om målet rör fråga 

av särskilt prejudikatintresse kan dock domstolen tillåta överklagande till Högsta 

                                                           
16 A a s 110.  
17 Bonde, Dahlsjö & Julstad, Fastighetsbildningslagen (1 sept 2016, Zeteo), kommentaren till 2:2. 
18 Julstad, Fastighetsindelning och markanvändning s 110 f.  
19 Bonde, Dahlsjö & Julstad, Fastighetsbildningslagen (1 sept 2016, Zeteo), kommentaren till 5:6.  
20 Bonde, Dahlsjö & Julstad, Fastighetsbildningslagen (1 sept 2016, Zeteo), Huvuddragen i 

fastighetsbildningslagen under rubriken Närmare om förrättningsförfarandet.   
21 A st.   
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domstolen. Både för prövning i Mark- och miljööverdomstolen och Högsta 

domstolen krävs prövningstillstånd.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Julstad, Fastighetsindelning och markanvändning s 112.  
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3 Hyra 
3.1 Allmänt om hyra 

En nyttjanderätt är en av fastighetsägaren upplåten rätt för någon annan att använda 

fastigheten. Det är alltså en positiv rätt för någon annan än fastighetsägaren att 

nyttja fastigheten. Hyra är en så kallad total nyttjanderätt, vilket innebär att 

fastighetsägaren genom upplåtelsen har överfört besittningen till det upplåtna 

objektet på nyttjanderättshavaren.23 Den centrala hyresrättsliga lagstiftningen finns 

i JB kap 12.  

 

Av JB 12:1 framgår att ett hyresavtal utmärks av att det ska vara fråga om en 

upplåtelse av ett hus eller del av hus som sker mot ersättning, samt att upplåtelsen 

ska avse en total nyttjanderätt. Inledningsvis kan noteras att en grundläggande 

förutsättning för att ett hyresförhållande ska uppstå är att det finns ett avtal mellan 

två personer, hyresgästen och hyresvärden. Bedömningen av om det föreligger ett 

avtal ska göras enligt allmänna avtalsrättsliga regler, vilket innebär att det krävs 

två med varandra överensstämmande viljeförklaringar.24 Objektet för upplåtelsen 

ska vara ett hus eller del av hus. I lagtexten används i övrigt begreppet lägenhet 

för att benämna hyresobjektet. Ordet lägenhet används i detta sammanhang dock i 

en annan bemärkelse än vad som följer av vanligt språkbruk. En lägenhet i 

lagtextens mening kan nämligen vara ett helt hus, del av hus eller endast ett rum.25 

I JB kap 12 görs också en uppdelning mellan bostadslägenhet och lokal. 

Gränsdragningen mellan dem har stor praktisk betydelse eftersom delvis olika 

regler gäller för bostadslägenheter och lokaler. Enligt JB 12:1 st 3 avses med 

bostadslägenhet en lägenhet som upplåtits för att helt eller till en inte oväsentlig 

del användas som bostad och med lokal en annan lägenhet än bostadslägenhet.  

 

I detta sammanhang bör också poängteras att vid hyra är det fastighetsägaren som 

äger hyresobjektet, alltså huset som nyttjanderätten upplåtits i. Om det istället är 

nyttjanderättshavaren som äger huset rör det sig inte om hyra och då gäller delvis 

                                                           
23 Larsson & Synnergren, Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken s 43.  
24 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal s 20.  
25 Grauers, Nyttjanderätt: hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt s 22.  
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andra regler vid fastighetsreglering än de som kommer att framföras i denna 

uppsats.26  

 

Hyresavtal har ett antal utmärkande drag som på olika sätt gör att de skiljer sig från 

andra avtalstyper. Inledningsvis kan konstateras att hyresavtal har en varaktig 

karaktär och parterna fullgör sina åligganden fortlöpande under avtalstiden. 

Hyresvärden ska exempelvis ställa lägenheten till förfogande och har ett visst 

ansvar för den under hela avtalstiden, medan hyresgästen har en skyldighet att 

periodiskt betala hyra och att vårda egendomen.27 Hyresavtal har också ofta både 

en stor ekonomisk och social betydelse för parterna. Hyran utgör ofta en av de 

tyngsta posterna i budgeten för både privatpersoner och företag, vilket gör att det 

är ett ekonomiskt viktigt avtal.28 För bostadshyresgästen avser också hyresavtalet 

att tillgodose ett primärt behov, nämligen att trygga bostad åt honom och hans 

eventuella familj. Vid lokalhyra är istället ofta hyresavtalet av väsentlig betydelse 

för hyresgästens försörjning.29 Ytterligare ett särdrag med hyresavtal är att 

hyresvärden ofta är den ekonomiskt överlägsna och mest erfarna parten. För att 

förhindra att hyresvärden missbrukar detta övertag har lagstiftaren infört ett stort 

antal bestämmelser som är tvingande till hyresgästens fördel.30 

 

3.2 Uppsägning av hyresavtal enligt JB kap 12 

För att ge en grundläggande bild av hur hyresgästens bundenhet till ett hyresavtal 

ser ut ska i detta avsnitt något kort sägas om avtalstider och uppsägningar enligt 

JB kap 12.  

 

Enligt JB 12:3 st 1 kan ett hyresavtal löpa på bestämd eller obestämd tid. Om inget 

särskilt angående avtalstid anges i hyresavtalet så presumeras avtalet löpa på 

obestämd tid. Avtal på obestämd tid måste alltid sägas upp för att upphöra att gälla. 

Av JB 12:3 st 2 följer att avtal som löper på bestämd tid som huvudregel upphör 

                                                           
26 Jfr exempelvis FBL 5:7 st 1 men 2.  
27 Bengtsson, Hager & Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom s 26.  
28 A a s 26 f.  
29 Grauers, Nyttjanderätt: hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt s 15 f.  
30 Bengtsson, Hager & Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom s 27. 
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vid hyrestidens utgång, men om hyresförhållandet varat i mer än nio månader 

måste det sägas upp för att upphöra.  

 

Även när det gäller uppsägningstider så varierar dessa beroende på om avtalet 

löper på bestämd eller obestämd tid. I JB 12:4 stadgas att för avtal som löper på 

obestämd tid är uppsägningstiden, om inte längre tid har avtalats, tre månader för 

bostadslägenheter och nio månader för lokaler. För avtal som löper på bestämd tid 

beror uppsägningstiden på hur lång hyrestiden är. För bostadslägenheter kan 

uppsägningstiden variera mellan en dag och tre månader och för lokaler mellan en 

dag och nio månader. Det bör också noteras att en hyresgäst i ett hyresavtal som 

avser en bostadslägenhet alltid får säga upp avtalet med tre månaders 

uppsägningstid, vilket följer av JB 12:5.  

 

Med bakgrund av de hyresrättsliga reglerna om avtalstid och uppsägning kan 

konstateras att vid bostadshyra och lokalhyra på obestämd tid har hyresgästen 

alltid möjlighet att få avtalet att upphöra genom att säga upp det, förvisso med viss 

uppsägningstid. Vid lokalhyra som löper på bestämd tid är hyresgästen dock 

bunden till avtalet under hela hyresperioden, vilket gör att en diskussion om 

hyresgästens bundenhet till hyresavtalet efter fastighetsreglering får anses ha störst 

betydelse vid denna typ av avtal. Det bör nämligen vara i en sådan situation, 

framförallt om avtalet löper på lång tid och för hyresgästen oförmånliga villkor, 

som hyresgästen har störst intresse av att få avtalet att upphöra. Med det sagt bör 

dock poängteras, som också nämnts ovan, att hyresvärdens person kan vara av stor 

betydelse för hyresgästen. En hyresgäst kanske hade varit intresserad av att låta 

hyresavtalet bestå med den ursprungliga hyresvärden, men inte lika intresserad om 

hyresvärden byts ut. I samtliga fall är det därför av intresse att se vad en hyresgäst 

kan göra för att påverka och eventuellt förhindra en fastighetsreglering som 

innebär att byggnaden som hyresrätten upplåtits i överförs till en annan fastighet 

med en annan ägare.  
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Till sist bör i detta sammanhang något sägas om ytterligare ett särdrag inom 

hyresrätten, nämligen reglerna om besittningsskydd. Enligt mer allmänna synsätt 

gäller att parters bundenhet måste kunna upphöra, till exempel genom att någon av 

dem säger upp det till upphörande. På hyresrättens område begränsas dock 

hyresvärdens möjligheter att träda ur hyresavtalet genom reglerna om 

besittningsskydd, vilka innebär att hyresvärden endast kan få avtalet att upphöra 

om det föreligger särskilda i lag angivna grunder för uppsägning och det vid en 

intresseavvägning kan anses skäligt att avtalet upphör.31 Bostadshyresgäster har 

som utgångspunkt rätt till förlängning av hyresavtalet när det sägs upp eller har 

löpt ut, s.k. direkt besittningsskydd. Lokalhyresgäster däremot har som 

utgångspunkt ett s.k. indirekt besittningsskydd, vilket inte ger någon möjlighet att 

få hyresavtalet förlängt men en rätt till ersättning om hyresvärden säger upp avtalet 

utan tillräcklig grund.32     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal s 210.  
32 Bengtsson, Hager & Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom s 60.  
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4 Överföring av bebyggd mark genom 

fastighetsreglering 
4.1 Allmänt om överföring av bebyggd mark genom fastighetsreglering 

Vid överföring av bebyggd mark gäller naturligtvis de i avsnitt 2.2 nämnda kraven 

som ställs för att en fastighetsreglering ska vara tillåten. Som nämndes i detta 

avsnitt finns även ett särskilt regleringsvillkor för överföring av bebyggd mark i 

FBL 5:7 som kommer att diskuteras nedan.   

 

I detta sammanhang bör dock inledningsvis något kort sägas om 

fastighetsbildningens inverkan på äganderätten till byggnader som finns på mark 

som överförs från en fastighet till en annan. Enligt FBL 2:4 framgår det av 

jordabalken vad som efter fastighetsbildning är tillbehör till fastighet. Regleringen 

kring fastighetstillbehör finns i JB kap 2 och den är alltså utgångspunkt även för 

tillbehörsbestämningen efter fastighetsbildning. I JB 2:1 st 1 stadgas att en 

byggnad hör till en fastighet om den anbragts inom fastigheten för stadigvarande 

bruk. Om en byggnad utgör fastighetstillbehör till en fastighet och marken där 

byggnaden finns sedan överförs till en annan fastighet så kommer därför 

byggnaden istället att utgöra fastighetstillbehör till den senare fastigheten. 

Utgångspunkten är alltså att byggnaden följer med marken.33  

 

4.2 Byggnadsskyddet i FBL 5:7 

I FBL 5:7 finns det s.k. byggnadsskyddet som reglerar under vilka förutsättningar 

bebyggd mark får överföras från en fastighet till en annan genom 

fastighetsreglering. Enligt första stycket i denna paragraf får fastighetsreglering 

inte verkställas så att mark tillsammans med byggnad som finns på marken 

överförs till annan fastighet eller samfällighet. Huvudregeln är alltså att mark på 

vilken det finns byggnad överhuvudtaget inte får överföras till en annan fastighet. 

Enligt förarbetena är anledningen till denna reglering att byggnader generellt sett 

inte lämpar sig för att gå i byte. Ofta har de utformats efter ägarens önskemål och 

                                                           
33 Bonde, Dahlsjö & Julstad, Fastighetsbildningslagen (1 sept 2016, Zeteo), kommentaren till 5:7. 
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behov och på så sätt blivit speciellt inrättade för de fastigheter som de hör till, 

vilket innebär att det skulle medföra alltför stora personliga uppoffringar att 

tvingas avstå från dem. Dessutom påpekades i förarbetena att överföring av 

byggnader lätt skulle tvinga fram höga likvider, vilket skulle kunna vålla 

olägenheter.34 

 

Även om utgångspunkten är att bebyggd mark inte får överföras från en fastighet 

till en annan genom fastighetsreglering så finns undantag från denna princip. Det 

kan också noteras att om byggnadsskyddet vore absolut så skulle det inte vara av 

intresse att diskutera hyresgästens ställning vid en fastighetsreglering, eftersom 

byggnaden som hyresrätten upplåtits i då aldrig skulle kunna överföras från en 

fastighet till en annan. Det är alltså en förutsättning för uppsatsens frågeställning 

att någon av nedanstående situationer föreligger.  

 

Inledningsvis kan konstateras att byggnadsskyddet är uppställt till skydd för 

enskilda intressen och att avsteg från detta får göras enligt FBL 5:18 st 1 p 2. 

