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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

Hem ljuva hem, borta bra men hemma bäst och mitt hem är min borg. Ordspråken som 

beskriver vår känsloladdade relation till bostaden är många. Det skvallrar om att bostaden 

inte bara fyller en praktisk funktion utan även en emotionell sådan. Drygt en fjärdedel av 

Sveriges befolkning bor idag i hyresrätt.1 Hyresrätten är dock inte bara värdefull för 

bostadshyresgäster. Näringsidkare har ofta en stark anknytning till den lokal de hyr.2 Inte 

sällan är de även beroende av stabilitet i hyresförhållandet för att skapa kontinuitet och 

därmed lönsamhet i sin verksamhet.3 I den här uppsatsen behandlas situationen då en 

bostad eller lokal förstörs. Den vanligaste orsaken till att lägenheter förstörs är att de 

brinner upp. 4 Lägenheters förstörelse genom just bränder är därför i fokus för den fortsatta 

framställningen.  

 

I hyreslagen föreskrivs att om en lägenhet före tillträdesdagen blir så förstörd att den inte 

kan användas för det avsedda ändamålet förfaller hyresavtalet (JB 12:10 st. 1). Samma 

regel gäller om lägenheten förstörs under hyrestiden utan att hyresgästen är ansvarig för 

skadan (JB 12:10 st. 1 och 12:16 st. 1 p. 1). Att hyresavtalet förfaller innebär att parternas 

förpliktelser gentemot varandra upphör. Någon uppsägning av avtalet krävs inte utan 

avtalet upphör automatiskt. Eventuell betalad förskottshyra ska återbetalas till hyresgästen. 

Utöver det har hyresgästen inte några möjligheter att rikta anspråk mot hyresvärden.5 

Endast om hyresvärden har varit vållande till branden eller underlåtit att utan dröjsmål 

lämna meddelande om händelsen kan hyresgästen kräva skadestånd (JB 12:10 st. 1 andra 

meningen).  

 

                                                
1   SCB, Hushållens boende, 20/4 2017. 
2   SOU 2000:76 s. 69. 
3   Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s. 15. 
4   SOU 2000:76 s. 55 och Victorin, Kommersiell hyresrätt, s. 188. 
5   Victorin, Kommersiell hyresrätt, s. 189. 
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Bestämmelsen att hyresavtalet förfaller om lägenheten förstörs har sin grund i 1907 års 

nyttjanderättslag och går därför tillbaka mer än hundra år i tiden.6 Regleringen är dock 

långt ifrån självklar.7 En tillämpning av bestämmelsen kan nämligen leda till resultat som 

kan uppfattas som stötande.8 Genom en eldsvåda kan till exempel hyresgästen bli av med 

såväl alla sina tillgångar som sin hyresrätt. Hyresvärden kan efter branden återuppbygga 

lägenheten och hyra ut den till en annan hyresgäst, utan någon skyldighet att betala 

ersättning eller erbjuda återflyttningsrätt till den tidigare hyresgästen.9 Mot bakgrund av 

den bostadsbrist som råder på flera orter i Sverige kan detta få förödande konsekvenser för 

bostadshyresgästen.10 Som kommer att visas kan även lokalhyresgäster drabbas mycket 

hårt av att deras hyresavtal förfaller.11 Givetvis kan parternas intressen även vara de 

motsatta, på så sätt att hyresvärden är mer intresserad av att avtalet ska bestå än vad 

hyresgästen är.12 I praktiken torde dock en sådan situation höra till ovanligheterna.13  

 

Utöver det faktum att en tillämpning av JB 12:10 st. 1 kan leda till resultat som uppfattas 

som stötande, kan bestämmelsen framstå som avvikande i förhållande till andra 

hyresrättsliga bestämmelser. Hyreslagstiftningen har formen av en skyddslagstiftning och 

den genomsyras av ett intresse av att skydda den svagare parten, hyresgästen.14 

Hyresvärden har därför i vanliga fall långtgående skyldigheter att tillse att lägenheten inte 

har några skador (se särskilt JB 12:9 och 12:15) och hyresvärdens möjlighet att få ett 

hyresavtal att upphöra är normalt sett starkt begränsad genom hyresgästens 

besittningsskydd (JB 12:45–52 och 12:56–60). Man kan fråga sig varför den annars så 

skyddade hyresgästen ska sättas i en så missgynnad ställning i just detta fall. 

                                                
6   Walin, Allmänna hyreslagen: Lagen om makars bostad m.m. med kommentarer av Gösta Walin, 
s. 53. 
7   Victorin, Kommersiell hyresrätt, s. 186.  
8   SOU 2008:47 s. 65. 
9   Skorup & Underskog, Hyreslagarna, s. 48 och Victorin, Kommersiell hyresrätt, s. 172.  
10   Boverkets bostadsmarknadsenkät 2017, se även Sundström, Hyresrätten brann upp – nu 
slänger föreningen ut Leif, Dagens Nyheter 15/4 2017. 
11   Se nedan avsnitt 2.1.1. 
12   Grauers, Nyttjanderätt: Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 16 och SOU 2008:47 s. 57 
och 62. 
13   I de rättsfall där frågan har behandlats är det hyresgästen som har yrkat att avtalet inte ska 
anses ha förfallit, se SvJT 1946 rf. s. 47, RBD 1992:10, Svea hovrätt 2003-11-04 T 5791-02, 
Hovrätten för Västra Sverige 2004-05-28 T 1513-04, RH 2009:28, Svea hovrätt 2009-04-17 
T 7441-07, Svea hovrätt 2015-06-10 T 11657-14 och Svea hovrätt 2017-03-15 T 3961-16. 
14   Se Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 22 och 30 f. 
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Frågan om lämpligheten i bestämmelsen att hyresavtalet förfaller om lägenheten förstörs 

har väckts ett flertal gånger i riksdag och regering, men bestämmelsen från 1907 står 

alltjämt kvar.15 Senast under våren 2017 fann Svea hovrätt att ett hyresavtal hade förfallit 

efter att en lägenhet hade eldhärjats.16 Hyresgästen, som hade framfört att lägenheten inte 

skulle anses vara förstörd efter branden, fick finna sig i att dennes hyreskontrakt hade gått 

förlorat med branden. Som framgår kan en tillämpning av JB 12:10 st. 1 kan få ingripande 

konsekvenser för hyresgäster. Frågan om lämpligheten i bestämmelsen blir därför viktig 

och relevant.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att diskutera och ifrågasätta lämpligheten i 

bestämmelsen att hyresavtalet förfaller om lägenhetens förstörs. Detta syfte är vitt och 

uppsatsen kan därför förväntas leda till olika resultat beroende på vilket perspektiv som 

intas. För att göra ämnet mer hanterbart kommer det övergripande syftet att brytas ner i tre 

delfrågor.  

 

I den första delfrågan kommer de gamla motiven till bestämmelsen och deras relevans idag 

att behandlas. Hyreslagens karaktär av skyddslagstiftning har utvecklats successivt under 

det senaste seklet och förutsättningarna att återuppbygga ett hus eller en lägenhet som har 

brunnit ned är andra idag än vad de var vid 1900-talets början. Trots att hyreslagstiftningen 

och samhället har utvecklats är bestämmelsen att hyresavtalet förfaller om lägenheten 

förstörs i sak oförändrad sedan 1907 års nyttjanderättslag. Mot bakgrund av detta kommer 

att undersökas hur väl JB 12:10 st. 1 står sig mot dagens hyresrättsliga förhållanden. 

  

I den andra delfrågan kommer JB 12:10 st. 1 att sättas i relation till andra kontraktsrättsliga 

regler. Dels kommer att utredas vilket stöd bestämmelsen har i de grunder som enligt den 

allmänna kontraktsrätten kan medföra att ett avtal upphör i förtid på grund av ändrade 

förhållanden. Dels kommer bestämmelsen att jämföras med vad som gäller om ett 

upplåtelseobjekt förstörs i närliggande rättsförhållanden, närmare bestämt vid avtal om 

                                                
15   Se t.ex. dir. 1997:97 s. 8, motion 2006/07:C287, dir. 2006:85 s. 9–10 och skriftlig fråga 
2016/17:705. 
16   Svea hovrätt 2017-03-15 T 3961-16. 
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hyra av lös egendom och vid avtal om jordbruksarrende. Varför just dessa rätts-

förhållanden har valts för jämförelsen kommer att utvecklas mer nedan.17 Syftet med att 

relatera bestämmelsen till andra kontraktsrättsliga regler är att bredda perspektivet och 

sätta JB 12:10 st. 1 i ett större sammanhang. Förhoppningen är att därigenom få en djupare 

förståelse för de överväganden som kan ligga till grund för bestämmelsen och sedan, 

utifrån en välgrundad utgångspunkt kunna diskutera bestämmelsens lämplighet. 

 

I den tredje delfrågan kommer tillämpningen av JB 12:10 st. 1 att behandlas. Av praxis 

framgår att bestämmelsen inte är helt oproblematisk att tillämpa. För att ytterligare för-

djupa diskussionen om bestämmelsens lämplighet är det således motiverat att lyfta fram 

och diskutera de tillämpningsproblem som bestämmelsen kan ge upphov till.  