Förutsättningen är då att de sakägare vars rätt är beroende av åtgärden samtycker 

till den. Begreppet sakägare återkommer i samtliga situationer då bebyggd mark 

kan överföras genom fastighetsreglering och både begreppet i sig och när det 

omfattar en hyresgäst kommer därför att diskuteras mer ingående i avsnitt 4.3. I 

detta sammanhang bör endast noteras att om sakägarna vid en fastighetsreglering 

inte samtycker till en överföring av bebyggd mark så minskar möjligheterna till en 

sådan överföring eftersom avsteg från byggnadsskyddet då inte kan göras enligt 

FBL 5:18 st 1 p 2.     

 

Om sakägarna inte är överens finns dock också möjlighet att tvångsvis överföra 

bebyggd mark. I förarbetena underströks att de bästa resultaten vid omreglering av 

bebyggda områden förvisso kunde uppnås genom frivillig medverkan från 

sakägarnas sida, men att det ändå fanns behov av att i vissa fall gripa in med 

tvångsåtgärder för att kunna genomföra förbättringar av fastighetsbeståndet. För 

                                                           
34 Prop 1969:128 B s 369 f.  
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sådana tvångsåtgärder skulle dock gälla att ingripandet verkligen var påkallat av 

allmänt intresse och att de menliga verkningarna för sakägarna hölls inom rimliga 

gränser.35 I FBL 5:7 st 2 stadgas två undantagsfall då bebyggd mark får överföras 

tvångsvis mot en sakägares vilja. För det första får byggnader av obetydligt värde 

överföras och för det andra får en byggnad överföras om det i betydande mån 

underlättar möjligheterna att vinna ändamålsenlig fastighetsindelning. Båda dessa 

fall kräver också att väsentlig olägenhet inte uppkommer för sakägare.  

 

Undantaget att bebyggd mark får överföras om överföringen i betydande mån 

underlättar möjligheterna att vinna ändamålsenlig fastighetsindelning 

kommenteras i stort sett inte alls i förarbetena. Det konstateras endast att det får 

anses tillräckligt att det kan förutsättas att en överföring främjar en sådan 

indelning.36 Utan närmare föreskrifter tycks det vara upp till 

lantmäterimyndigheten att i det enskilda fallet avgöra huruvida rekvisitet är 

uppfyllt eller inte. Med tanke på att tvångsåtgärder endast ska vara aktuella om det 

verkligen är påkallat av allmänt intresse får dock, enligt min mening, ganska höga 

krav ställas på den förbättring av fastighetsindelningen som kan krävas för att en 

sådan överföring ska vara aktuell.  

 

När det gäller det andra undantaget för byggnader av obetydligt värde så nämns 

det i förarbetena att detta exempelvis kan röra sig om fältlador och andra typer av 

ekonomibyggnader som står ute på ägorna. I sådana fall anses nämligen de mindre 

önskvärda konsekvenserna av en överföring vara obefintliga eller åtminstone högt 

begränsade.37 Även enklare garagebyggnader, sjöbodar eller friggebodar kan 

tänkas innefattas av begreppet byggnad med obetydligt värde. Regeln torde 

tillämpas restriktivt i praxis hos lantmäterimyndigheten.38  

 

                                                           
35 A prop B s 372.  
36 A prop B s 373. 
37 A st.   
38 Landahl & Nordström, Fastighetsbildningslagen: en kommentar s 190.  
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Av JB 12:9 st 1 framgår att hyresvärden på tillträdesdagen, om inte bättre skick 

har avtalats, ska tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den 

allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet.39 Regeln 

innebär att det finns ett krav på en viss minimistandard, nämligen att lägenheten 

ska vara ”fullt brukbar” för det avsedda ändamålet. Kravet är naturligtvis olika 

högt ställt beroende på vilken typ av lägenhet som hyresavtalet avser. Om det avser 

en lagerlokal eller ett garage är därför kravet på skicket betydligt lägre än för en 

bostadslägenhet.40 Enligt JB 12:9 st 2 får avtal träffas om att lägenheten ska vara i 

sämre skick bland annat om avtalet avser en upplåtelse av en lokal eller 

bostadslägenhet för fritidsändamål. För övriga bostadslägenheter är dock kraven 

på lägenhetens skick tvingande. Med hänsyn till detta är det, enligt min mening, 

inte särskilt troligt att en bostadslägenhet (med eventuellt undantag om den 

upplåtits för fritidsändamål) överhuvudtaget skulle kunna utgöra en sådan byggnad 

av obetydligt värde som avses i FBL 5:7 st 2. Kraven på en sådan lägenhet får 

nämligen anses vara så högt ställda att värdet på byggnaden alltid bör vara högre 

än obetydligt. Eftersom parterna vid lokalhyra kan avtala om vilket skick som helst 

på lokalen så skulle byggnaden som hyresrätten upplåtits i vid lokalhyra dock 

mycket väl kunna anses vara av sådant obetydligt värde att den kan överföras enligt 

FBL 5:7 st 2.  

 

Villkoret som gäller för båda undantagssituationerna i FBL 5:7 st 2 om att 

väsentlig olägenhet inte får uppkomma för sakägare syftar, enligt förarbetena, inte 

bara till att skydda den som tvingas avstå en byggnad, utan också den som ska 

motta den. För den som tillträder mark får det anses vara en väsentlig olägenhet att 

behöva överta en byggnad mot sin vilja, om inte byggnaden har endast obetydligt 

värde eller behövs för fastigheten.41 En hyresgäst kan också skyddas av detta 

villkor då denne i egenskap av nyttjanderättshavare kan vara sakägare.42 Om en 

hyresgäst anses vara sakägare tycks alltså en överföring av den byggnad som 

                                                           
39 Enligt JB 12:15 ska hyresvärden även hålla lägenheten i sådant skick under hyrestiden.  
40 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen (1 april 2016, Zeteo), kommentaren till 12:9.  
41 Prop 1969:128 B s 376.  
42 Bonde, Dahlsjö & Julstad, Fastighetsbildningslagen (1 sept 2016, Zeteo), kommentaren till 5:7. 
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hyresrätten upplåtits i kunna ske enligt FBL 5:7 st 2 endast om 

lantmäterimyndigheten bedömer att väsentlig olägenhet inte uppkommer för 

hyresgästen.  

 

4.3 Vilka är sakägare vid fastighetsreglering? 

4.3.1 Allmänt om sakägare 

Inledningsvis kan konstateras att fastighetsbildningslagen saknar närmare 

bestämmelser om vilka som egentligen omfattas av begreppet sakägare. I 

förarbetena anges att det förvisso vore önskvärt att närmare precisera 

sakägarebegreppet, men att det inte är möjligt på grund av de mycket skiftande 

förhållanden som kan föreligga vid en fastighetsbildningsförrättning. Det 

konstateras dock att ägarna till de fastigheter som på varierande sätt kan beröras 

av fastighetsbildningsåtgärden bör hänföras till kretsen av sakägare. När det gäller 

nyttjanderättshavare konstateras att de bara bör behandlas som sakägare i vissa 

situationer som särskilt reglerats.43  I vilka fall en nyttjanderättshavare är sakägare 

har reglerats i FBL 5:34 som kommer att diskuteras nedan.  Av FBL 4:11 följer att 

det ankommer på lantmäterimyndigheten att utreda vilka som är sakägare. 

Utredningen ska ske i den utsträckning som krävs med hänsyn till 

fastighetsbildningens art och förhållandena i övrigt. Att vara sakägare medför 

främst en rätt att föra talan vid fastighetsbildningsförrättningen och att använda sig 

av de ordinära rättsmedlen.44 

 

4.3.2 Hyresgästen som sakägare 

4.3.2.1 FBL 5:34 

I FBL 5:34 stadgas att om nyttjanderätt berörs av fastighetsreglering är 

rättighetshavaren sakägare vid förrättningen om regleringen har betydelse för 

honom. För att nyttjanderättshavare ska anses vara sakägare krävs alltså att dennes 

rätt berörs av regleringen och att regleringen har betydelse för honom. 

Bestämmelsen kommenteras endast kortfattat i förarbetena och där påpekas att 

                                                           
43 Prop 1969:128 B s 225 f.  
44 Bonde, Dahlsjö & Julstad, Fastighetsbildningslagen (1 sept 2016, Zeteo), kommentaren till 4:11. 
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rättighetshavaren ska träda in i förrättningen så snart det finns anledning att anta 

att nyttjanderätten kan påverkas av regleringsåtgärderna. Varje obetydlig inverkan 

på rättigheten ska dock inte föranleda att nyttjanderättshavaren får ställning som 

sakägare, utan det krävs att regleringen är av betydelse för honom. Det anges också 

att syftet med bestämmelsen är att nyttjanderättshavaren ska ges möjlighet att 

hävda sina intressen vid bestämmandet av regleringens omfattning, sättet för dess 

genomförande och utformningen av fastighetsbildningsplanen så att skadliga 

verkningar för honom kan undvikas så långt det är möjligt.45  

 

4.3.2.2 Praxis om nyttjanderättshavare som sakägare 

Nyttjanderättshavares ställning som sakägare enligt FBL 5:34 har varit föremål för 

prövning i både Högsta domstolen (HD) och Mark- och miljööverdomstolen 

(MÖD). I ett flertal fall har domstolarna konstaterat att om en nyttjanderätt upphör 

genom fastighetsreglering har regleringen sådan betydelse för 

nyttjanderättshavaren att han är att betrakta som sakägare.46 Det får således anses 

klart att om beslutet om fastighetsreglering innebär att nyttjanderätten upphör så 

ska alltid nyttjanderättshavaren betraktas som sakägare vid förrättningen. När det 

gäller i vilka andra situationer som en fastighetsreglering kan tänkas ha sådan 

betydelse för en nyttjanderättshavare att han ska behandlas som sakägare är 

rättsläget mer oklart och tycks endast ha prövats av högre instans i NJA 1998 s 

142. I detta fall upphävdes ett servitut avseende rätt till överfart över en järnväg 

genom fastighetsreglering. På den härskande fastigheten var en nyttjanderätt 

upplåten till en ägare av ett fritidshus som fanns på fastigheten. 

Nyttjanderättshavaren togs inte upp som sakägare trots att den aktuella 

järnvägsövergången var den enda utfarten från fritidshuset. I detta fall kom inte 

nyttjanderätten som var upplåten till ägaren av fritidshuset att upphöra, men HD 

menade att eftersom järnvägsövergången var den enda utfarten, berördes 

nyttjanderätten och hade betydelse för nyttjanderättshavaren på ett sådant sätt att 

                                                           
45 Prop 1969:128 B s 494 f.  
46 Se bl a NJA 1987 s 831 och NJA 1989 s 20. 
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han enligt FBL 5:34 var att anse som sakägare och därför skulle ha beretts 

möjlighet att delta i förrättningen.  

 

När det gäller vilka övriga slutsatser som kan dras utifrån rättspraxis så kan 

konstateras att om nyttjanderättshavaren är att betrakta som sakägare så har han i 

denna egenskap ha rätt att föra talan mot beslutet om fastighetsreglering.47 Det kan 

också konstateras att i de fall där nyttjanderättshavare felaktigt inte upptagits som 

sakägare har både HD och MÖD efter klagan över domvilla återförvisat mål till 

lantmäterimyndigheten för ny handläggning.48  

 

Något som även är intressant att diskutera är uttalanden som HD gjort ifråga om 

vilken möjlighet en nyttjanderättshavare som anses vara sakägare har att påverka 

en lantmäteriförrättning. I NJA 2001 s 593 ansåg HD att 

fastighetsbildningsmyndigheten (numera lantmäterimyndigheten) inte utrett 

tillräckligt om en rätt till grustäkt fortfarande bestod. Det var, enligt domstolen, 

inte uppenbart att klagandena saknat ställning som sakägare och eftersom de inte 

haft möjlighet att tillvarata sin rätt vid förrättningen ansågs domvilla ha 

förekommit. Domstolen uttalade dock att om rättigheten hade bedömts vara 

gällande så ”måste det antas att detta inte skulle ha hindrat att själva 

fastighetsregleringen genomfördes”. Det ansågs därför saknas tillräckliga skäl att 

undanröja fastighetsregleringen och istället skulle frågan om grustäkten 

återförvisas till lantmäterimyndigheten för utredning av om rättigheten bestod och 

prövning av de åtgärder som var möjliga att företa. I detta fall tycks alltså 

domstolen ha ansett att nyttjanderättshavarna i egenskap av sakägare vid en 

lantmäteriförrättning inte hade haft möjlighet att förhindra fastighetsregleringen. 

 

I NJA 1989 s 20 hade tre registerfastigheter som ägdes av samma person 

sammanförts till en genom fastighetsreglering. På två av fastigheterna hade 

jakträtten upplåtits. Fastighetsägaren hade ansökt om att dessa två fastigheter 

                                                           
47 Se NJA 1987 s 831 och NJA 1989 s 20,  
48 Se NJA 1998 s 142, NJA 2001 s 953 och MÖD, 2014-02-05, F 5906-13.  
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skulle överföras till den tredje fastigheten. Fastighetsbildningsmyndigheten hade 

fattat beslut i enlighet med ansökan, vilket hade kommit att innebära att jakträtten 

upphörde. Nyttjanderättshavaren överklagade beslutet om fastighetsreglering och 

yrkade i första hand att fastighetsägarens ansökan om fastighetsreglering skulle 

ogillas. Hovrätten menade att nyttjanderättshavaren inte hade någon talerätt i 

frågan om fastighetsbildningen skulle komma till stånd och avvisade därför 

förstahandsyrkandet eftersom nyttjanderättshavaren inte ansågs ha ställning som 

sakägare i denna fråga. HD menade dock att om fastighetsregleringen 

genomfördes så skulle jakträtten komma att upphöra. Därför hade regleringen 

sådan betydelse för nyttjanderättshavaren att han var att betrakta som sakägare 

med rätt att föra talan mot beslutet om fastighetsreglering. Efter att ha konstaterat 

att hovrätten därför felaktigt hade avvisat nyttjanderättshavarens 

förstahandsyrkande gick HD över till att pröva yrkandet i sak.  

 

HD tog inledningsvis upp bestämmelsen i FBL 5:6 om att fastighetsreglering ska 

ske i den omfattning som avses med ansökan (se ovan i avsnitt 2.3). Därefter 

hänvisade domstolen till förarbetena och uttalade att syftet med bestämmelsen i 

FBL 5:34, som nämnts ovan, är att rättighetshavare ska ges möjlighet att hävda 

sina intressen vid bestämmandet av fastighetsregleringens omfattning, sättet för 

dess genomförande och utformningen av fastighetsbildningsplanen så att skadliga 

verkningar för honom såvitt möjligt undviks. Det uttalades också att den olägenhet 

som rättighetshavare kan komma att åsamkas självfallet inte ska lämnas obeaktad 

i fastighetsregleringsärendet. Därefter konstaterade domstolen att vad 

nyttjanderättshavaren anfört till stöd för sitt förstahandsyrkande att ansökan om 

fastighetsreglering skulle ogillas inte var av sådan beskaffenhet att det kunde 

bifallas. Detta motiveras inte ytterligare och det är därför svårt att dra några klara 

slutsatser kring varför domstolen kom fram till detta resultat. Eftersom HD tog upp 

yrkandet till prövning tycks det dock inte uteslutet att det finns möjlighet för 

nyttjanderättshavare att nå framgång med ett sådant yrkande under förutsättning 

att vad som anförs till stöd för det är av rätt beskaffenhet, om än att frågan om vad 

som kan anses vara av rätt beskaffenhet fortfarande får ses som oklar.      
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4.3.2.3 Slutsatser om hyresgästen som sakägare 

Sammanfattningsvis kan konstateras att när det gäller i vilka situationer en 

hyresgäst ska anses vara sakägare så sätter bestämmelsen i FBL 5:34 inte upp några 

klara riktlinjer. Av praxis kan slutsatsen dras att om nyttjanderätten upphör så ska 

nyttjanderättshavaren anses vara sakägare. I övrigt får dock rättsläget på detta 

område anses oklart och en bedömning får troligtvis göras i varje enskilt fall om 

fastighetsregleringen har betydelse för hyresgästen. Med bakgrund av detta kan 

det fastställas att det i nuläget inte är säkert att en hyresgäst är sakägare bara för 

att hyresrätten blir gällande i en annan fastighet efter fastighetsreglering. 

 

När det gäller frågan om en nyttjanderättshavares möjlighet att i sin roll som 

sakägare förhindra att en fastighetsreglering genomförs så kan konstateras att det 

i förarbetena endast nämns att rättighetshavare ska ges möjlighet att hävda sina 

intressen vid bestämmandet av fastighetsregleringens omfattning, sättet för dess 

genomförande och utformningen av fastighetsbildningsplanen så att skadliga 

verkningar för honom undviks så långt det är möjligt. Utifrån detta uttalande är 

det, enligt min mening, inte helt uppenbart att en nyttjanderättshavare även skulle 

ha någon slags vetorätt mot att en fastighetsreglering genomförs. Vid en 

genomgång av praxis kan konstateras att HD i NJA 1989 s 20 inte tycks ha uteslutit 

möjligheten för en nyttjanderättshavare att få en ansökan om fastighetsreglering 

ogillad även om det inte bedömdes möjligt i just det fallet. I NJA 2001 s 593 tycks 

HD däremot ha ansett, om än något vagt formulerat, att nyttjanderättshavaren inte 

hade haft möjlighet att hindra att fastighetsregleringen genomfördes. Med hänsyn 

till detta är det av intresse att diskutera vilka möjligheter en hyresgäst som anses 

vara sakägare överhuvudtaget har att påverka och eventuellt förhindra att en 

fastighetsreglering genomförs.  

 

Något som bör noteras med de ovan nämnda rättsfallen, och för övrigt alla de fall 

som prövats i högre instans, är att ingen av dem rör just hyra eller överföring av 

bebyggd mark. Överföring av bebyggd mark kan, som nämnts ovan, endast ske om 

sakägarna samtycker eller om en sådan undantagssituation som avses i FBL 5:7 st 
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2 föreligger. Vid undantagssituationerna står det klart att nyttjanderättshavare kan 

skyddas av villkoret att väsentlig olägenhet inte får uppkomma för sakägare (se 

avsnitt 4.2). Om hyresgästen anses vara sakägare får det därför, enligt min mening, 

ses som klart att det, just vid en fastighetsreglering som rör överföring av bebyggd 

mark, får stor betydelse om en hyresgäst anses vara sakägare eller inte. Även om 

hyresgästen kanske inte har någon vetorätt mot beslutet om fastighetsreglering så 

bör den endast kunna ske tvångsvis mot hyresgästens vilja under förutsättning att 

undantagssituation som avses i FBL 5:7 st 2 föreligger. Om hyresgästen inte anses 

vara sakägare har han däremot inte någon direkt möjlighet att påverka eller 

förhindra en fastighetsreglering.  
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5 Verkan av ändring i fastighetsindelningen 
5.1 Allmänt om verkan av ändring i fastighetsindelningen 

I JB 7:27-30 finns bestämmelser som reglerar hur en ändring av 

fastighetsindelningen påverkar en nyttjanderätt som upplåtits i en fastighet som 

berörs av ändringen. De två inledande paragraferna rör effekterna av 

fastighetsdelning medan de två senare behandlar verkan av fastighetsreglering. I 

JB 7:29 finns de centrala bestämmelserna om fastighetsreglerings inverkan på 

vissa upplåtna rättigheter. Bestämmelsens första stycke reglerar hur en 

nyttjanderätt eller ett servitut får utövas om mark genom fastighetsreglering tillförs 

den fastighet som rättigheten upplåtits i. I andra stycket regleras den motsatta 

situationen, alltså hur bland annat en nyttjanderätt påverkas när den mark eller 

byggnad som rättigheten upplåtits i frångår fastigheten. Det är denna senare 

situation som uppsatsen berör och den kommer därför att diskuteras närmare i 

avsnitt 5.2. I JB 7:29 st 3 påpekas att lantmäterimyndigheten, enligt FBL 5:33 a, 

kan förordna att en rättighet ska fortsätta att gälla i mark eller byggnad som genom 

fastighetsreglering frångår den fastighet vari rättigheten upplåtits. Ett sådant 

förordnande är naturligtvis av stor betydelse för hyresgästen och förutsättningarna 

för detta kommer därför att diskuteras i avsnitt 5.3.  

 

5.2 Särskilt om JB 7:29 st 2 

Av JB 7:29 st 2 men 1 följer att nyttjanderätt inte vidare gäller i mark eller byggnad 

som genom fastighetsreglering frångår fastighet vari rättigheten upplåtits. 

Bestämmelsens innebörd är att marken överförs till mottagande fastighet fri från 

belastningar, både inteckningar och begränsade rättigheter.49 En avtalsrättighet kan 

i princip endast göras gällande i upplåtelsefastigheten, inte i någon annan fastighet. 

Om mark överförs från upplåtelsefastigheten till en annan fastighet kan rättigheten 

inte längre göras gällande i denna mark, eftersom avtalet avser 

upplåtelsefastigheten.50   Vidare stadgas i JB 7:29 st 2 att om det gäller en hyresrätt 

så åligger det den som tillträder en byggnad som omfattas av ett hyresavtal att säga 

                                                           
49 Beckman m fl, Jordabalken (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till 7:29.  
50 A st.  
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upp avtalet inom en månad från tillträdet, annars gäller avtalet mot honom. Det får 

således anses klart att den tillträdande fastighetsägaren blir bunden till ett 

hyresavtal och att hyresgästen har rätt att kräva att avtalet ska bestå om inte 

tillträdaren säger upp det inom en månad. När det gäller hyresgästens bundenhet 

till avtalet och den tillträdande fastighetsägarens möjligheter att kräva att avtalet 

ska bestå saknas dock någon uttrycklig reglering. Denna fråga kommer att 

diskuteras ingående i kapitel 7.  

 

5.3 Förordnande att hyresavtalet ska bestå 

Enligt FBL 5:33 a st 1 ska lantmäterimyndigheten, om någon sakägare begär det, 

förordna att nyttjanderätt ska fortsätta att gälla i mark eller byggnad som genom 

fastighetsreglering överförs från en fastighet till en annan. Det krävs då också att 

åtgärden är lämplig och inte motverkar syftet med regleringen.51 När 

bestämmelsen infördes uttalades i förarbetena att både rättighetshavaren och 

ägaren till den fastighet som marköverföringen sker till kan ha intresse av att 

rättigheten består. Därför anfördes att lantmäterimyndigheten borde ges vissa 

möjligheter att förordna att en rättighet ska bestå i det överförda området, men att 

det endast skulle kunna ske om någon av sakägarna begärde det. Om sakägarna är 

överens uttalades att ett förordnande bör kunna ske om åtgärden inte är olämplig 

från allmän synpunkt (jfr FBL kap 3), men om sakägarna inte är överens anges att 

det endast undantagsvis kan vara lämpligt att rättigheten står kvar. Endast sakligt 

grundade invändningar från sakägarna bör dock beaktas.52  Det uttalas också att de 

fördelar för enskilda intressen som kan följa av ett förordnande måste ställas mot 

de olägenheter som åtgärden kan medföra för fastighetsägarna och 

nyttjanderättshavaren. Omständigheter av enskilda intressen som ska vägas in i 

bedömningen av huruvida ett förordnande är lämpligt kan framgå av 

nyttjanderättens beskaffenhet, upplåtelseavtalets innehåll samt förhållandet mellan 

upplåtaren och nyttjanderättshavaren.53  

                                                           
51 Bestämmelsen rörde vid införandet endast nyttjanderätt till mark, men jämkades senare till att avse 

även nyttjanderätt till byggnad vilket torde ha varit avsett redan när bestämmelsen infördes, se prop 

1989/90:151 s 28.  
52 Prop 1988/89:77 s 52 f.   
53 A prop s 92.  
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Om lantmäterimyndigheten meddelar ett förordnande om att hyresrätten ska bestå 

så innebär det, enligt FBL 5:33 a st 2, att upplåtelsen gäller mot tillträdaren som 

om denne förvärvat fastigheten genom en upplåtelse vid vilken har gjorts förbehåll 

om upplåtelsen. Av sista meningen i samma stycke följer också att ett förordnande 

får meddelas utan att nyttjanderättshavaren har blivit hörd, om det är uppenbart att 

åtgärden inte är till olägenhet för honom och det även i övrigt framstår som 

obehövligt att höra honom. I förarbetena anges att en fördel med ett förordnande 

är att förenklingar uppnås om rättighetshavarens ställning inte påverkas och denne 

därför inte behöver delta i förrättningen. I vissa fall ska då förrättningen kunna 

handläggas utan att nyttjanderättshavaren behandlas som sakägare, vilket innebär 

att nyttjanderättshavaren ofta kan lämnas helt utanför förrättningen.54 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det av förarbetena framgår att hänsyn ska 

tas till de olägenheter som ett förordnande kan innebära inte bara för 

fastighetsägarna, utan även för nyttjanderättshavaren och att bland annat 

förhållandet mellan upplåtaren och nyttjanderättshavaren är något som 

lantmäteriet ska ta hänsyn till vid bedömningen av om ett förordnande är lämpligt. 