 

Sammanfattningsvis avses att med denna uppsats diskutera och ifrågasätta lämpligheten i 

bestämmelsen att hyresavtalet förfaller om lägenheten förstörs genom följande fråge-

ställningar: 

1. Med utgångspunkt i lagstiftarens uttalanden från 1907, hur väl står sig JB 12:10 st. 1 

mot dagens hyresrättsliga förhållanden?  

2. I vilken utsträckning överensstämmer JB 12:10 st. 1 med de överväganden som 

traditionellt sett gör sig gällande i den allmänna kontraktsrätten och med vad som gäller i 

närliggande rättsförhållanden?  

3. Vilka problem kan uppstå vid tillämpningen av bestämmelsen?  

 

1.3 Avgränsningar 

För att möjliggöra en fördjupad analys har avgränsningar varit nödvändiga. En fråga som 

är nära sammankopplad med ämnet för uppsatsen är den om hyresvärdens skadestånds-

ansvar vid lägenhetens förstörelse (JB 12:10 st. 1 andra meningen). Denna aspekt har dock 

av utrymmesskäl lämnats utanför uppsatsen. Detsamma gäller frågan om det är lämpligt att 

en myndighets förbud mot att använda en lägenhet kan medföra att hyresavtalet förfaller 

(JB 12:10 st. 2). 

 

                                                
17   Se nedan avsnitt 3.3.1 och 3.3.1. 
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Frågan om hyresavtalet ska bestå om lägenheten förstörs kan även diskuteras utifrån vem 

av parterna som är bäst lämpad att teckna försäkring för dessa typer av händelser.18 Om 

hyresvärden exempelvis skulle åläggas strikt skadeståndsansvar, eller ansvar att tillhanda-

hålla en ersättningslägenhet till hyresgästen i det fall dennes hyreslägenhet har förstörts 

genom en brand, kan det få som konsekvens att dennes försäkringspremie höjs. Det kan å 

ena sidan leda till högre hyror, vilket i förlängningen drabbar hyresgästerna som ett 

kollektiv. Å andra sidan kan en sådan ordning sägas utgöra en form av riskallokering 

mellan hyresgästerna. En argumentation utifrån vem av parterna som är bäst lämpad att 

teckna försäkring för dessa typer av händelser kan således tala både för nuvarande 

reglering, och för en lagändring. Denna aspekt av frågan om bestämmelsens lämplighet har 

dock lämnats utanför uppsatsen för att istället ge rum åt de valda frågeställningarna.  

 

En annan relevant fråga vid diskussionen om lämpligheten i bestämmelsen att hyresavtalet 

förfaller om lägenheten förstörs är hur en alternativ reglering skulle kunna utformas. 

Exempelvis torde det inte vara rimligt att ålägga en privatperson som hyr ut sin bostad 

långtgående skyldigheter gentemot hyresgästen i de fall lägenheten förstörs genom en 

brand. En lagändring som innebär att hyresvärden åläggs skyldigheter om lägenheten 

förstörs kan dock redan enligt dagens hyreslagstiftning tänkas ha begränsad inverkan på 

avtal om uthyrning av privatbostäder.19 Frågan om hur en alternativ reglering kan ta form 

har dock lämnats utanför uppsatsen av utrymmesskäl och för att möjliggöra en fördjupad 

analys av de valda frågeställningarna.   

 

1.4 Metod och material 

Det arbetssätt som använts vid författandet av denna uppsats kan betecknas som 

traditionell juridisk metod. De argument och påståenden som framställs är därför baserade 

på rättskälleläran. Rättspolitiska överväganden och friare argumentation med skälighets- 

                                                
18   Jfr. SOU 2000:76 s. 58–60, prop. 2001/02:41 s. 42, SOU 2008:47 s. 63 f. 
19   Hyresgäster i avtal om uthyrning av egen bostad har inte något besittningsskydd, om avtalet 
avser den första lägenheten som hyresvärden hyr ut (lag [20112:978] om uthyrning av egen bostad 
1 § st. 1 och 3 § st. 3). Dessutom finns en särskild besittningsbrytande grund för avtal om uthyrning 
av lägenhet i en- eller tvåfamiljshus eller inom ägarlägenhetsfastigheter som inte är bedriven i 
affärsmässig uthyrningsverksamhet (JB 12:46 st. 1 p. 6). Om lägenheten förstörs har därför en 
hyresvärd, som hyr ut sin egen bostad, enligt dagens hyreslagstiftning i många fall möjlighet att 
säga upp hyresavtalet och därmed undvika betungande förpliktelser.    
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och rättviseargument har fått ta plats i den utsträckning det ryms inom den traditionella 

juridiska metoden.20  

 

För att besvara frågeställningarna för uppsatsen har lagtext, förarbeten, praxis och doktrin 

studerats. Praxis för JB 12:10 st. 1 är knapphändig och det saknas prejudikat från Högsta 

domstolen. Det ger upphov till viss problematik. Dels är hovrättens domar inte är 

prejudicerande i samma utsträckning som Högsta domstolens avgöranden.21 Dels medför 

den omständigheten att antalet avgöranden från hovrätterna är begränsat att det blir svårare 

att konstatera att de rättsfall som finns ger uttryck för en etablerad praxis. Detta 

metodproblem har hanterats genom att den praxis som finns att tillgå har lästs med viss 

försiktighet. I avsaknad av domar från högre instans har avgöranden från hovrätterna 

studerats. Praxis från hovrätterna har prioriterats framför praxis från tingsrätterna. 

Eftersom antalet avgöranden från hovrätterna är begränsat har urval bland rättsfallen inte 

behövt göras. I de fall praxis har ändrats har senare praxis prioriterats framför äldre, om 

inte äldre praxis diskuteras för att belysa att rättstillämpningen har förändrats.22 

 

1.5 Disposition 

Inledningsvis kommer hyreslagstiftningen att diskuteras på ett allmänt plan. I denna del 

kommer hyreslagstiftningens skyddssyften och andra hyresrättsliga aspekter som är av 

relevans för den valda frågeställningen att tas upp. I det nästkommande kapitlet kommer att 

undersökas hur väl JB 12:10 st. 1 överensstämmer med den övriga kontraktsrätten. 

Bestämmelsen kommer först att sättas i relation till de grunder som enligt den allmänna 

kontraktsrätten kan medföra att ett avtal upphör på grund av ändrade förhållanden. En 

jämförelse kommer därefter göras med vad som gäller om ett upplåtelseobjekt förstörs vid 

avtal om hyra av lös egendom och vid avtal om jordbruksarrende. I det efterföljande 

kapitlet kommer fokus att riktas mot JB 12:10 st. 1. Dels kommer de motiv som ligger till 

grund för bestämmelsen att behandlas, dels kommer tillämpningen av bestämmelsen att 

behandlas. Därefter följer en sammanfattande analys där det som framkommit i de tidigare 

                                                
20   Jrf. Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 27 och 35. 
21   Samuelsson & Melander, Tolkning och tillämpning, s. 39 f. och 180. 
22   T.ex. anses den praxis som följde av Hovrätten för Västra Sverige 2004-05-28 T 1513-04 
numera överspelad, se nedan avsnitt 4.2. 
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kapitlen knyts ihop och diskuteras. I denna del besvaras även de frågeställningar som 

presenterats i avsnitt 1.2.  
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2 Hyresförhållandet  

 

2.1 Rättsförhållandet mellan hyresgäst och hyresvärd 

2.1.1 Avtalets särdrag 

Ett hyresförhållande kännetecknas av ett avtal om upplåtelse av ett hus eller en del av ett 

hus mot ersättning (JB 12:1). I praktiken åläggs parterna i ett hyresavtal en mängd 

skiftande förpliktelser.23 Exempelvis ska hyresvärden inte bara ställa lägenheten till 

hyresgästens förfogande vid hyrestidens början, utan även se till att lägenheten håller ett 

visst skick under hela hyresperioden (JB 12:9 st. 1 och 12:15). Hyresgästen å sin sida, ska 

inte endast betala vederlaget för upplåtelsen utan även bland annat vårda lägenheten, iaktta 

ordning i fastigheten och i vissa fall ge hyresvärden tillträde till lägenheten (JB 12:24 och 

12:25–26). Hyresavtalet skiljer sig i flera avseenden från många andra obligationsrättsliga 

avtal.24 Till skillnad från till exempel avtal om köp, är hyresavtalet varaktigt och parterna 

fullgör sina prestationer fortlöpande. Den varaktiga karaktären kan ge upphov till problem, 

till exempel om förutsättningarna för avtalet förändras under avtalsperioden.25 En sådan 

situation är för handen om en lägenhet förstörs till följd en brand. 