Eftersom detta påpekas ges intryck av att en hyresgäst bör behandlas som sakägare 

så att denne får möjlighet att uppmärksamma lantmäterimyndigheten på sina 

intressen. Samtidigt uttalas att nyttjanderättshavaren, om ett förordnande 

meddelas, ofta kan lämnas helt utanför förrättningen och då alltså inte behandlas 

som sakägare. Detta tycks kunna ske om nyttjanderättshavarens ställning inte 

påverkas, men mera undantagsvis om upplåtelsevillkoren behöver jämkas, vilket 

lantmäterimyndigheten också har möjlighet att göra enligt FBL 5:33 a st 2.55  

Utgångspunkten tycks alltså vara att om hyresavtalet består på oförändrade villkor 

så anses inte nyttjanderättshavarens ställning påverkas av att hyresrätten överförs 

till en annan fastighet och nyttjanderättshavaren tycks då inte behöva höras vid 

förrättningen. Enligt min mening kan denna utgångspunkt ifrågasättas och det bör 

kunna uppkomma situationer där det har sådan betydelse för hyresgästen att 

                                                           
54 A prop s 92 f.  
55 A prop s 93 f.  
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hyresrätten blir gällande i en annan fastighet att hyresgästens ställning påverkas på 

ett sådant sätt att det vore direkt olämpligt att inte höra honom. Inte minst bör så 

vara fallet om detta innebär att hyresgästen då får förhålla sig till en ny hyresvärd. 

Denna diskussion är dock till viss del också beroende av frågan om hyresgästens 

bundenhet till hyresavtalet efter en fastighetsreglering. Om hyresgästen hela tiden 

är bunden till hyresavtalet är det nämligen kanske inte så konstigt att 

lantmäterimyndigheten kan förordna att hyresrätten ska fortsätta att gälla eftersom 

hyresavtalet då aldrig upphört. Om hyresgästen däremot inte är bunden till 

hyresavtalet efter fastighetsreglering får det ses som högst anmärkningsvärt att 

lantmäteriet kan besluta att hyresgästen ska vara fortsatt bunden till avtalet utan att 

ens höra hyresgästen. Detta kan nämligen i så fall närmast ses som att 

lantmäterimyndigheten genom ett myndighetsbeslut binder hyresgästen till ett 

hyresförhållande, vilket får ses som minst sagt betänkligt eftersom ett av kraven 

för att det ska röra sig om hyra är att det finns ett avtal mellan hyresgästen och 

hyresvärden. 

 

5.4 Bestämmelsernas betydelse för frågan om hyresgästens möjligheter 

att påverka en fastighetsbildningsförrättning 

Som konstaterats ovan kan från praxis slutsatsen dras att en hyresgäst alltid är 

sakägare om nyttjanderätten upphör. Klart är också att om lantmäterimyndigheten 

förordnar att nyttjanderätten ska bestå så kommer den inte att upphöra, vilket 

innebär att det inte är säkert att hyresgästen anses vara sakägare i en sådan 

situation. I så fall skulle en fastighetsreglering som får konsekvensen att en 

hyresrätt blir gällande i en annan fastighet kunna genomföras mot hyresgästens 

vilja och till och med helt utan att hyresgästen hörs.  

 

Om lantmäterimyndigheten inte förordnar att en hyresrätt ska bestå står också klart 

att den kan komma att upphöra om den tillträdande fastighetsägaren säger upp 

avtalet inom en månad. Svaret på frågan om hyresrätten upphör eller inte kan då 

besvaras först efter en månad. Enligt min mening bör hyresgästen i en sådan 

situation behandlas som sakägare redan vid fastighetsbildningsförrättningen. Som 
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nämnts ovan i avsnitt 4.3.2.2 kan nämligen en hyresgäst som felaktigt inte 

upptagits som sakägare väcka talan mot fastighetsbildningsbeslutet och hävda att 

han borde ha upptagits som sakägare vid förrättningen. För att undvika den typen 

av domstolsprocesser bör det rimligaste vara att hyresgästen behandlas som 

sakägare redan från början. I en sådan situation bör då en överföring av bebyggd 

mark endast kunna ske mot hyresgästens vilja under förutsättning att en sådan 

undantagssituation som anges i FBL 5:7 st 2 föreligger.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det kan uppkomma situationer där 

fastighetsreglering kan ske mot hyresgästens vilja och det är huvudsakligen i dessa 

fall det är av intresse att diskutera hyresgästens bundenhet till hyresavtalet, vilket 

kommer att göras i kapitel 7. Innan dess ska dock i nästa avsnitt hyresgästens 

ställning när fastigheten som hyresrätten upplåtits i byter ägare vid andra typer av 

fastighetsförvärv diskuteras. Detta framförallt för att det är av betydelse för 

förståelsen av det resonemang som kommer att föras i kapitel 7 om hyresgästens 

bundenhet till hyresavtalet vid fastighetsreglering, men också för att det allmänt 

får anses vara av intresse att se hur frågan om hyresgästens bundenhet lösts på 

närliggande områden.  
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6 Hyresgästens bundenhet till hyresavtalet vid 

andra typer av fastighetsförvärv 
6.1 Förvärv genom frivillig överlåtelse av fast egendom56 

6.1.1 JB 7:11-14 

Vid överlåtelse av fastighet som besväras av nyttjanderätt gäller den gamla 

huvudregeln att köp bryter legostämma, vilket innebär att belastningar som ligger 

i fastigheten såsom nyttjanderätter faller bort i och med överlåtelsen. I JB 7:11-14 

finns dock ett flertal undantag från denna princip och i praktiken kan huvudregeln 

därför snarast sägas vara att nyttjanderätter består vid fastighetsöverlåtelser.57 

Enligt JB 7:11 ska överlåtaren av en fastighet som besväras av nyttjanderätt eller 

servitut göra förbehåll om upplåtelsen, om inte rättigheten är inskriven. Ett sådant 

förbehåll medför att upplåtelsen gäller mot den nye fastighetsägaren. Även om 

överlåtaren inte gjort något förbehåll så gäller, enligt JB 7:13, upplåtelse som avser 

arrende eller hyra mot den nye fastighetsägaren om upplåtelsen skett genom 

skriftligt avtal och tillträde har ägt rum före överlåtelsen. I JB 7:14 stadgas också 

att upplåtelse gäller mot förvärvare av fastighet om denne vid överlåtelsen ägde 

eller bort äga kännedom om upplåtelsen, alltså varit i ond tro. Sammanfattningsvis 

innebär dessa bestämmelser att om tillträde skett så kan en nyttjanderätt komma 

att upphöra efter överlåtelse av fastigheten om upplåtelseavtalet är muntligt, inget 

förbehåll enligt JB 7:11 skett och den nye ägaren varit i god tro. I sådana fall gäller 

dock ändå upplåtelsen mot den nye ägaren om inte avtalet sägs upp inom tre 

månader från överlåtelsen, vilket framgår av JB 7:14 st 2.  

 

Något som kan noteras med dessa bestämmelser är att de endast avser i vilka 

situationer upplåtelse ska gälla mot den nye fastighetsägaren. Inget stadgas alltså 

uttryckligen om huruvida en hyresgäst även fortsättningsvis ska vara bunden till 

hyresavtalet i en sådan situation. Det är därför av intresse att diskutera frågan om 

                                                           
56 Begreppet överlåtelse tar i jordabalken sikte på de förmögenhetsrättsliga förvärven, alltså köp, byte och 

gåva. När det gäller familje- eller successionsrättsliga förvärv anses huvudregeln vara att nyttjanderätter 

utan vidare gäller mot den som förvärvat fastigheten. Se prop 1970:20 B s 382. Jfr även Björkdahl, Hyra 

av bostad och lokal s 202.  
57 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal s 202.  
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hyresgästens bundenhet till ett hyresavtal efter frivillig överlåtelse av fast 

egendom.   

 

6.1.2 Hyresgästens bundenhet 

Enligt allmänna avtalsrättsliga regler om partsväxling gäller som utgångspunkt att 

den part som har att fullgöra en förpliktelse i avtalet, gäldenären, vanligen inte kan 

utträda ur avtalet och sätta en annan part i sitt ställe utan att motparten samtycker 

till partsbytet. Ett partsbyte av den part som innehar rättigheterna i ett avtal, 

borgenären anses däremot kunna ske förhållandevis fritt.58 Vid hyra betraktas 

typiskt sett hyresvärden som borgenär och i hyreslagstiftningen finns egentligen 

inga begränsningar i möjligheten till partsbyte genom att fastighetsägaren överlåter 

fastigheten.59 Anledningen till denna reglering är bland annat att fastighetsägarens 

förpliktelser enligt ett hyresavtal i hög grad anses vara knutna till fastigheten och 

därför bara kan fullgöras av den som faktiskt äger fastigheten.60 

 

Det faktum att hyresgästen får acceptera ett byte av medkontrahent är något som 

de flesta i den fastighetsrättsliga doktrinen tycks vara överens om.61 Lehrberg har 

dock anfört att detta är ett antagande som skett utan något påtagligt stöd i 

rättskällorna.62 Denna åsikt har kritiserats av Victorin som menar att det finns stöd 

för en sådan ordning i förarbetena och att det inte kan råda några tvivel om att detta 

är vad lagstiftaren avsett.63 Det finns därför skäl att se till vad som egentligen sägs 

i förarbetena.   

 

Regler om att en tillträdande fastighetsägare var tvungen att säga upp ett 

nyttjanderättsavtal för att inte bli bunden av det fanns redan i lagen om 

nyttjanderätt till fast egendom (1907:36 s 1), NyttjL.64 I motiven till dessa 

                                                           
58 A a s 185.  
59 A st.   
60 Bengtsson, Hager & Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom s 173 f.  
61 Se bl a Björkdahl, Hyra av bostad och lokal s 201 f och Bengtsson, Hager & Victorin, Hyra och annan 

nyttjanderätt till fast egendom s 173 f.   
62 Lehrberg, Om hyresgästens bundenhet till hyra av ny fastighet efter fastighetsreglering s 829.  
63 Victorin, Hyresgästens ställning när hyresrätten fallit efter överlåtelse, exekutiv auktion eller 

fastighetsreglering, s 879 och 882.  
64 Se 2:28 (arrende) och 3:19 (hyra).   
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bestämmelser diskuteras en arrendators ställning i en sådan situation. Samma 

reglering tycks också ha åsyftats vid hyra.65 I motiven uttalas följande:  

 

”Hvilken är nu de fall, då arrendeaftalet icke skall gälla mot ny ägare, 

arrendatorns rättsliga ställning till denne? Som ofvan anmärkts, lärer rättsregeln 

”köp bryter legostämma” icke innebära annat än att nye ägaren för sin del icke 

är skyldig att låta arrendeaftalet fortfarande gälla. Arrendatorn är icke lika 

obunden; vill nye ägaren låta arrendeförhållandet fortfara, är arrendatorn pliktig 

att därvid förblifva. Han kan icke bryta aftalet därför, att en ny person inträder i 

rättsförhållandet. Att personförändringen i jordäganderätten icke i sig rubbar 

arrendeaftalets giltighet är också förslagets ståndpunkt; är nye ägaren bunden, är 

arrendatorn det ock.”66 

 

Enligt min mening går det inte att tolka detta uttalande på annat sätt än att det får 

anses klart att hyresgästen, enligt NyttjL, var fortsatt bunden till hyresavtalet efter 

frivillig överlåtelse av fastigheten. Det kan således konstateras att det enligt NyttjL 

var upp till den nye fastighetsägaren att avgöra om hyresavtalet skulle bestå eller 

inte. Frågan är då om dessa utgångspunkter fortfarande ska anses gällande.  