 

Ett annat karaktärsdrag för hyresavtalet är det har en stark social och ekonomisk betydelse 

för hyresgästen.26 Hyresrättens betydelse för hyresgästen skiljer sig typiskt sett åt beroende 

på om det är en bostad eller en lokal som hyrs ut. För bostadshyresgäster syftar i regel 

hyresavtalet till att trygga ett primärt behov hos hyresgästen, nämligen behovet av en 

bostad.27 En bostadshyresgäst kan till exempel ha bott i sin lägenhet under en längre period 

och ha sina barn på ett närliggande dagis.28 Hyresavtalet kan på så sätt fylla en viktig social 

funktion för bostadshyresgästen. Ofta utgör även hyran den största utgiften i 

                                                
23   Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 27 f. 
24   A.a. s. 25–28. 
25   Grauers, Nyttjanderätt: Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 16. 
26   Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 26 f. 
27   Grauers, Nyttjanderätt: Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 15. 
28   SOU 2008:47 s. 63. 
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bostadshyresgästens hushållsbudget. Det medför att hyresrätten även får en betydande 

ekonomisk inverkan i bostadshyresgästens liv.29  

 

I det kommersiella hyresförhållandet har hyresrätten vanligen en ekonomisk betydelse. 

Näringsidkare är i regel beroende av kontinuitet i verksamheten för att investeringar ska bli 

lönsamma.30 Därtill kommer att näringsidkare inte sällan har en stark anknytning till den 

lokal de hyr. Butiker och restauranger kan till exempel genom mångårig verksamhet ha 

upparbetat ett kommersiellt värde som kan komma att tillfalla den fastighet de verkar i. 

Lokalhyresgästens goodwill kan på så sätt ofta kopplas till dennes hyresrätt.31 Det är därför 

ofta av stor ekonomisk betydelse för lokalhyresgästen att denne kan räkna med att 

hyresavtalet kommer att bestå. Det kan tilläggas att inte alla lokalhyresavtal fyller en så 

betydande funktion för näringsidkaren. Ett företag kan till exempel hyra ett förråd för att 

förvara sina tillgångar. I det fall ett sådant avtal upphör och näringsidkaren tvingas byta 

lokal för förrådet torde det normalt sett inte påverka näringsidkarens verksamhet i övrigt i 

nämnvärd betydelse. Detsamma torde gälla i många situationer när ett företag tvingas byta 

kontorslokaler.32  

 

Som framgår har hyresgästen i många fall har ett starkt band till sin hyresrätt och ett 

betydande intresse av att hyresavtalet ska bestå. Detta intresse speglas inte alltid av ett 

motsvarande sådant från hyresvärdens sida. En hyresvärd har istället i regel ett intresse av 

att fritt kunna disponera över sin egendom.33 En hyresvärd kan exempelvis tänkas vilja 

byta medkontrahent för att få bättre avkastning i uthyrningen, höja standarden i sina 

lägenheter för att kunna ta ut högre hyror, eller själv nyttja lägenheterna i sin fastighet. 

 

                                                
29   Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 27.  
30   Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s. 15. 
31   SOU 2000:76 s. 69.  
32   Se NJA 1972 s. 515 där hyresgästen hyrde ut garageplatser (lokaler) i andra hand. HD fann att 
någon goodwill inte kunde knytas mellan hyresgästens uthyrningsverksamhet och garagen. 
Avgörandet kan ge uttryck för att många verksamheter, exempelvis sådana som bedrivs i 
kontorslokaler, saknar koppling mellan goodwill och lokal. En sådan tolkning innebär att dessa 
typer av hyresavtal endast ger ett svagt besittningsskydd, se Victorin & Hager, En ohållbar 
position? Tre teser om värdering av rörelseskada vid obefogad uppsägning av lokalhyresavtal, 
SvJT 2006 s. 803 f. 
33   Grauers, Nyttjanderätt: Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 16 och 117.  
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Den omständigheten att hyresgästen generellt sett har ett starkare intresse av att 

hyresavtalet ska bestå än vad hyresvärden har kan medföra att hyresgästen hamnar i en 

beroendeställning i förhållande till hyresvärden. Utöver detta är fastighetsägaren ofta 

ekonomiskt och kunskapsmässigt överlägsen hyresgästen. Det gör att fastighetsägaren kan 

förväntas vara mer kapabel att tillvarata sina intressen är vad hyresgästen är. Sammantaget 

leder detta till att en ojämn maktbalans kan uppstå i kontraktsförhållandet.34 Det bör dock 

noteras att maktbalansen även kan vara den motsatta i det fall en hyresvärd, som bedriver 

begränsad uthyrningsverksamhet, hyr ut en lokal till ett större företag. Utgångspunkten i 

lagstiftningen tycks dock vara att dessa typer av hyresförhållanden hör till undantagen.35 

 

2.1.2 Rättspolitiska överväganden 

Hyresavtalet och vilka regler som uppställs i lagen avseende detta är inte endast av intresse 

för kontraktsparterna själva. Det finns till exempel ett samhälleligt intresse av att 

boendestandarden generellt sett håller en hög nivå för att motverka tendenser till 

förslumning i bostadsområden.36 Ett sådant intresse kan tala för tvingande lagstiftning som 

ålägger hyresvärden ansvar för lägenhetens skick. Det finns dock även ett allmänt intresse 

av en rationell användning av fastigheter som kan tala för att hyresvärden bör ges vid 

handlingsfrihet. Om förvaltning av hyreshus är förenat med alltför strikta regler kan det 

leda till dålig lönsamhet, vilket i sig kan medföra att byggnadsverksamheten hämmas. Om 

antalet hyreshus blir färre drabbar det i förlängningen hyresgästerna som kollektiv.37  

 

Som framgår kan en rad olika intressen aktualiseras i det hyresrättsliga förhållandet. Hur 

hyresgästens och hyresvärdens mellanhavanden regleras bottnar i rättspolitiska över-

väganden.38 Vid utformningen av den moderna hyresrätten har lagstiftaren främst utgått 

från premissen att hyresgästen är den svagare parten i rättsförhållandet som har behov av 

skyddas genom lagstiftning för att inte missgynnas på grund av sin underordnade 

                                                
34   Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 27 och Grauers, 
Nyttjanderätt: Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 17. 
35   Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II första häftet, s. 309. 
36   Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s. 83 f. och Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt 
till fast egendom, s. 185 f. 
37   Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 59. 
38   A.a. s. 25 f. 
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ställning.39 Hyreslagstiftningens karaktär av skyddslagstiftning tar sig uttryck bland annat 

genom att hyreslagens regler är tvingande till förmån för hyresgästen, om inte annat anges 

(JB 12:1 st. 5).40 För att motverka oskäligt höga hyror finns även regler om hur hyran ska 

bestämmas (JB 12:55–55 d och 12:57–57 d). I det fall fastighetsägaren säljer sin hyres-

fastighet gäller dessutom de nyttjanderättsavtal som fastigheten är belastad med som 

huvudregel mot köparen (JB 7:11–14). Dessa regler till skydd för hyresgästen har 

successivt utarbetats och utvecklats under det senaste seklet.41 Hyresvärdens handlings-

frihet och intresse av att fritt kunna disponera över sin fastighet har på så sätt, i flera 

avseenden, fått stå tillbaka till förmån för regler som skyddar hyresgästen.42   

 

Bland de bestämmelser som syftar till att skydda hyresgästen är reglerna om 

besittningsskydd och om hyresvärdens underhållsskyldighet av särskild relevans för denna 

uppsats. Innebörden av dessa bestämmelser kommer därför att utvecklas mer utförligt i de 

nästkommande avsnitten.  

 

2.2 Besittningsskyddet 

2.2.1 Innebörd  

Som framgått i föregående avsnitt har hyresgästen ofta ett starkt intresse av att hyresavtalet 

ska bestå samtidigt som densamme sällan har förmåga att tillvarata sina intressen i samma 

utsträckning som hyresvärden har.43 För att skapa trygghet, oberoende och trivsel och för 

att minska risken för att hyresvärden använder sin övermakt finns därför bestämmelser om 

besittningsskydd.44 Frågan om hyresgästens besittningsskydd aktualiseras när hyresvärden 

säger upp ett hyresavtal på bestämd tid till avtalstidens slut, eller säger upp ett hyresavtal 

på obestämd tid med sedvanlig uppsägningstid.45  

 

                                                
39   Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II första häftet, s. 309. 
40   Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 30 f. 
41   A.a. s. 22 f.  
42   Jfr. Grauers, Nyttjanderätt: Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 16 f. 
43   Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 26 f. och Grauers, 
Nyttjanderätt: Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 15–17 och 117. 
44   Prop. 1968:91 bih. A s. 34 och 40. 
45   Edling, Lexino (31/8 2016), kommentaren till JB 12:46 under rubriken Utgångspunkter för 
frågan om avtalets förlängning.  
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Besittningsskyddet ser olika ut för bostadshyresgäster och lokalhyresgäster. Bostads-

hyresgäster åtnjuter så kallat direkt besittningsskydd vilket innebär att hyresgästen som 

huvudregel har rätt att få hyresavtalet förlängt (JB 12:46).46 Ett bostadshyresavtal kan på så 

sätt komma att förlängas mot hyresvärdens vilja. Besittningsskyddet för bostadshyresgäster 

samspelar med bestämmelserna om hyreskontroll (JB 12:55–55 d). Besittningsskyddet 

skulle nämligen inte vara mycket värt för hyresgästen om det stod hyresvärden fritt att höja 

hyrorna till en oacceptabel nivå.47 Lokalhyresgäster å sin sida åtnjuter så kallat indirekt 

besittningsskydd. Det indirekta besittningsskyddet ger inte lokalhyresgästen någon rätt att 

påkalla förlängning av hyresavtalet. Däremot kan hyresgästen kräva ersättning om hyres-

värden har sagt upp hyresavtalet utan ett godtagbart skäl (JB 12:57).48 Vetskapen om 

skyldigheten att betala ersättning kan göra att hyresvärden avhåller sig från att säga upp ett 

hyreskontrakt om inte tungt vägande skäl talar för det.49  

 

För både avtal om bostads- och lokalhyra gäller att besittningsskyddet endast kan brytas 

under vissa i lag särskilt föreskrivna omständigheter, så kallade besittningsbrytande 

grunder (JB 12:46 st. 1 p. 1–10 och 12:57 st. 1 p. 1–5).50  I det följande avsnittet kommer 

särskild fokus att riktas mot de besittningsbrytande grunder som behandlar situationen då 

ett hyreshus ska rivas eller genomgå en större ombyggnad. Anledningen till att dessa 

grunder kommer att behandlas mer ingående än de övriga grunderna är att de är 

tillämpbara på situationer som ligger nära den situation som föreligger om en fastighet ska 

rivas eller byggas om på grund av att en lägenhet har blivit förstörd genom en brand. 

 

2.2.2 Rivning eller ombyggnation som besittningsbrytande grund  

En grundläggande förutsättning för att besittningsskyddet ska kunna brytas är att 

hyresvärden har ett sakligt skäl för att säga upp hyresavtalet.51 Att hyreshuset ska rivas 

eller genomgå en större ombyggnad utgör exempel på avflyttningsskäl som av lagstiftaren 

                                                
46   Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s. 210 och 223. 
47   Prop. 1968:91 bih. A s. 41 och Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, 
s. 58 f. 
48   Victorin, Kommersiell hyresrätt, s. 47. 
49   Prop. 1968:91 bih. A s. 106 och Grauers, Nyttjanderätt: Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, 
s. 147 f. 
50   Grauers, Nyttjanderätt: Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 118 och 148. 
51   Edling, Lexino (31/8 2016), kommentaren till JB 12:46 under rubriken Utgångspunkter för 
frågan om avtalets förlängning och kommentaren till JB 12:57 under rubriken Reglerna i korthet. 
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har bedömts vara sakliga och därför kan ligga till grund för att besittningsskyddet bryts för 

både bostads- och lokalhyresavtal.52 I övrigt uppställs olika krav på vilka förhållanden som 

måste föreligga för att besittningsskyddet ska brytas beroende på om det rör sig om ett 

avtal om lokalhyra eller ett avtal om bostadshyra.  

 

I ett avtal om bostadshyra krävs det, för att besittningsskyddet ska brytas på grund av att 

huset ska rivas eller genomgå en större ombyggnad, att uppsägningen inte är oskälig 

(JB 12:46 st. 1 p. 3–4). Om hyresgästen visar att denne har ett skyddsvärt intresse av att få 

stanna kvar i lägenheten måste hyresvärdens intresse av att avsluta kontraktet väga tyngre 

än hyresgästens intresse av att avtalet ska bestå för att besittningsskyddet ska brytas. 

Rättstillämparen ska med andra ord göra en intresseavvägning mellan hyresgästens och 

hyresvärdens intressen.53 I det fall hyresvärden har sagt upp hyreskontraktet på grund av att 

huset ska rivas ska bland annat hyresgästens förutsättningar att skaffa en ny bostad beaktas 

vid skälighetsbedömningen. Om marknadsförhållandena är sådana att det inte rimligen kan 

förväntas att hyresgästen kan skaffa en ny bostad ska hyreskontraktet i princip endast 

brytas om hyresvärden erbjuder hyresgästen en ersättningsbostad.54 Om hyresvärden 

istället säger upp hyresgästen på grund av att huset ska genomgå en större ombyggnad 

krävs det, för att besittningsskyddet ska brytas, att det inte är uppenbart att hyresgästen kan 

sitta kvar i lägenheten utan att det innebär nämnvärd olägenhet för genomförandet av 

ombyggnationen (JB 12:46 st. 1 p. 4). Hyresvärdens påstående om att ombyggnationen kan 

utföras mer ändamålsenligt om hyresgästen är borta ska i regel vara tillräckligt för att 

uppfylla detta krav.55 I de fall hyresvärden säger upp hyresgästen på grund av att huset ska 

byggas om har hyresgästen även en lagstadgad återflyttningsrätt (JB 12:46 st. 1 p. 4 och 

st. 4). Om det är möjligt måste därför hyresvärden erbjuda hyresgästen en likvärdig lägen-

het i huset efter ombyggnationen. Återflyttningsrätten ska vid rättstillämpningen beaktas 

inom skälighetsbedömningen. Det innebär att om en hyresvärd utan fog vägrar hyresgästen 

                                                
52   SOU 1966:14 s. 160 och 330 och prop. 1968:91 bih. A s. 91 f. och 125 f. 
53   Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 60 f. 
54   Prop. 1968:91 bih. A s. 92 och SOU 1966:14 s. 160. 
55   SOU 1966:14 s. 161. 
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återflyttning föreligger i allmänhet inte förutsättningar för att bryta besittningsskyddet. 

Hyresavtalet förlängs då, vilket innebär att ombyggnationen inte kan genomföras.56  

 

I avtal om lokalhyra kan besittningsskyddet brytas på grund av att huset ska rivas eller 

genomgå en större ombyggnad om det finns ett villkor i hyreskontraktet om att hyres-

avtalet skulle komma att upphöra på grund av rivning eller ombyggnation. Om ett sådant 

villkor inte intagits i hyreskontraktet krävs istället att hyresvärden anvisar en godtagbar 

ersättningslokal till hyresgästen (JB 12:57 st. 1 p. 2–3). För att en anvisad ersättningslokal 

ska anses vara skälig krävs det att den uppfyller sådana krav i fråga om läge, storlek och 

utformning som med hänsyn till hyresgästens verksamhet framstår som skäliga.57 Till 

skillnad från vad som gäller vid uppsägning av bostadshyresgäster finns, som framgår, vid 

lokalhyresavtal inte något krav på att uppsägningen inte ska vara oskälig. Förut-

sättningarna för att bryta besittningsskyddet har istället angetts mer precist i lagen genom 

uppställandet av kravet på anvisning av en godtagbar ersättningslägenhet.58 Lagstiftaren 

har ansett att rivning och ombyggnation av hus är relativt vanliga situationer och att det 

inte är lämpligt att låta frågan om besittningsskyddet avgöras efter en bedömning av 

omständigheterna i det enskilda fallet.59 Den lagtekniska konstruktionen, med kravet på 

anvisning av en godtagbar ersättningslägenhet utgör istället en så kallad legal intresse-

avvägning.60 Vid uppsägning på grund av att huset ska byggas om krävs det, utöver 

anvisningen av en godtagbar ersättningslägenhet, även att det inte är uppenbart att hyres-

gästen kan sitta kvar i lägenheten utan att det innebär nämnvärd olägenhet för 

genomförandet av ombyggnationen (JB 12:57 st. 1 p. 3).  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att reglerna om besittningsskydd tryggar bostads-

hyresgästen från att behöva lämna sin bostad och säkerställer att lokalhyresgästen får 

ersättning i det fall denne blir uppsagd från kontraktet utan befogad anledning.61 De 

besittningsbrytande bestämmelserna som reglerar situationen då ett hus ska rivas eller 

                                                
56   Prop. 1974:150 s. 495 f. 
57   SOU 1966:14 s. 331. 
58   Lejman, Den nya hyresrätten efter hyresregleringens avskaffande, s. 367. 
59   Prop 1968:91 bih. A s. 126 f.  
60   Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 110. 
61   A.a. s. 60. 
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genomgå en större ombyggnad har fått olika utformning beroende på om det rör sig om 

uppsägning av en bostadshyresgäst eller en lokalhyresgäst. I bostadshyresgästens fall ska 

en intresseavvägning göras i det enskilda fallet, och i lokalhyresgästens fall bygger istället 

bestämmelsen i sig på en legal intresseavvägning. I båda fallen har dock reglerna föranletts 

av noggranna överväganden av lagstiftaren och en balansering av parternas respektive 

intressen.62  

 

2.3 Underhållsskyldigheten 

2.3.1 Lägenhetens skick  

Den standard som en hyresgäst som huvudregel har rätt att kräva enligt hyresavtalet 

bestäms med ledning av JB 12:9 st. 1.63 Bestämmelsen föreskriver att hyresvärden, om inte 

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

allmänna uppfattningen på orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet (JB 12:9 st. 1 

och 12:15 st. 1). Detta gäller för både lägenheter och lokaler men får olika innebörd 

beroende på vad avsikten med uthyrningen är. Ytterst får innebörden av denna norm fast-

ställas genom avtalstolkning.64  

 

I lokalhyresavtal finns möjlighet att avtala om att lägenheten ska hålla en sämre standard 

än den som föreskrivs i JB 12:9 st. 1. Detsamma gäller om hyresavtalet avser hyra av 

bostad för fritidsändamål, eller om hyresavtalet innehåller en förhandlingsklausul enligt 

hyresförhandlingslagen (1978:304) och bestämmelserna om lägenheten skick har tagits in i 

en förhandlingsöverenskommelse enligt denna lag (JB 12:9 st. 2). Om parterna inte har 

avtalat om lägenhetens skick träder dock hyreslagens regler in och hyresvärden måste 

tillhandahålla lägenheten i fullt brukbart skick enligt JB 12:9 st. 1.65  

 

                                                
62   Jfr. Grauers, Nyttjanderätt: Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 117. 
63   Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s. 89 f. 
64   Edling, Lexino (31/8 2016), kommentaren till JB 12:9 under rubriken Fullt brukbar för det 
avsedda ändamålet. 
65   Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s. 82 f. 