 

Vid arbetet med jordabalken upptogs i lagberedningens förslag i princip samma 

regel för hyra som den som fanns i NyttjL.67 I jordabalkspropositionen följdes 

lagberedningens förslag och i lagrådsremissen togs bestämmelsen upp i 12:29.68 

Ingen saklig ändring i förhållande till vad som gällde enligt NyttjL tycks ha varit 

åsyftad.69 I slutarbetet med jordabalken överfördes bestämmelsen till 7 kap.70 

Bestämmelsen angående ny fastighetsägares skyldighet att säga upp hyresavtal för 

att inte bli bunden tycks således, om än på inte spikrak väg och med vissa språkliga 

                                                           
65 Se NyttjL 3:19 och NJA II 1908 5:1 s 154 f. 
66 NJA II 1908 5:1 s 88 f. 
67 Jfr SOU 1960:24 s 88 (16:28 i förslaget) och NyttjL 3:19. 
68 Prop 1970:20 A s 155.  
69 A prop B s 1018. Observera att NyttjL hade kommit att omarbetas och att bestämmelsen angående hyra 

som ursprungligen funnits i NyttjL 3:19, med vissa språkliga ändringar, nu fanns i 3:29 i den lagtext som 

gällde from 1 jan 1969 (SFS 1968:346). Jfr även Westerlind, Kommentar till jordabalken 7 kap s 279.  
70 A prop A s 404. Se även Westerlind, Kommentar till jordabalken 7 kap s 280.  
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moderniseringar, i stort sett ha förts över från NyttjL till JB. I förarbetena nämns 

inget om att någon ändring av rättsläget åsyftas och det får därför, enligt min 

mening, anses klart att hyresgästen är fortsatt bunden till hyresavtalet när 

fastigheten som hyresrätten upplåtits byter ägare efter frivillig överlåtelse av 

fastigheten. 

 

6.1.3 Parternas förpliktelser när hyresavtalet består 

I och med att hyresgästen får anses fortsatt bunden till hyresavtalet är det av 

intresse att se till hur förhållandet mellan hyresgästen och den nye och den gamle 

fastighetsägaren har reglerats. Om upplåtelse av nyttjanderätt ska gälla mot ny 

ägare efter överlåtelse av fastighet får denne, enligt JB 7:17 st 1, efter att 

fastigheten tillträtts utöva de befogenheter som på grund av upplåtelseavtalet 

tillkommer fastighetens ägare, till exempel att erhålla hyra. Av samma 

bestämmelses andra stycke framgår att den nye ägaren även har att uppfylla 

tidigare ägares åligganden efter tidpunkten för tillträdet. Det kan således 

konstateras att vid överlåtelse av fastighet övertar den nye ägaren både de 

rättigheter och de skyldigheter som den tidigare ägaren haft enligt 

upplåtelseavtalet. Detta kan närmast uttryckas som att den nya ägaren träder in 

som avtalspart i nyttjanderättsavtalet. Om den nye ägaren inte uppfyller sina 

skyldigheter enligt hyresavtalet är överlåtaren (den ursprungliga hyresvärden), 

enligt JB 7:20 st 1, skyldig att ersätta hyresgästen dennes skada. Detta medför att 

hyresgästen har viss möjlighet att hålla sig till överlåtaren, som då inte helt kan gå 

fri från sina skyldigheter enligt hyresavtalet. I JB 7:20 st 3 stadgas dock en 

preklusionsfrist, vilken innebär att den tidigare ägaren blir fri från sin 

ersättningsskyldighet om inte hyresgästen inom sex månader från det att han fick 

kännedom om att fastigheten övergått skriftligen anmäler att han vill kunna hålla 

sig till den tidigare fastighetsägaren.  
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6.2 Förvärv av fast egendom vid exekutiv försäljning  

6.2.1 UB kap 12 

Efter exekutiv försäljning av fastighet följer av JB 7:16 att upplåtelse av 

nyttjanderätt gäller mot den nye ägaren endast om försäljningen skett under 

förbehåll om rättighetens bestånd enligt utsökningsbalken, UB, kap 12 eller om 

rättigheten enligt samma kapitel är skyddad utan förbehåll.  

 

Enligt UB 12:33 st 1 är en hyresrätt skyddad utan särskilt förbehåll om rättigheten 

har bättre rätt än exekutionsfordringen. I annat fall ska hyresrätten, enligt UB 12:33 

st 2, särskilt förbehållas om det saknas anledning att antaga att rättigheten belastar 

fastigheten till beaktansvärd skada för innehavare av fordran med bättre rätt. En 

rättighet kan också skyddas genom förbehåll vid själva auktionen enligt UB 12:39.  

Det bör också noteras att om en upplåtelse avser hyra av bostadslägenhet med 

obestämd hyrestid och grundar sig på en skriftlig handling gäller upplåtelsen, 

enligt JB 7:16, mot den nye ägaren, om fastigheten är taxerad som hyreshusenhet 

och hyresgästen har tillträtt lägenheten innan den exekutiva försäljningen. Med 

bakgrund av dessa regler kan konstateras att en hyresrätt i många fall består efter 

överlåtelse av fastighet vid exekutiv försäljning. Vid en situation där hyresrätten 

dock inte gäller mot den nye ägaren följer av UB 12:46 st 2 att det åligger denne 

att säga upp avtalet inom en månad från tillträdesdagen. I annat fall gäller avtalet 

mot honom.  

 

Precis som bestämmelserna som gäller vid frivillig överlåtelse av fastighet stadgar 

bestämmelserna som gäller vid exekutiv försäljning endast i vilka fall hyresrätten 

gäller mot den nye ägaren. Inte heller i dessa bestämmelser sägs alltså något 

uttryckligen om hyresgästens bundenhet till avtalet efter försäljningen. Vid 

frivillig överlåtelse har konstaterats att hyresgästen är fortsatt bunden till 

hyresavtalet efter överlåtelsen. Huruvida samma slutsats kan dras när det gäller 

exekutiv försäljning ska diskuteras i nästa avsnitt.   
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6.2.2 Hyresgästens bundenhet 

I förarbetena till bestämmelsen i UB 12:46 om tillträdande fastighetsägares 

skyldighet att säga upp hyresavtal som gäller i fastigheten för att inte bli bunden 

till det nämns inget särskilt om hyresgästens bundenhet till avtalet i en sådan 

situation. Däremot framgår att bestämmelsen i sak överensstämmer med vad som 

tidigare gällde enligt utsökningslagen (1877:31 s 1), UL.71 Redan i UL fanns 

nämligen en bestämmelse som stadgade en skyldighet för den tillträdande 

fastighetsägaren att säga upp hyresavtal om han inte ville låta hyresgästen kvarsitta 

på fastigheten.72 I motiven till denna bestämmelse uttalas:  

 

”Kan vid exekutiv försäljning af fast egendom, hvartill nyttjanderätt upplåtits, 

denna icke bibehållas, inträder såväl enligt nu gällande lag som enligt förslaget 

samma förhållande, som då vid frivillig försäljning ”köp bryter legostämma”. 

Likasom i senare fallet beror det äfven vid exekutiv försäljning uteslutande på 

köparen, om nyttjanderätten fortfarande skall äga bestånd eller icke. Då 

emellertid beredningen i 2 kap. 28 § och 3 kap. 19 § första stycket i förslaget till 

lag om nyttjanderätt till fast egendom af skäl, som där angifvits, meddelat 

föreskrift om skyldighet för köpare vid frivillig försäljning att inom viss tid 

uppsäga arrendator eller hyresgäst, som redan tillträdt fastigheten, vid äfventyr 

att legoaftalet eljest varder mot köparen gällande, betingas häraf motsvarande 

bestämmelse i fråga om exekutiv försäljning.”73 

  

Även här uttalades alltså att det uteslutande skulle bero på köparen om en 

nyttjanderätt skulle bestå efter exekutiv försäljning. Eftersom det i förarbetena till 

utsökningsbalken framgår att bestämmelsen i UB 12:46 i sak överensstämmer med 

vad som gällde enligt utsökningslagen får det, enligt min mening, anses klart att 

lagstiftaren, liksom vid frivillig överlåtelse, avsett att hyresgästen är fortsatt 

bunden till hyresavtalet efter exekutiv försäljning av fastigheten.  

                                                           
71 Prop 1980/81:8 s 671 f och SOU 1968:64 s 167.  
72 Se UL 113 §. Notera dock att bestämmelsen intogs som 133 § i utsökningslagen i dess senare lydelse 

(SFS 1912:211). 
73 NJA II 1908 5:7 s 230.  
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6.2.3 Parternas förpliktelser när hyresavtalet består 

När det gäller den nye ägarens skyldigheter gentemot hyresgästen så framgår av 

UB 12:46 st 1 att han svarar för fastighetsägarens skyldigheter enligt hyresavtalet 

i den mån de ska fullgöras efter tillträdesdagen. Om den nye ägaren inte fullgör 

dessa gäller enligt UB 12:47 st 5 vad som sägs i JB 7:20 st 1 och 3. Som nämnts 

ovan innebär dessa bestämmelser att överlåtaren är skyldig att ersätta skada som 

hyresgästen orsakas på grund av att den nye ägaren inte uppfyller sina förpliktelser 

enligt avtalet. Överlåtaren blir dock fri från ansvar om inte hyresgästen inom sex 

månader anmäler att han vill kunna hålla sig till honom.  

 

6.3 Reflektioner kring hyresgästens bundenhet till hyresavtalet vid 

andra typer av fastighetsförvärv 

Både vid frivilliga överlåtelse och exekutiv försäljning av fast egendom har 

konstaterats att hyresgästen är fortsatt bunden till hyresavtalet och att det således 

är helt upp till den tillträdande fastighetsägaren att avgöra om hyresavtalet ska 

bestå eller inte. Lagstiftaren har därmed uppenbarligen ansett att ett byte av 

avtalspart är något som hyresgästen får finna sig i. Lämpligheten i att hyresvärden 

på detta sätt fritt kan överlåta fastigheten och sätta en annan person i sitt ställe utan 

hyresgästens samtycke är något som kan ifrågasättas. Det bör naturligtvis kunna 

ha betydelse för en hyresgäst vem som är motpart i avtalet, inte minst om denne 

har att uppfylla förpliktelser enligt avtalet. Samtidigt kan anföras att de 

förpliktelser som en hyresvärd har ofta svårligen kan fullgöras av någon annan än 

fastighetsägaren. Bland annat kan nämnas att hyresvärden, enligt JB 12:15, som 

utgångspunkt ska hålla hyresobjektet i ett visst skick. Det kan naturligtvis bli svårt 

för den ursprungliga hyresvärden att fullgöra denna skyldighet och till exempel 

utföra renoveringsarbeten om han inte längre äger fastigheten där arbetet ska 

utföras. Alternativet att begränsa möjligheterna för den ursprungliga hyresvärden 

att förfoga över sin egendom, genom att till exempel kräva samtycke från 

hyresgästen för att få överlåta fastigheten, kan också ses som en alltför stor 

inskränkning i äganderätten.  
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Som påpekats ovan har dock hyresgästen möjlighet att hålla den ursprunglige 

fastighetsägaren ansvarig för skada som orsakas hyresgästen om inte den 

tillträdande fastighetsägaren uppfyller sina förpliktelser enligt hyresavtalet. Denna 

möjlighet fanns vid frivillig överlåtelse redan enligt NyttjL.74 I motiven till denna 

lag görs en del betydelsefulla uttalanden om syftet med att ge en 

nyttjanderättshavare en sådan möjlighet:  

 

”Oaktadt arrendatorn, där arrendeaftalet blir gällande, måste finna sig i att hans 

medkontrahent utträder ur rättsförhållandet och sätter en annan i sitt ställe, bör 

det icke tillåtas upplåtaren att på sådant sätt definitivt frigöra sig från sina 

förpliktelser. I de flesta fall lärer väl för arrendatorn personombytet icke vara af 

synnerlig betydelse; men fall kunna dock förekomma, där jordägarens personliga 

soliditet är för arrendatorn af särskild vikt […] Att låta den, som afhänder sig 

fastigheten, sådant oaktadt kvarstå såsom nye ägarens medgäldenär vore i flera 

hänseenden olämpligt; att ålägga honom en subsidiär ansvarighet skulle för de 

flesta fall vara obehöfligt och för säljaren, som ju sällan är i tillfälle att öfvervaka 

nye ägarens åtgöranden och därå icke kan inverka, innebära en anledning till 

osäkerhet […] Beredningen har därför antagit, att arrendatorns rätt blefve 

behörigen sett till godo, om honom lämnas öppet att inom viss tid förbehålla sig 

en dylik regressrätt mot sin medkontrahent”75 

 

Det tycks således tydligt att syftet med att ge en nyttjanderättshavare möjlighet att 

hålla sig till den ursprungliga avtalsparten är att skydda nyttjanderättshavaren. Det 

sägs uttryckligen att den ursprunglige fastighetsägaren inte ska kunna frigöra sig 

från sina förpliktelser och att utträda ur rättsförhållandet direkt. För att inte skapa 

osäkerhet för den ursprunglige fastighetsägaren måste dock hyresgästen inom viss 

tid måste förbehålla sig sin regressrätt för att behålla den. Enligt min mening 

innebär detta att hyresgästens möjlighet att hålla sig till överlåtaren bör ses som en 

skyddsventil för hyresgästen som mildrar det något märkliga faktum att 

                                                           
74 Se NyttjL 2:33.  
75 NJA II 1908 5:1 s 94 f.  
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fastighetsägaren fritt kan överlåta fastigheten och sätta en annan person i sitt ställe. 