22 

Bostadshyresgäster har, utöver vad som framgår av JB 12:9 st. 1, även som huvudregel rätt 

till löpande underhåll av lägenheten.66 Hyresvärden måste således tapetsera och måla om 

lägenheten och utföra andra sedvanliga reparationer när lägenheten har försämrats på 

grund av ålder och bruk (JB 12:15 st. 2). Bestämmelserna om hyresvärdens underhålls-

skyldighet skyddar hyresgästen som annars kan ha svårt att hävda sina intressen gentemot 

hyresvärden. Lagstiftaren har genom att reglera hyresvärdens underhållsskyldighet även 

strävat efter att uppnå en önskvärd boendestandard i samhället i allmänhet.67  

 

Om en lägenhet inte uppfyller erforderlig standard och kravet på fullt brukbart skick enligt 

JB 12:9 st. 1, heter det i hyresrättsliga termer att lägenheten har en brist, alternativt att det 

föreligger hinder eller men i nyttjanderätten.68 Brister i lägenheten kan exempelvis uppstå 

genom en brand. Det är dock inte endast skador i lägenhetens fysiska skick som omfattas, 

det gör även andra typer av olägenheter som lägenheten kan vara behäftad med. Praxis är 

relativt sträng mot hyresvärden i detta avseende. Exempelvis har i praxis såväl buller och 

andra ljudstörningar från grannar, som den omständigheten att färg varit bortnött och 

sprickor uppstått i lägenheten ansetts utgöra brister i lägenhetens skick eller hinder och 

men i övrigt.69  

 

2.3.2 Hyresgästens möjlighet att anmärka på brister 

Om lägenheten vid tillträdet inte uppfyller den standard hyresgästen har rätt att kräva enligt 

hyresavtalet kan hyresgästen göra gällande en rad påföljder enligt JB 12:11.70 Genom en 

hänvisning från JB 12:16 blir bestämmelsen även tillämplig under hela hyresperioden. 

Hyresgästen kan, enligt JB 12:11 st. 1 p. 1, inledningsvis kräva att hyresvärden ska av-

hjälpa bristen. Underlåter hyresvärden att göra det har hyresgästen rätt att utföra nöd-

vändiga åtgärder själv på hyresvärdens bekostnad. Om bristen inte kan avhjälpas utan 

dröjsmål eller om hyresvärden underlåter att avhjälpa bristen har hyresgästen rätt att säga 

                                                
66   Grauers, Nyttjanderätt: Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 41 f. 
67   Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s. 83 f. och Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt 
till fast egendom, s. 185 f. 
68   Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 179. 
69   Se t.ex. NJA 1934 s. 190, NJA 1939 s. 57 och NJA 1964 s. 434. 
70   Grauers, Nyttjanderätt: Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 39. 
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upp avtalet (JB 12:11 st. 1 p. 2). Hyresgästen har även rätt till skälig nedsättning av hyran 

för den tid lägenheten är i bristfälligt skick (JB 12:11 st. 1 p. 1).  

 

Parallellt med dessa påföljder kan hyresgästen kräva skadestånd om denne förorsakats 

skada på grund av lägenhetens brist (JB 12:11 st. 1 p. 4).71 Hyresvärden har ett 

presumtionsansvar för skador som drabbat hyresgästen. Det åligger därför hyresvärden att 

exculpera sig för att undgå skadeståndsansvar.72 Den omkastade bevisbördan kan både 

förbättra hyresgästens möjligheter att kräva skadestånd och verka handlingsdirigerande. 

Hyresvärden måste visa omsorg vid fullgörandet av sina förpliktelser, om hyresvärden inte 

kan bevisa att så har skett kan denne komma att åläggas skadestånd.73 Ett ytterligare 

påtryckningsmedel som bostadshyresgäster har är att de kan ansöka hos hyresnämnden om 

att hyresvärden ska föreläggas att åtgärda bristen (JB 12:11 st. 1 p. 5). Som framgår har 

hyresgästen ett rikt batteri av sanktioner att tillgripa för att säkerställa att lägenhetens skick 

inte avviker från vad som följer av hyresavtalet.74  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
71   Victorin, Kommersiell hyresrätt, s. 206. 
72   Lejman, Den nya hyresrätten efter hyresregleringens avskaffande, s. 218 f. och Edling, Lexino 
(31/8 2016), kommentaren till JB 12:11 under rubriken Förutsättningar för ansvar. 
73   Victorin, Kommersiell hyresrätt, s. 211. 
74   Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s. 97. 
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3 Bestämmelsens förhållande till den övriga 

kontraktsrätten 

 

3.1 Inledning 

De detaljerade bestämmelserna på hyresrättens område innebär en rad avsteg från de mer 

allmänna kontraktsrättsliga reglerna.75 Hyreslagstiftningen skulle därför kunna beskrivas 

som en särreglering i förhållande till den övriga kontraktsrätten. Det finns dock skäl att inte 

avskärma hyresrätten från denna. På så sätt skapas förutsättningar för att vid oklara rätts-

lägen välja en lösning som ligger i linje med den allmänna kontraktsrätten och som grundar 

sig på överväganden som traditionellt sett förekommer på rättsområdet. Det leder till 

förutsebarhet och systematik.76 För att diskutera lämpligheten i bestämmelsen att hyres-

avtalet förfaller om lägenheten förstörs finns därför anledning att lyfta blicken från 

hyresförhållandet och diskutera hur väl bestämmelsen överensstämmer med den övriga 

kontraktsrätten.  

 

Att hyresavtalet förfaller om lägenheten förstörs innebär att ett ändrat förhållande under 

avtalsperioden leder till att avtalet upphör. Detta utgör ett avsteg från den grundläggande 

principen att avtal ska hållas. Normalt sett får vardera avtalsparterna själva bära risken för 

att avtalsförhållandet kan utvecklas på ett ofördelaktigt sätt. Principen att avtal ska hållas 

medför på så sätt att avtalsparter i allmänhet kan förlita sig på att deras överenskommelser 

kommer att gälla i framtiden.77 Av lagstiftning, praxis och avtalsvillkor framgår fler 

grunder som möjliggör att ett avtal kan upphöra i förtid vid ändrade förhållanden.78 I 

oreglerade rättsförhållanden kan analogier komma att tillämpas. Analogier kan i sin tur ge 

uttryck för eller ge upphov till så kallade allmänna rättsgrundsatser.79 I den första delen av 

detta kapitel behandlas de rättsgrunder som enligt den allmänna kontraktsrätten kan ligga 

till grund för att ett avtal upphör i förtid som en följd av ändrade förhållanden. Dessa 

                                                
75   Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 25. 
76   Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s. 16. 
77   Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 198. 
78   Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II andra häftet, s. 59–75. 
79   Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II första häftet, s. 27. 
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grunder kommer att lyftas fram för att sedan relateras till den situation som föreligger om 

en hyreslägenhet har förstörts genom en brand. Förhoppningen är att därigenom utreda och 

diskutera om JB 12:10 st. 1 har stöd i sådana argument och överväganden som normalt sett 

gör sig gällande på kontraktsrättens område.   

 

I den andra delen av detta kapitel kommer bestämmelsen att hyresavtalet förfaller om 

lägenheten förstörs att jämföras med vad som gäller i näraliggande rättsförhållanden när ett 

upplåtelseobjekt har förstörts. Genom att belysa skillnader och likheter mellan olika 

rättsförhållanden är förhoppningen att bestämmelsen ska kunna förstås och diskuteras från 

en mer välgrundad utgångspunkt. 

 

3.2 Allmänna grunder för avtals upphörande 

3.2.1 Hävning 

En part som har ingått ett varaktigt avtal på en bestämd tid kan i vissa fall frånträda avtalet 

i förtid genom hävning. För att en hävning ska godtas krävs i regel att den hävande partens 

medkontrahent har begått ett kontraktsbrott, vanligen genom att inte fullgöra sina 

förpliktelser enligt avtalet.80 I många lagrum uppställs kravet att avtalsbrottet ska vara av 

viss styrka för att hävning ska godtas. Exempelvis kan krävas att den hävande partens 

medkontrahent har gjort sig skyldig till ett väsentligt kontraktsbrott, eller ett kontraktsbrott 

som inte är av ringa betydelse.81 Rätt till hävning vid väsentligt avtalsbrott har ansetts 

föreligga för en rad oreglerade avtalstyper genom en analogisk tillämpning av köplagens 

hävningsregler.82  

 

Om man relaterar principerna för hävning till den situation som föreligger när en 

hyreslägenhet förstörs genom en olyckshändelse står klart att hyresvärden är den part som i 

en sådan situation brister i sina avtalsförpliktelser. Denne har ju enligt avtalet en skyldighet 

att tillhandahålla lägenheten i ett visst skick.83 I och med att lägenheten är förstörd torde 

hyresvärden anses väsentligen ha brustit i denna förpliktelse. Rätten att häva avtalet skulle 

                                                
80   Rodhe, Obligationsrätt, s. 416. 
81   A.a. s. 429. 
82   Bengtsson, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott, s. 107 f. 
83   Se ovan avsnitt 2.1.1 och 2.3. 
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därför tillkomma hyresgästen i det fall en lägenhet har förstörts. Av praxis framgår dock att 

hyresgästen i samtliga fall har varit den part som har yrkat att avtalet inte har förfallit, det 

är istället hyresvärden som har yrkat detta.84 Det har med andra ord i samtliga fall varit den 

part som har begått avtalsbrottet, som även har yrkat att avtalet ska upphöra. Under sådana 

förhållanden kan hävning av avtalet normalt sett inte komma på fråga. Detta medför att 

bestämmelsen om att hyresavtalet förfaller om lägenheten förstörs svårligen kan härledas 

till de allmänna principerna för hävning. 

 

3.2.2 Förutsättningsläran 

Avtalsparter har diverse bevekelsegrunder och förutsättningar när de ingår avtal.85 Som ett 

utslag av principen om att avtal ska hållas gäller att en avtalspart i regel måste bära risken 

av att dennes förutsättningar för avtalet brister. I vissa fall kan dock omständigheterna vara 

sådana att det anses vara lämpligt och rimligt att kasta över risken för att dennes 

förutsättningar slår fel på medkontrahenten.86 Detta kan göras med en tillämpning av 

förutsättningsläran. Det råder i litteraturen något delade meningar om vilka rättsverkningar 

som inträder vid en tillämpning av denna lära.87 En vanlig uppfattning är att förutsättnings-

läran kan leda till att avtalet befinns vara ogiltigt eller overksamt.88 Möjligen kan en annan 

rättsverkning av förutsättningsläran vara att avtalet består men att avtalsvillkoren modi-

fieras.89 Förutsättningslärans giltighet och omfattning i svensk rätt är omstridd.90 I och med 

att läran har tillämpats av domstolarna torde det dock finnas stöd för slutsatsen att 

förutsättningsläran utgör en del av den svenska rätten.91 

 

                                                
84   Se SvJT 1946 rf. s. 47, RBD 1992:10, Svea hovrätt 2003-11-04 T 5791-02, Hovrätten för Västra 
Sverige 2004-05-28 T 1513-04, RH 2009:28, Svea hovrätt 2009-04-17 T 7441-07, Svea hovrätt 
2015-06-10 T 11657-14 och Svea hovrätt 2017-03-15 T 3961-16. 
85   Ramberg, Civilrätt, s. 108. 
86   Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 211 f., se även NJA 1981 s. 269, NJA 1985 s. 178 
och NJA 1997 s. 5. 
87   Lehrberg, Förutsättningsläran, s. 564 f. 
88   A.a. s. 173 f. och 564–566 och Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II andra häftet, s. 62. 
89   Lehrberg, Förutsättningsläran, s. 566–569, Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II andra häftet, s. 62 
och Bengtsson, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott, s. 110, se även t.ex. 
NJA 1989 s. 614. 
90   Bengtsson, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott, s. 110 och Ramberg & 
Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 214. 
91   Se t.ex. NJA 1981 s. 269, NJA 1985 s. 178 och NJA 1993 s. 319. 
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För att ett avtal ska bli overksamt grundat på förutsättningsläran krävs att en part har ingått 

ett avtal grundat på en förutsättning som senare visar sig vara felaktig. Den felaktiga 

förutsättningen kan ha förelegat redan vid avtalets ingående eller uppkommit senare under 

avtalsperioden. Den part som ingått avtalet under den felaktiga förutsättningen kan kallas 

för förutsättningskontrahent, och den andra parten för medkontrahent. För att förutsätt-

ningsläran ska tillämpas krävs det att den felaktiga förutsättningen varit väsentlig för förut-

sättningskontrahenten, synbar för medkontrahenten och att det vid en objektiv bedömning 

befinns att risken för den felaktiga bedömningen bör ligga på medkontrahenten. Som 

framgår är rekvisiten för förutsättningsläran mycket allmänna, domstolarna har därför stor 

frihet att bestämma när läran ska tillämpas.92 

 

Om förutsättningsläran ska tillämpas på en situation där en lägenhet har förstörts genom en 

brand måste inledningsvis klargöras vem av parterna som är förutsättningskontrahent och 

vem av dem som är medkontrahent. Som framgått har det i samtliga rättsfall varit hyres-

värden som har yrkat att avtalet ska förfalla efter en brand.93 Det innebär att hyresvärden är 

den part som skulle yrka att avtalet är overksamt grundat på förutsättningsläran. Hyres-

värden är därför förutsättningskontrahent, medan hyresgästen är medkontrahent. Det torde 

vara förhållandevis oproblematiskt att konstatera att en väsentlig förutsättning för att 

hyresvärden ingick hyresavtalet var att denne hade en lägenhet att hyra ut som inte var 

förstörd. Det måste även anses stå klart att denna förutsättning var synbar för hyresgästen. 

De första rekvisiten för en tillämpning av förutsättningsläran torde därför vara uppfyllda i 

en situation då en uthyrd lägenhet förstörts genom en brand. För att hyresavtalet ska bli 

overksamt krävs det dock även att det vid en objektiv bedömning framgår att risken för att 

lägenheten är förstörd bör ligga på hyresgästen. För att utreda om det finns skäl att över-

vältra risken på hyresgästen finns anledning att först klargöra vad som skulle gälla om 

förutsättningsläran inte tillämpas (under antagandet att JB 12:10 st. 1 inte skulle finnas).  

 

                                                
92   Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II andra häftet, s. 62. 
93   Se SvJT 1946 rf. s. 47, RBD 1992:10, Svea hovrätt 2003-11-04 T 5791-02, Hovrätten för Västra 
Sverige 2004-05-28 T 1513-04, T 2796-07, RH 2009:28, Svea hovrätt 2009-04-17  
T 7441-07, Svea hovrätt 2015-06-10 T 11657-14 och Svea hovrätt 2017-03-15 T 3961-16. 
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En part som begår ett kontraktsbrott blir som huvudregel skyldig att ersätta sin 

medkontrahent för dennes positiva kontraktsintresse. Det innebär att den part som drabbats 

av kontraktsbrottet ska försättas samma ekonomiska läge som om avtalet hade uppfyllts.94 

En hyresvärd som inte tillhandahåller en hyreslägenhet i avtalsenligt skick brister i sina 

avtalsförpliktelser och gör sig därmed skyldig till ett kontraktsbrott. Huvudregeln är därför 

enligt allmänna principer att hyresvärden, om lägenheten förstörs, blir skyldig att ersätta 

hyresgästen för dennes positiva kontraktsintresse. En tillämpning av förutsättningsläran får 

således konsekvensen att hyresvärden går fri från denna skadeståndsskyldighet. Man kan 

fråga sig vilka skäl som talar för en sådan ordning. Några självklara sådana framgår 

knappast. I praxis har det krävts relativt starka skäl för att övervältra risken för bristande 

förutsättningar för avtalet på medkontrahenten.95 Det innebär att det knappast kan anses stå 

klart att förutsättningsläran skulle tillämpas på en situation där en hyreslägenhet förstörts 

genom en brand. Dessutom kan tilläggas att förutsättningsläran i regel främst tillämpats på 

fall där den felaktiga förutsättningen förelegat redan vid avtalets ingående, och inte vid fall 

där den felaktiga förutsättningen uppkommit på grund av ändrade förhållanden under 

avtalsperioden.96 Sammantaget leder detta till att bestämmelsen att hyresavtalet förfaller 

om lägenheten förstörs möjligen kan anses ha stöd i förutsättningsläran, men att detta stöd 

inte väger särskilt tungt.  