Denna möjlighet innebär också att det i praktiken inte är möjligt för den 

ursprunglige hyresvärden att utan hyresgästens samtycke helt överlåta sina 

förpliktelser enligt hyresavtalet till en annan person. Först om hyresgästen inte 

anmäler att han vill kunna hålla sin ursprungliga avtalspart ansvarig inom sex 

månader kan nämligen denne anses definitivt ha utträtt ur rättsförhållandet och 

frigjort sig från sina förpliktelser enligt hyresavtalet.    
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7 Hyresgästens bundenhet till hyresavtalet vid 

fastighetsreglering 
7.1 Ordalydelsen av JB 7:29 st 2  

Inledningsvis bör först något sägas om den språkliga utformningen av 

bestämmelsen i JB 7:29 st 2. I denna stadgas att: 

 

”Nyttjanderätt, servitut och rätt till elektrisk kraft gäller ej vidare i mark eller 

byggnad som genom fastighetsreglering frångår fastighet vari rättigheten 

upplåtits. Det åligger den som tillträder sådan byggnad att inom en månad från 

tillträdet uppsäga hyresavtal som gällde mot avträdaren. I annat fall gäller avtalet 

mot honom.” 

 

Bestämmelsens första mening stadgar alltså att nyttjanderätt inte vidare gäller i 

mark eller byggnad som genom fastighetsreglering frångår fastighet vari 

rättigheten upplåtits. Enligt min mening kan detta språkligen inte tolkas på annat 

sätt än att nyttjanderätten upphör, vilket i så fall bör betyda att utgångspunkten är 

att ingen av parterna är fortsatt bunden till nyttjanderättsavtalet. Som Lehrberg har 

anfört så medför en sådan tolkning att det krävs antingen ett nytt avtal mellan den 

tillträdande fastighetsägaren och hyresgästen eller ett ytterligare lagstadgande om 

att hyresrätten ska gälla mellan parterna för att ett hyresavtal ska komma till 

stånd.76 

 

Situationen får dock anses kompliceras av den andra meningen i JB 7:29 st 2, dels 

på grund av att den tillträdande fastighetsägaren åläggs en skyldighet att säga upp 

hyresavtal som gällde mot avträdaren och dels på grund av att avtalet i annat fall 

gäller ”mot honom”. Detta skulle kunna tolkas som ett sådant lagstadgande som 

krävs för att ett hyresavtal ska komma att gälla mellan den tillträdande 

fastighetsägaren och hyresgästen. Samtidigt stadgas uttryckligen endast i vilket fall 

                                                           
76 Lehrberg, Om hyresgästens bundenhet till hyra av ny fastighet efter fastighetsreglering s 825.  
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hyresrätten ska gälla mot tillträdaren och inget om hyresgästens bundenhet till 

hyresavtalet. 

 

Inledningsvis kan konstateras att om hyresrätten skulle upphöra i enlighet med JB 

7:29 st 2 men 1 så skulle det inte finnas något värde i att ålägga tillträdaren att säga 

upp avtalet eftersom det då redan upphört. Att lagstiftaren ändå valt att ålägga 

hyresvärden den skyldigheten indikerar att det kanske inte är så enkelt, åtminstone 

inte när det gäller hyresavtal, att nyttjanderätten upphör. Det skulle då kunna 

innebära att den andra meningen i JB 7:29 st 2 ska ses som ett undantag från 

huvudregeln i bestämmelsens första mening, vilket i så fall skulle innebära att ett 

hyresavtal löper vidare under förutsättning att tillträdaren inte säger upp det inom 

en månad. En sådan tolkning skulle i så fall innebära att hyresgästen är bunden till 

avtalet på samma sätt som tidigare. Samtidigt stadgas endast att avtalet gäller 

”mot” den tillträdande fastighetsägaren.  Det kan tolkas som att undantaget i JB 

7:29 st 2 men 2 endast gäller tillträdarens bundenhet och att huvudregeln i 

bestämmelsens första mening gäller för hyresgästen. I så fall skulle hyresgästen 

inte vara fortsatt bunden till hyresavtalet, men däremot tillträdaren om han inte 

säger upp avtalet inom en månad. Om tillträdaren i en sådan situation inte säger 

upp hyresavtalet och hyresgästen kvarstannar i lägenheten och till exempel 

fortsätter att betala hyra till den tillträdande fastighetsägaren bör dock hyresgästen 

efter en tid anses bunden till hyresavtalet på nytt, även om någon uttrycklig 

överenskommelse saknas.77 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att ordalydelsen av JB 7:29 st 2 på inget 

sätt kan anses klar. Det kan argumenteras för att bestämmelsen stadgar att ett 

hyresavtal fortsätter att gälla efter fastighetsreglering om inte hyresvärden säger 

upp det inom en månad, vilket skulle innebära att hyresgästen hela tiden är bunden 

till avtalet. Det kan dock också argumenteras för att den endast berör hyresvärdens 

bundenhet, vilket istället skulle innebära att hyresgästen inte är fortsatt bunden till 

avtalet. Eftersom huvudregeln tycks vara att nyttjanderätten upphör och det endast 

                                                           
77 Jfr Björkdahl, Hyra av bostad och lokal s 22.  
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stadgas att avtalet gäller ”mot” den tillträdande fastighetsägaren ligger det, enligt 

min mening, närmast till hands att utifrån bestämmelsens ordalydelse tolka den 

som att hyresgästen inte är bunden till hyresavtalet efter fastighetsreglering. 

Samtidigt är inte ordalydelsen så pass klar att någon tydlig slutsats kan dras om 

hyresgästens bundenhet endast utifrån denna. Det finns därför skäl att på andra sätt 

försöka utröna vad lagstiftaren egentligen avsett.  

 

7.2 Uttalanden i förarbetena 

Inledningsvis finns skäl att poängtera den roll som förarbetena till en lag har enligt 

svensk rätt. Starka skäl talar för att man inte bör förbigå förarbetena vid 

lagtolkning. I dessa finns nämligen ofta upplysningar som gör det lättare att förstå 

det avsedda syftet och funktionen med lagen. Eventuella språkliga oklarheter 

elimineras också ofta genom klargöranden i förarbetena.78 

 

I detta sammanhang bör också något kort sägas om historiken bakom 

bestämmelsen i JB 7:29 st 2. En nästintill identisk bestämmelse fanns i det 

departementsförslag till ny fastighetsbildningslag som remitterades till lagrådet.79 

Lagrådet uttalade vid sin granskning att regeln om att nyttjanderätt upphör att gälla 

i mark eller byggnad som genom fastighetsreglering överförs till en annan fastighet 

var så självklar att den inte behövde särskilt utsägas. När det gällde bestämmelsens 

andra del om tillträdarens skyldighet att uppsäga avtal för att undvika bundenhet 

ansåg dock lagrådet den vara starkt motiverad.80 Efter lagrådets yttrande kom den 

aktuella paragrafen emellertid, till synes utan ytterligare motivering, att helt utgå 

ur det lagförslag som lämnades till riksdagen och som sedan antogs till 

fastighetsbildningslag.81 Vid arbetet med jordabalken uppmärksammade dock 

departementschefen återigen den aktuella bestämmelsen och konstaterade att den 

hade ett sakligt nära samband med bestämmelserna om verkan av ändring i 

fastighetsindelningen som fanns i 7 kap i departementsförslaget till ny jordabalk. 

                                                           
78 Lehrberg, Praktisk juridisk metod s 149. 
79 Se bestämmelsen i 5:33 i departementsförlaget, prop 1969:128 B s 988 f.  
80 Prop 1969:128 B s 1134 f. 
81 Jrf A prop A s 30 f, se även Westerlind, Kommentar till jordabalken s 387. 
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Med anledning av detta ansåg departementschefen att stadgandet borde överföras 

till jordabalken.82 

 

När det gäller vad som sägs i förarbetena om bestämmelsen i JB 7:29 st 2 och då 

framför allt om hyresgästens bundenhet till hyresavtalet när byggnaden som 

hyresrätten upplåtits i överförs till en annan fastighet genom fastighetsreglering 

kan konstateras att det i förarbetena till jordabalken egentligen inte sägs någonting. 

Departementschefen uttalar i stort sett endast, som nämnts ovan, att bestämmelsen 

fanns med i departementsförslaget till ny fastighetsbildningslag och att den borde 

överföras till JB kap 7 eftersom den hade ett nära samband med övriga 

bestämmelser där om verkan av ändring i fastighetsindelningen.83  I förarbetena 

till fastighetsbildningslagen, där alltså en nästintill identisk bestämmelse fanns 

med i det departementsförslag som remitterades till lagrådet, görs dock en del 

betydelsefulla uttalanden om bestämmelsen. Departementschefen påpekade 

inledningsvis att principen att nyttjanderätt som är upplåten i mark upphör att gälla 

om marken överförs genom fastighetsreglering förvisso kunde anses fast, men att 

den ändå borde komma till direkt uttryck i lagtexten. Motsvarande regel skulle 

också gälla beträffande byggnad.84 Departementschefen ansåg det dock 

nödvändigt att göra åtskillnad mellan olika typer av nyttjanderättsavtal och 

uttalade: 

 

”Har nyttjanderätten upplåtits genom arrende, skall nyttjanderätten till byggnad 

som omfattas av arrendet upphöra vid överföring av byggnaden. Då 

arrendesituationen föreligger är nämligen anledningen till att byggnaden förs 

över till annan fastighet vanligtvis den att byggnaden behövs för den nya 

fastigheten medan arrendatorn har ringa eller inget behov av byggnaden efter 

regleringen. Har nyttjanderätten upplåtits genom hyresavtal, är situationen 

                                                           
82 Prop 1970:20 B s 927. Regeln om tillträdarens skyldighet att uppsäga hyresavtal för att det inte ska bli 

gällande mot honom sades först lämpligen kunna tas in i jordabalkens specialkapitel angående hyra, men 

kom i det slutgiltiga förslaget att upptas som en avslutande del i JB 7:29 st 2, se prop 1970:20 B s 927 och 

A s 403.  
83 A prop B s 927 ff och 1017 f och A s 403.  
84 Prop 1969:128 B s 492. 
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emellertid en annan. Tillträdaren torde i allmänhet inte ha behov av att 

omedelbart kunna disponera över hyresobjektet. Under alla omständigheter är det 

nödvändigt att hyresgästens besittningsskydd kan beaktas vid äganderättens 

övergång. Detta synes mig lämpligen kunna ske genom en konstruktion som 

motsvarar vad som enligt 133 § UL gäller vid exekutiv försäljning av fast egendom. 

Jag föreslår alltså en regel av det innehållet att hyresrätten blir gällande mot 

tillträdaren, om denne inte säger upp hyresavtalet inom en månad från det 

registrering skett.”85 

 

Victorin menar att det utifrån detta resonemang inte råder någon tvekan om att det 

var lagstiftarens avsikt att när det gäller hyresgästens bundenhet skapa en reglering 

som motsvarar vad som gäller vid frivillig överlåtelse och exekutiv försäljning av 

fast egendom. Detta framförallt för att statsrådet expressivt önskade sig en 

konstruktion som motsvarade vad som gällde vid exekutiv försäljning av fast 

egendom.86 Efter genomgången i kapitel 6 om hyresgästens bundenhet vid frivillig 

överlåtelse och exekutiv försäljning av fast egendom kan konstateras att en sådan 

tolkning av departementschefens uttalande skulle innebära att hyresgästen anses 

fortsatt bunden till hyresavtalet även efter fastighetsreglering. Enligt min mening 

kan det dock diskuteras om detta uttalande så otvetydigt som Victorin tycks mena 

ger uttryck för att detta är vad lagstiftaren avsett.   