 

3.2.3 Avtalslagen 36 § 

Ett avtalsvillkor som är oskäligt kan jämkas eller lämnas utan avseende med stöd av 

avtalslagen 36 §, även kallad generalklausulen. En tillämpning av generalklausulen kan 

även medföra att ett avtal i sin helhet lämnas utan avseende (avtalslagen 36 § st. 1 andra 

meningen). Inte endast ett avtalsvillkors innehåll beaktas vid tillämpningen av general-

klausulen, det gör även dess verkningar.97 Det oskäliga avtalsvillkor som ligger till grund 

för generalklausulens tillämpning kan ha förelegat redan vid avtalets ingående, eller ha 

uppkommit under avtalsperioden på grund av senare inträffade förhållanden 

                                                
94   Jrf. Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 237 f. 
95   Se t.ex. NJA 1981 s. 269, NJA 1999 s. 575, NJA 1999 s. 793 och NJA 1997 s. 5, se även 
Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II andra häftet, s. 63. 
96   Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II andra häftet, s. 62, se även Ramberg & Ramberg, Allmän 
avtalsrätt, s. 212. 
97   Munukka, Lexino (31/12 2012), kommentaren till avtalslagen 36 § under rubriken Jämkning vid 
oskälighet. 
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(avtalslagen 36 § st. 1 första meningen). I praxis har tillämpning av generalklausulen vid 

ändrade förhållanden huvudsakligen rört justering av priset eller prisklausuler. Att ett avtal, 

genom en tillämpning av generalklausulen, i sin helhet lämnas utan avseende hör därför till 

undantagsfallen.98 Tröskeln för vad som anses vara oskäligt har lagts förhållandevis högt 

för att avtalsfriheten inte ska inskränkas mer än nödvändigt.99 Vid oskälighetsprövningen 

ska även särskild hänsyn tas till behovet av skydd för den part som intar en underlägsen 

ställning i avtalsförhållandet (avtalslagen 36 § st. 2). Som framgått av avsnitt 2.1.1 är 

hyresgästen den part som typiskt sett intar en underlägsen ställning i avtalet. Det medför att 

det i regel torde bli svårt för en hyresvärd att visa att det föreligger oskäliga avtalsvillkor i 

parternas hyreskontrakt. 

 

Sammantaget kan konstateras att det visserligen kan framstå som oskäligt om en hyresvärd 

skulle vara förpliktigad att tillhandahålla en lägenhet enligt ett hyresavtal även om 

lägenheten har förstörts genom en brand. Det är dock mindre troligt att ett sådant 

förhållande skulle medföra att hyresavtalet lämnas utan avseende grundat på general-

klausulen. Mot bakgrund av att en tillämpning av avtalslagen 36 § endast i undantagsfall 

medför att avtalet i sin helhet lämnas utan avseende, och att oskälighetströskeln är relativt 

hög samt att hyresvärden måste anses vara den överlägsna parten i hyresförhållandet 

framstår det som osannolikt att ett hyresavtal skulle upphöra för att en lägenhet förstörts 

grundat på generalklausulen. Slutsatsen av detta är att bestämmelsen att hyresavtalet 

förfaller om lägenheten förstörs inte har något tydligt stöd i avtalslagen 36 §. 

 

3.2.4 Viktig grund 

Under vissa extraordinära omständigheter har varaktiga avtal som inte gäller tills vidare 

ansetts kunna sägas upp i förtid. De extraordinära omständigheterna kan sägas utgöra en så 

kallad viktig grund, som motiverar att parterna befrias från avtalet i förtid.100 Stöd för detta 

kan hämtas i kommissionslagen 35 § st. 1 p. 2 och handelsagenturlagen 26 § st. 1 p. 2.101 

                                                
98   Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II andra häftet, 66 f. 
99   Munukka, Lexino (31/12 2012), kommentaren till avtalslagen 36 §, under rubriken Jämkning vid 
oskälighet. 
100   Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II andra häftet, s. 63. 
101   Uttrycket viktig grund förekommer även i lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla 
bolag 2:25. 
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Det råder dock delade meningar om dessa paragrafer kan ligga till grund för ett allmänt 

avtalsrättsligt institut om viktig grund.102 Handelsagenturlagen är dessutom ett särpräglat 

avtal som syftar till att skydda handelsagenten. En analogi till handelsagenturlagens regler 

måste därför göras med viss försiktighet.103 Det är således ovisst i vilken utsträckning 

viktig grund utgör en allmän kontraktsrättslig princip som kan åberopas i avtals-

förhållanden utanför de som täcks av lagen.104    

 

Att en lägenhet som är föremål för uthyrning blir så förstörd att den inte kan användas för 

det avsedda ändamålet kan troligen vara en sådan extraordinär omständighet som utgör en 

viktig grund. Det finns således en tydlig parallell mellan viktig grund och bestämmelsen att 

hyresavtalet förfaller om lägenheten förstörs. Mot bakgrund av att det råder osäkerhet om 

vilken betydelse viktig grund har utanför det lagreglerade området torde en hänvisning till 

viktig grund dock endast på sin höjd kunna ge JB 12:10 st. 1 ett svagt stöd i de över-

väganden som traditionellt sett förekommer inom den allmänna kontraktsrätten. 

 

3.2.5 Force majeure 

Ett avtal kan komma att upphöra om det inträffar vissa svårförutsedda och extraordinära 

händelser, så kallad force majeure.105 I litteraturen har det framförts att det då ska röra sig 

om utifrån kommande, omfattande och sällan inträffande händelser som i princip gör det 

omöjligt att prestera enligt avtalet.106 Typexemplet på sådana händelser är naturkatastrofer, 

krig, ny lagstiftning och statliga ingripanden. Även eldsvådor hör till dessa typer av 

händelser.107 Nära sammankopplat med force majeure är det så kallade kontrollansvar som 

är föreskrivet i bland annat köplagen 27 §.108 Det är inte ovanligt att avtalsparter tar in 

force majeureklausuler i sina kontrakt. Därmed kan de uppställa särskilda villkor för vad 

som ska gälla om förhållandena för avtalet ändras markant.109 Parternas avtal behöver inte 

                                                
102   Jfr. t.ex. Ramberg, Licensavtal, allmän avtalsrätt och Eric M Runesson, SvJT 2015 s. 137 och 
Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II andra häftet, s. 64.   
103   Jfr. Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II första häftet, s. 221 
104   Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II andra häftet, s. 64. 
105   A.a. s. 69 f. 
106   Rodhe, Obligationsrätt, s. 355. 
107   Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II andra häftet, s. 69. 
108   Svensson, Lexino (19/4 2017), kommentaren till köplagen 27 §, under rubriken 
Kontrollrekvisitet, Inledning. 
109   Rodhe, Obligationsrätt, s. 716 och Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II andra häftet, s. 69. 
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nödvändigtvis upphöra på grund av force majeure, det kan även tänkas att avtalsvillkoren 

modifieras på olika sätt. En mycket vanlig rättsföljd är att tiden för fullgörandet av den 

prestation som förhindrats skjuts fram.110 Det är i regel upp till avtalsparterna själva att 

besluta om force majeureklausuler och vad de ska ha för innebörd och omfattning.111  

 

Mot bakgrund av detta står klart att såväl lagstiftaren som avtalsparter i allmänhet tycks 

vara av uppfattningen att det i vissa fall inte kan krävas att en avtalspart ska prestera enligt 

avtalet om det inträffar en svårförutsedd och extraordinär händelse. Att en hyreslägenhet 

har förstörts genom en brand är en sådan händelse som typiskt sett utgör force majeure. En 

tillämpning av JB 12:10 st. 1 leder till att hyresvärden helt befrias från sin förpliktelse att 

prestera enligt avtalet när dennes lägenhet har förstörts. Det innebär att bestämmelsen att 

hyresavtalet förfaller om lägenheten förstörs står i harmoni med principerna för force 

majeure. Det bör dock beaktas att det inte är ovanligt att hyresvärden återuppbygger ett hus 

eller en lägenhet som har förstörts genom en brand.112 Vid sådana förhållanden medför den 

eldsvåda som gjort att lägenheten har förstörts att hyresvärden endast tillfälligt är 

förhindrad att prestera enligt avtalet. Det framstår därför som mer naturligt om rättsföljden 

av den inträffade händelsen är att tiden för hyresvärdens prestation skjuts fram. En sådan 

lösning skulle även troligen i högre grad återspegla hur avtalsparter utformar och använder 

force majeureklausuler i allmänhet.113  

 

Sammanfattningsvis innebär detta att JB 12:10 st. 1 har stöd i läran om force majeure och i 

de överväganden som bär upp denna, men att det inom ramen för läran även finns utrymme 

att ge bestämmelsen en annan utformning. En ordning som innebär att hyresvärdens 

prestation skjuts fram i tiden, istället för att den helt bortfaller, skulle stå väl i linje med 

force majeure. En sådan ordning skulle möjligen även i högre grad återspegla hur force 

majeureklausuler utformas och används av avtalsparter i praktiken.114  

 

                                                
110   Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II andra häftet, s. 72. 
111   Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 206 och Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II andra 
häftet, s. 72 f. 
112   Se nedan avsnitt 4.1.1 och 5.1.3. 
113   Jfr. Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II andra häftet, s. 72. 
114   Jfr. Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II andra häftet, s. 72. 
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3.2.6 Omöjlighetsläran 

Nära sammankopplat med force majeure är den så kallade omöjlighetsläran. Förhållandet 

mellan de två rättsinstituten kan beskrivas så att force majeure är en bland flera typer av 

förhållanden som enligt omöjlighetsläran gör det omöjligt att prestera enligt ett avtal.115 

Omöjlighetsläran låg troligen till grund för 24 § i 1905 års köplag.116 Idag tycks dock läran 

ha spelat ut sin roll i svensk rätt.117 Det finns ändå skäl att behandla omöjlighetsläran i 

denna framställning. Det beror på att vissa uttalanden från motiven till bestämmelsen att 

hyresavtalet förfaller om lägenheten förstörs ger uttryck för att omöjlighetsläran även kan 

legat till grund för denna bestämmelse.118 Omöjlighetsläran bygger på tanken att om det är 

omöjligt att fullgöra ett avtal ska parterna befrias från sina förpliktelser. Avtalet blir 

således vid en tillämpning av omöjlighetsläran en nullitet. Begreppet omöjlighet avser så 

kallad objektiv omöjlighet.119 Med det menas att det är omöjligt att fullgöra prestationen 

inte endast för den ifrågavarande avtalsparten, utan även för varje annan person.120 Endast 

det faktum att en prestation inte kan fullgöras på den avtalade tiden medför i regel inte att 

prestationen anses vara omöjlig. Eventuellt kan även möjligheten att fullgöra en prestation 

som endast i ringa grad avviker från den rätta medföra att avtalsförpliktelsen inte anses 

vara omöjlig.121 Det uppställs på så sätt höga krav på de hinder som måste föreligga för att 

den part som inte kan prestera framgångsrikt ska kunna åberopa omöjlighetsläran och 

därmed bli fri från sina kontraktuella förpliktelser. 