 

Det kan inledningsvis noteras att det i det aktuella förarbetsuttalandet inte 

uttryckligen nämns något om hyresgästens bundenhet. Departementschefen tycks 

istället främst diskutera det faktum att den tillträdande fastighetsägaren inte kan 

anses ha något omedelbart behov av att kunna disponera över hyresobjektet. Detta 

bör, enligt min mening, snarast kunna ses som ett uttalande om att det i allmänhet 

inte finns skäl att inte ge hyresgästen möjlighet till ett fortsatt hyresförhållande. En 

sådan tolkning förstärks av att departementschefen i nästa mening påpekar att det 

under alla omständigheter är nödvändigt att hyresgästens besittningsskydd kan 

                                                           
85 A prop B s 492.  
86 Victorin, Hyresgästens ställning när hyresrätten fallit efter överlåtelse, exekutiv auktion eller 

fastighetsreglering s 886. 
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beaktas. Tanken med att tillträdaren skulle åläggas en skyldighet att säga upp 

hyresavtalet för att inte bli bunden av det tycks också ha varit att en sådan 

uppsägning då bland annat skulle kunna prövas av hyresnämnden.87 Enligt min 

mening ligger det därför närmast till hands att tolka departementschefens uttalande 

som en önskan om att skydda hyresgästen och ge denne möjlighet att få hyresrätten 

att bestå. Att regeln har karaktär av skyddslagstiftning för hyresgästen tycks också 

lagrådet ha ansett då det i sitt yttrande påpekade att bestämmelsen om skydd för 

hyresrätt var starkt motiverad och därför inte hade något att anmärka mot regelns 

sakliga innehåll.88  

 

Samtidigt uttalar departementschefen att om en nyttjanderätt till byggnad upplåtits 

i form av arrende så ska den upphöra om byggnaden överförs till en annan 

fastighet, men om det är fråga om hyra så är situationen en annan. Detta tyder på 

att lagstiftaren ändå avsett att en hyresrätt inte på samma sätt ska upphöra, utan att 

utgångspunkten istället är att den består. Detta i kombination med att det också 

hänvisas till en konstruktion som motsvarar vad som gäller vid exekutiv 

försäljning får dock ändå anses antyda att lagstiftaren avsett att detta omfattar även 

frågan om hyresgästens bundenhet. Eftersom fastighetsreglering får anses ha stora 

likheter med frivillig överlåtelse och exekutiv försäljning av fast egendom vore det 

också, enligt min mening, både rimligt och systematiskt om frågan om 

hyresgästens bundenhet hanterades på samma sätt vid alla typerna av 

fastighetsförvärv.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte på något tydligt sätt framgår av 

förarbetena om lagstiftaren avsett att en hyresgäst ska vara fortsatt bunden till ett 

hyresavtal efter fastighetsreglering eller inte. Möjligen får departementschefens 

uttalande dock anses tala något mer för tolkningen att hyresgästen är fortsatt 

bunden än att hyresgästen inte är fortsatt bunden, främst för att det uttryckligen 

görs en åtskillnad mellan hyra och arrende, samt att det hänvisas till en 

                                                           
87 Prop 1969:128 B s 492.  
88 A prop B s 1135.  



52 
 

konstruktion som motsvarar vad som gäller vid exekutiv försäljning. Det är dock 

av intresse att diskutera vilka skillnader som identifieras mellan fastighetsreglering 

och de andra typerna av fastighetsförvärv och om det utifrån detta finns något som 

kan motivera en annan ordning vid fastighetsreglering än den som gäller vid 

frivillig överlåtelse och exekutiv auktion. Detta kommer att göras i avsnitt 7.3.    

 

Till sist bör dock här något sägas om vilken betydelse departementschefens 

uttalande ska tillmätas med tanke på att det finns i fastighetsbildningslagens 

lagrådsremiss och inte återges i förarbetena till jordabalken där den aktuella 

bestämmelsen alltså finns. Victorin menar att uttalandet trots detta måste 

tillerkännas auktoritet när det gäller tolkningen av jordabalken och att det inte är 

något unikt för den stora fastighetslagstiftningsreformen som skedde under 1960- 

och 70-talet att förarbetsuttalanden på detta sätt är svåråtkomliga.89 Enligt min 

mening finns det inget som tyder på att vad lagstiftaren avsett angående 

bestämmelsen på något sätt skulle ha förändrats efter att bestämmelsen överfördes 

från förslaget till fastighetsbildningslag till det jordabalksförslag som sedan kom 

att antas som lag. Departementschefens uttalande bör därför tillerkännas auktoritet 

även vid tolkningen av jordabalken.    

 

7.3 Skillnader mellan fastighetsreglering och andra typer av förvärv 

7.3.1 Hyresrätten blir gällande i en annan fastighet 

Vid frivilliga fastighetsförvärv och förvärv på exekutiv auktion överförs inte 

hyresrätten till en annan fastighet, utan fastigheten som hyresrätten upplåtits i byter 

ägare. Vid fastighetsreglering däremot skulle hyresrätten behöva bli gällande i en 

annan fastighet än den som den ursprungligen upplåtits i. Vid utredningen om 

hyresgästens bundenhet är det därför av intresse att diskutera om det faktum att 

hyresrätten blir gällande i en annan fastighet är något som kan påverka hyresgästen 

på sådant sätt att det kan motivera en annan ordning än den som gäller vid frivillig 

överlåtelse och exekutiv försäljning av fast egendom.  

                                                           
89 Victorin, Hyresgästens ställning när hyresrätten fallit efter överlåtelse, exekutiv auktion eller 

fastighetsreglering s 887.  
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Något som kan tänkas är att hyresgästen får en försämrad ställning om han låtit 

skriva in rättigheten i fastighetsregistret. Av JB 7:10 följer att en nyttjanderätt som 

upplåtits genom skriftlig handling får inskrivas. En sådan inskrivning kan vara av 

betydelse för en nyttjanderättshavares sakrättsliga skydd och påverka möjligheten 

för denne att få behålla nyttjanderätten till exempel vid frivillig överlåtelse eller 

exekutiv försäljning av fastigheten eller om fastighetsägaren upplåtit en annan rätt 

att använda fastigheten som inte kan utövas samtidigt som hyresgästens.90 

Hyresgäster skyddas dock på ett tillfredsställande sätt även utan inskrivning, vilket 

motiverats bland annat med att det annars skulle bli en stor belastning på 

inskrivningssystemet. I praktiken torde inskrivningar av hyresavtal knappast 

förekomma och fastighetsägaren har också möjlighet att förbjuda att sådan 

inskrivning sker.91 

 

Mot bakgrund av detta tycks det faktum att hyresrätten efter fastighetsreglering 

blir gällande i en annan fastighet än den som rättigheten upplåtits i inte vara något 

som i praktiken kan anses påverka hyresgästen. Möjligen kan tänkas att någon 

enstaka hyresgäst som har låtit skriva in sin hyresrätt skulle kunna drabbas, men 

eftersom hyresgästen har ett tillfredsställande sakrättsligt skydd även utan 

inskrivning bör detta inte vara något som påverkar frågan om hyresgästens 

bundenhet i någon större utsträckning. Eftersom fastighetsägaren dessutom har 

möjlighet att förbjuda att inskrivning sker tycks inte heller lagstiftaren ansett att 

inskrivning är av avgörande betydelse för hyresgästen.  

   

7.3.2 Hyresgästens möjlighet att hålla den ursprunglige hyresvärden ansvarig 

Som nämnts ovan i avsnitt 6.3 har hyresgästen både vid frivillig överlåtelse och 

exekutiv försäljning möjlighet att hålla den tidigare fastighetsägaren ansvarig om 

hyresgästen orsakas skada på grund av att den nye fastighetsägaren inte uppfyller 

sina förpliktelser enligt hyresavtalet. Detta bör, som också påpekats tidigare, kunna 

                                                           
90 Bengtsson, Hager & Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom s 317, 324, 331 ff och 341 

ff.   
91 A a s 317. Se även JB 7:10 st 1 men 2.   
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ses som ett ganska avgörande skydd för hyresgästen och anses mildra det faktum 

att hyresgästen kan tvingas acceptera att en ny motpart inträder i hyresavtalet.  

 

Vid fastighetsreglering saknas bestämmelser om förhållandet mellan hyresgästen 

och den gamle eller den nya fastighetsägaren. Under lagstiftningsarbetet påpekade 

lagrådet i sitt yttrande att det förvisso kunde anmärkas att det lämnades öppet vilka 

verkningar som i olika hänseenden inträder i förhållandet mellan hyresgästen och 

gammal eller ny ägare till byggnaden, men att detta borde kunna lösas i 

rättstillämpningen. Frågan är då om en domstol efter yrkande av hyresgästen skulle 

kunna ge hyresgästen rätt till ersättning från den tidigare ägaren om den 

tillträdande ägaren inte uppfyller sina förpliktelser enligt hyresavtalet.  

 

Möjligen skulle detta kunna ske genom en analog tillämpning av bestämmelserna 

som gäller vid frivillig överlåtelse och exekutiv försäljning av fast egendom. På 

samma sätt som en fastighetsägare inte direkt kan definitivt frigöra sig från sina 

förpliktelser enligt hyresavtalet genom att till exempel sälja fastigheten, bör 

rimligen inte heller en fastighetsägare kunna göra det efter fastighetsreglering. 

Samtidigt kan ifrågasättas hur länge den tidigare ägaren i så fall ska kunna hållas 

ansvarig. Bestämmelsen i JB 7:20 kräver att hyresgästen meddelar den tidigare 

ägaren inom sex månader om att han vill kunna hålla sig till denne. Denna ordning 

tycks enligt motiven vara ett skydd för den tidigare ägaren som motverkar den 

osäkerhet som kan uppstå för honom om han för evigt skulle kunna hållas ansvarig. 

Eftersom det vid fastighetsreglering inte av lag framgår att hyresgästen är skyldig 

att meddela den tidigare ägaren inom en viss tid får det dock, enligt min mening, 

anses oskäligt att efter yrkande av hyresgästen i domstol neka hyresgästen rätt till 

ersättning från den ursprungliga ägaren om det gått mer än sex månader och 

hyresgästen inte meddelat den tidigare ägaren att han vill kunna hålla denne fortsatt 

ansvarig. I ett sådant fall skulle det rimligaste istället vara att hyresgästen ges rätt 

till ersättning. Samtidigt skulle då den osäkerhet för den ursprungliga 

fastighetsägaren som preklusionsfristen i JB 7:20 st 3 syftar till att undanröja 

kvarstå vid fastighetsreglering, vilket inte heller kan ses som ändamålsenligt.   
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Sammanfattningsvis kan konstateras att om samma reglering ska gälla ifråga om 

hyresgästens bundenhet vid fastighetsreglering som vid frivillig överlåtelse eller 

exekutiv försäljning så riskerar hyresgästen att hamna i en sämre situation vid 

fastighetsreglering än vid de andra typerna av fastighetsförvärv. Detta eftersom 

något uttryckligt lagstadgande om hyresgästens möjlighet att hålla den 

ursprunglige fastighetsägaren ansvarig saknas vid fastighetsreglering. Inte heller 

tycks frågan kunna lösas i rättstillämpningen på ett okomplicerat sätt. Det är, enligt 

min mening, anmärkningsvärt att hyresgästen riskerar att hamna i en sämre 

situation om fastighetsförvärvet sker genom fastighetsreglering än om det sker 

genom frivillig överlåtelse eller exekutiv försäljning. Detta bör därför kunna vara 

något som motiverar en annan ordning när det gäller hyresgästens bundenhet vid 

fastighetsreglering än vid de andra typerna av fastighetsförvärv.  

 

Något som kan noteras är att om lantmäterimyndigheten förordnar att hyresrätten 

ska bestå enligt FBL 5:33 a så stadgas i denna bestämmelses andra stycke att 

upplåtelsen gäller mot tillträdaren som om denne förvärvat fastigheten genom en 

överlåtelse vid vilken har gjorts förbehåll om upplåtelsen. Eftersom hyresgästen 

efter överlåtelse har rätt att hålla sig till överlåtaren uppkommer frågan om 

detsamma ska anses gälla efter ett förordnande från lantmäterimyndigheten. I 

förarbetena anges att genom ett förordnande övertar tillträdaren de rättigheter och 

förpliktelser som tillkommit upplåtaren i enlighet med upplåtelseavtalet. Det anges 

också att rättsverkningarna av ett förordnande således blir desamma som om 

marken bytt ägare genom ett köp.92 För att rättsverkningarna ska bli desamma bör 

hyresgästen i så fall efter ett förordnande om att hyresrätten ska bestå ha möjlighet 

att hålla sig till den ursprungliga fastighetsägaren om han inom sex månader 

meddelar att han vill förbehålla sig den rätten. 

 

7.4 Slutsatser om hyresgästens bundenhet till hyresavtalet 

Sammanfattningsvis kan konstateras att varken ordalydelsen av bestämmelsen i JB 

7:29 st 2 eller förarbetena till denna bestämmelse ger något tydligt svar på frågan 

                                                           
92 Prop 1988/89:77 s 93.  
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om hyresgästen är fortsatt bunden till hyresavtalet efter fastighetsreglering eller 

inte. Enligt min mening får ordalydelsen anses tala för att hyresgästen inte är 

bunden medan förarbetena snarare antyder att lagstiftaren avsett att samma 

reglering ska gälla som vid frivillig överlåtelse eller exekutiv försäljning, vilket 

skulle innebära att hyresgästen är fortsatt bunden. Något som också kan anses tala 

för att lagstiftaren avsett en sådan reglering är att det uttryckligen i bestämmelserna 

som gäller vid alla dessa typer av fastighetsförvärv endast stadgas under vilka 

förutsättningar ett hyresavtal gäller mot den nye fastighetsägaren. Vid frivillig 

överlåtelse och exekutiv försäljning står det dock klart att hyresgästen är fortsatt 

bunden till hyresavtalet och att lagstiftaren åtminstone inte ansett det vara av någon 

avgörande betydelse för hyresgästen att dennes avtalspart byts ut. Eftersom dessa 

typer av fastighetsförvärv har stora likheter med fastighetsreglering, åtminstone 

som detta institut har kommit att användas idag, får det anses rimligt om samma 

reglering gällde vid fastighetsreglering. Något som dock kan motivera en annan 

ordning är det faktum att hyresgästen inte vid fastighetsreglering har någon direkt 

möjlighet att hålla den tidigare ägaren ansvarig, vilket hyresgästen hade haft om 

fastigheten bytt ägare genom frivillig överlåtelse eller exekutiv försäljning. 

Hyresgästen riskerar således att hamna i en sämre situation om fastigheten byter 

ägare genom fastighetsreglering, vilket inte kan ha varit vad lagstiftaren avsett.  

 

Eftersom lagstiftaren inte varit tydlig med hur frågan om hyresgästens bundenhet 

vid fastighetsreglering ska lösas tycks den få avgöras utifrån andra faktorer. Enligt 

min mening bör i detta sammanhang stor vikt läggas vid det faktum att hyresgästen 

vid fastighetsreglering inte har någon möjlighet att hålla den tidigare 

fastighetsägaren ansvarig. Särskilt med hänsyn till att bestämmelsen i JB 7:29 st 2 

har karaktär av skyddslagstiftning för hyresgästen bör därför, enligt min 

uppfattning, övervägande skäl anses tala för att hyresgästen inte är fortsatt bunden 

till hyresavtalet efter fastighetsreglering.  

 

Om lantmäterimyndigheten förordnar att en hyresrätt ska fortsätta att gälla efter 

fastighetsreglering inträder dock, som nämnts ovan, samma rättsverkningar mellan 
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hyresgästen och den gamle eller den nye fastighetsägaren som om förvärvet skett 

genom en överlåtelse. I en sådan situation riskerar alltså inte hyresgästen att hamna 

i en sämre sits bara för att förvärvet sker genom fastighetsreglering. Som antytts i 

avsnitt 5.3 kan det förvisso anses märkligt att lantmäterimyndigheten kan meddela 

ett förordnande utan att ens höra hyresgästen om utgångspunkten är att hyresgästen 

inte är fortsatt bunden till ett hyresavtal efter en fastighetsreglering. Samtidigt har 

inte en hyresgäst heller någon möjlighet att invända mot att fastighetsägaren till 

exempel säljer fastigheten och lagstiftaren har ansett att hyresgästen då är fortsatt 

bunden till hyresavtalet. Eftersom samma rättsverkningar inträder i den situationen 

som i den där lantmäterimyndigheten meddelar ett förordnande bör det faktum att 

lantmäterimyndigheten kan meddela ett förordnande utan att ens höra hyresgästen, 

enligt min mening, inte ses som särskilt anmärkningsvärt.  
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8 Avslutning 
Denna uppsats har behandlat hyresgästens ställning vid fastighetsreglering med 

särskilt fokus på frågan om hyresgästens bundenhet till hyresavtalet när byggnaden 

som hyresrätten upplåtits i överförs till en annan fastighet genom 

fastighetsreglering. För att frågan överhuvudtaget ska bli aktuell krävs att 

lantmäterimyndigheten beslutar om en fastighetsreglering med innebörden att en 

byggnad överförs från en fastighet till en annan. Inledningsvis har därför i 

uppsatsen diskuterats vilka krav som ställs på en sådan åtgärd för att den ska vara 

tillåten, samt vilka möjligheter en hyresgäst har att påverka en 

lantmäteriförrättning som rör just överföring av bebyggd mark. I samband med 

detta har noterats att begreppet sakägare är centralt eftersom överföring av 

bebyggd mark endast kan ske om sakägarna samtycker till åtgärden eller om sådan 

undantagssituation som anges i FBL 5:7 st 2 föreligger och då under förutsättning 

att väsentlig olägenhet inte uppkommer för sakägare. Det har således konstaterats 

att det för hyresgästens möjligheter att påverka en fastighetsreglering är av stor 

betydelse om han anses vara sakägare eller inte.  

 

När det gäller i vilka situationer en hyresgäst ska anses vara sakägare så har det 

konstaterats att om hyresrätten upphör efter att fastighetsregleringen genomförs så 

ska hyresgästen alltid behandlas som sakägare. Det är däremot inte säkert att en 

hyresgäst ska anses vara sakägare bara för att hyresrätten efter fastighetsreglering 

blir gällande i en annan fastighet. Eftersom lantmäterimyndigheten enligt FBL 

5:33 a, om någon sakägare begär det, ska förordna att hyresrätten ska fortsätta att 

gälla efter fastighetsreglering om det är lämpligt och inte motverkar syftet med 

regleringen, kan konstateras att hyresrätten då inte kommer att upphöra. Det är 

således inte säkert att hyresgästen anses vara sakägare i en sådan situation. I 

förarbetena har också uttalats att en av fördelarna med ett förordnande från 

lantmäterimyndigheten är att nyttjanderättshavare kan lämnas helt utanför 

förrättningen (se ovan i avsnitt 5.3). Om inget förordnande meddelas kan 

hyresrätten, enligt JB 7:29 st 2, komma att upphöra, vilket innebär att hyresgästen 

rimligen då bör behandlas som sakägare direkt vid förrättningen. 
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När en fastighet byter ägare genom frivillig överlåtelse eller exekutiv försäljning 

har slutsatsen dragits att hyresgästen är fortsatt bunden till hyresavtalet. I en 

diskussion om huruvida en liknande reglering ska anses gälla vid 

fastighetsreglering har inledningsvis konstaterat att varken ordalydelsen av 

bestämmelsen i JB 7:29 st 2 eller förarbetena till denna bestämmelse på något 

tydligt sätt ger svar på om hyresgästen ska vara fortsatt bunden hyresavtalet efter 

fastighetsreglering eller inte. Enligt min mening ligger det närmast till hands att 

utifrån bestämmelsens ordalydelse göra tolkningen att hyresgästen inte är fortsatt 

bunden, medan det i förarbetena istället antyds att hyresgästen är fortsatt bunden. 

Det kan också noteras att både bestämmelserna som rör hyresrättens ställning efter 

frivillig överlåtelse och exekutiv försäljning av fast egendom och bestämmelsen i 

JB 7:29 st 2 som rör hyresrättens ställning efter fastighetsreglering uttryckligen 

endast stadgar i vilka fall hyresrätten ska vara gällande mot den nye 

fastighetsägaren. Med hänsyn till detta och det faktum att fastighetsreglering får 

anses ha stora likheter med de andra typerna av fastighetsförvärv får det, enligt 

min uppfattning, anses vara både rimligt och systematiskt om lagstiftaren avsett 

att samma reglering avseende hyresgästens bundenhet ska gälla vid alla dessa 

förvärvstyper.  

 

Något som dock kan motivera en annan ordning är det faktum att en hyresgäst efter 

fastighetsreglering saknar möjligheten som finns vid frivillig överlåtelse och 

exekutiv försäljning att hålla den ursprunglige fastighetsägaren ansvarig för skada 

som orsakas hyresgästen om den nye fastighetsägaren inte uppfyller sina 

förpliktelser enligt hyresavtalet. Detta medför att den ursprunglige 

fastighetsägaren vid fastighetsreglering har möjlighet att direkt frigöra sig från sina 

förpliktelser enligt hyresavtalet, vilket han inte har vid de andra typerna av 

fastighetsförvärv. Det skydd som lagstiftaren tillförsäkrat hyresgästen vid frivillig 

överlåtelse och exekutiv försäljning, som kan anses mildra det något märkliga 

faktum att hyresgästens motpart i hyresavtalet kan bytas ut, saknas alltså vid 

fastighetsreglering. Detta innebär att hyresgästen då riskerar att hamna i en sämre 

situation efter fastighetsreglering än efter frivillig överlåtelse eller exekutiv 
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försäljning. Vilken vikt som ska läggas vid denna risk vid bedömningen av frågan 

om hyresgästens bundenhet kan diskuteras. Enligt min mening innebär den dock, 

inte minst med hänsyn till att bestämmelsen i JB 7:29 st 2 har karaktär av 

skyddslagstiftning för hyresgästen, att övervägande skäl får anses tala för att 

hyresgästen inte ska anses vara fortsatt bunden till hyresavtalet efter 

fastighetsreglering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Källförteckning 
 

Offentligt tryck 

NJA II 1908 nr 5:1 Lag om nyttjanderätt till fast egendom 

NJA II 1908 nr 5:7 Lag om ändrad lydelse af utsökningslagen 

Prop 1969:128 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till 

fastighetsbildningslag 

Prop 1970:20 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till jordabalk 

Prop 1980/81:8 Regeringens proposition med förslag till utsökningsbalk 

Prop 1988/89:77 om ändringar i fastighetsbildningslagen (1970:988) m.m. 

Prop 1989/90:151 om fastighetsbildning för landsbygdens behov m.m.  

SOU 1960:24 Lagberedningens förslag till jordabalk m.m. 1 

Kommittédirektiv 2015:62 Vissa frågor inom fastighets- och 

stämpelskatteområdet 

 

Litteratur 

Beckman, Lars, Bäärnhielm, Mauritz, Cederlöf, Joakim, Gerleman, Erik, 

Hermansson, Magnus, Larsson, Nils, Lindberg, Magnus, Millqvist, Göran & 

Synnergren, Stieg, Jordabalken, version 1/4 2015, http://www.nj.se/zeteo 

Bengtsson, Bertil, Hager, Richard & Victorin, Anders, Hyra och annan 

nyttjanderätt till fast egendom, åttonde upplagan, Stockholm 2013 

Björkdahl, Erika P, Hyra av bostad och lokal, Uppsala 2013 

Bonde, Fredrik, Dahlsjö, Anders & Julstad, Barbro Fastighetsbildningslagen, 

version 1/9 2016, http://www.nj.se/zeteo 

Grauers, Folke, Nyttjanderätt: hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, fjortonde 

upplagan, Lund 2014 

Holmqvist, Leif & Thomsson, Rune, Hyreslagen, version 1/4 2016, 

http://www.nj.se/zeteo 

Julstad, Barbro, Fastighetsindelning och markanvändning, femte upplagan, 

Stockholm 2015 

Landahl, Tore & Nordström, Olof, Fastighetsbildningslagen: en kommentar, 

andra upplagan, Stockholm 1991 



62 
 

Larsson, Nils & Synnergren, Stieg, Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i 

praktiken, fjärde upplagan, Stockholm 2015 

Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, åttonde upplagan, Uppsala 2015 

Lehrberg, Bert, Om hyresgästens bundenhet till hyra av ny fastighet efter 

fastighetsreglering, JT 2002/03 s 822-835.  

Victorin, Anders, Hyresgästens ställning när hyresrätten fallit efter överlåtelse, 

exekutiv auktion eller fastighetsreglering, JT 2003/04 s 878-888.  

Victorin, Anders & Hager, Richard, Allmän fastighetsrätt, sjunde upplagan, 

Uppsala 2015 

Westerlind, Peter, Kommentar till jordabalken 7 kap, Stockholm 1984  

 

Rättsfall 

Högsta domstolen 

NJA 1987 s 831 

NJA 1989 s 20 

NJA 1998 s 142 

NJA 2001 s 593 

 

Mark- och miljööverdomstolen 

MÖD 2014-02-05, F 5906-13 

 

 

 