 

Om man relaterar omöjlighetsläran till den situation som föreligger om en lägenhet 

förstörts genom en brand framgår att det är tveksamt om denna situation täcks av lärans 

tillämpningsområde. Eftersom tidsbestämningen av prestationen i regel inte är avgörande 

för om prestationen är omöjlig borde en hyresvärd, vars hyreslägenhet har brunnit ned, ha 

möjlighet tillhandahålla lägenheten igen efter en viss tid, när lägenheten har åter-

                                                
115   Rodhe, Obligationsrätt, s. 348 och 355. 
116   Prop. 1988/89:76 s. 42 f. och Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II andra häftet, s. 61, se även 
NJA II 1906 s. 48 f., jrf. dock Rodhe, Obligationsrätt, s. 360 och 540, som menar att 24 § i 1905 års 
köplag snarare byggde på en kompromiss mellan omöjlighetsläran och force majeure.  
117   Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II första häftet, s. 61.  
118   Se nedan avsnitt 4.1.1. 
119   Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II första häftet, s. 61. 
120   Rodhe, Obligationsrätt, s. 357, se även prop. 1988/89:76 s. 43. 
121   A.a. s. 350. 
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uppförts.122 Dessutom kan tänkas att det ofta inte är objektivt omöjligt för en hyresvärd att 

tillhandahålla en annan lägenhet som är likvärdig den som brunnit ned. Som framgått ovan 

kan en sådan prestation, som endast i ringa grad avviker från den avtalade, eventuellt 

medföra att omöjlighet inte ska anses föreligga. Sammantaget talar dessa förhållanden för 

att det inte bör anses vara objektivt omöjligt för en hyresvärd att prestera, även om dennes 

hyreslägenhet har förstörts genom en brand. Oavsett vilket resultat man når vid 

bedömningen av hyresvärdens möjlighet att prestera kan knappast hänvisningar till 

omöjlighetsläran ligga till grund för slutsatsen att JB 12:10 st. 1 har stöd i de överväganden 

och argument som traditionellt sett förekommer på kontraktsrättens område, eftersom 

omöjlighetsläran idag tycks ha spelat ut sin roll i svensk rätt.123  

 

3.3 Förstörda upplåtelseobjekt i närliggande rättsförhållanden 

3.3.1 Inledning 

Det finns inget självklart svar på frågan vilket rättsförhållande som lämpar sig bäst för en 

jämförelse med den situation som föreligger om en hyreslägenhet förstörs genom en brand. 

Som framgått i avsnitt 2.1.1 uppvisar hyresavtalet flera särdrag från andra obligations-

rättsliga avtal. Bestämmelserna om tomträtt och bostadsrätt passar dessutom mindre väl för 

en jämförelse eftersom dessa bestämmelser uppvisar betydande likheter med äganderätten. 

De är därför genom sin rättsliga konstruktion mer förmånliga för nyttjanderättshavaren, 

och många av de intressekonflikter som kan aktualiseras i ett hyresförhållande gör sig inte 

gällande i dessa rättsförhållanden (jfr. JB 13 kap. och bostadsrättslag [1991:614]).124 De 

rättsförhållanden som kommer att vara föremål för jämförelsen nedan är istället hyra av lös 

egendom och arrende, med särskild fokus på jordbruksarrende.  

 

Jämförelsen med hyra av lös egendom är motiverad för att rättsförhållandet, i likhet med 

avtal om hyra av lägenhet, är ett ömsesidigt förpliktande avtal om upplåtelse egendom för 

nyttjande.125 Den upplåtna egendomen är dessutom inte sällan i nyttjanderättshavarens 

besittning över en längre tidsperiod. Rättsförhållandena har även ett gemensamt ursprung 

                                                
122   Rodhe, Obligationsrätt, s. 350. 
123   Jfr. Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II andra häftet, s. 59. 
124   Jrf. Grauers, Nyttjanderätt: Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 17. 
125   Bäärnhielm, Fördel saklega, SvJT 2001 s. 434. 
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och har i äldre rätt burits upp av en samsyn som går tillbaka till den romerska rätten.126 Det 

kan därför tänkas att de överväganden som ligger till grund för riskfördelningen mellan 

parterna i det fall ett hyresobjekt förstörs kan tjäna som underlag vid diskussionen om 

JB 12:10 st. 1 är lämplig.  

 

Arrendeavtal avser upplåtelse av jord till nyttjande mot vederlag (JB 8:1 st. 1). Det finns 

ett flertal olika typer av arrendeformer. Upplåtelsen kan ge arrendatorn rätt att använda 

marken för jordbruk (jordbruksarrende), rätt att uppföra eller bibehålla en byggnad att 

användas som bostad (bostadsarrende) eller för förvärvsverksamhet (anläggningsarrende) 

eller ge arrendatorn rätt att använda marken för andra ändamål, till exempel som 

fotbollsplan eller kajplats (lägenhetsarrende) (JB kap. 7–11).127 Att just avtal om 

jordbruksarrende har valts för jämförelsen beror på att jordbruksarrende uppvisar mer 

likheter med hyresförhållandet än vad de andra arrendeformerna gör. Vid bostadsarrende 

och vid anläggningsarrende är det arrendatorn som äger bostaden eller byggnaden som 

används.128 Det faller sig därför mer naturligt att denne som huvudregel får stå risken för 

sin egendom. Vid lägenhetsarrende är arrendatorns intresse i att behålla upplåtelsen typiskt 

sett svagare än vad det är i de andra arrendeformerna. Detta återspeglas i lagstiftningen 

genom att lägenhetsarrendatorer bland annat inte har tillförsäkrats något besittnings-

skydd.129 Jämförelsen kommer särskilt att avse de avtal om jordbruksarrende där bostad åt 

arrendatorn ingår i arrendeupplåtelsen (JB 9:2 st. 2). Denna typ av upplåtelseform brukas 

kallas gårdsarrende. Om arrendatorns bostad inte ingår i arrendeupplåtelsen brukar man 

istället tala om sidoarrende. Dessa uttryck förekommer inte i lagtexten men är vanligt 

använda i litteraturen.130 Diskussionen kommer att fokuseras på rättsverkningarna av att 

arrendatorns bostad förstörs genom en brand. Det innebär att jämförelsen främst kommer 

att hänföra sig till hyresavtal med bostadshyresgäster. Eftersom både avtal om gårds-

arrende och avtal om bostadshyra säkrar nyttjanderättshavarens hem, har såväl 

jordbruksarrendatorn som bostadshyresgästen ett särskilt behov av stabilitet i avtals-

                                                
126   A.a. s. 433 och 437–438. 
127   Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 217 f. 
128   Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 217.  
129   A.a. s. 218. 
130   Se t.ex. Grauers, Nyttjanderätt: Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 237 och Larsson & 
Synnergren, Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken, s. 145. 
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förhållandet.131 En jämförelse mellan rättsförhållandena är mot den bakgrunden motiverad 

vid en diskussion om lämpligheten i JB 12:10 st. 1. 

 

3.3.2 Hyra av lös egendom 

3.3.2.1 Rättsförhållandet mellan hyrestagare och uthyrare 

Frånsett några få bestämmelser i HB 13 kap. saknas lagstiftning som reglerar vad som 

gäller vid avtal om hyra av lös egendom.132 Ett förslag på reglering av rättsförhållandet 

lämnades i ett betänkande från 2010.133 Förslaget har än så länge inte lett till lagstiftning. 

Avgörande för rättsförhållandet mellan parterna i ett avtal om hyra av lös egendom är 

därför som utgångspunkt de villkor som parterna själva har kommit överens om.134 I 

konsumentförhållanden kan oklara avtalsvillkor komma att tolkas till konsumentens fördel 

(lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 10 §). Om parternas avtal inte 

ger vägledning i hur en rättslig fråga ska lösas har rättstillämparen att falla tillbaka på 

analogier och allmänna kontraktsrättsliga principer.135 Den praxis som finns på rätts-

området är begränsad och i doktrin uttrycks i viss mån delade meningar om vad som gäller. 

Rättsläget egendom får därför beskrivas som oklart.136 

 

Vid hyra av lös egendom aktualiseras i regel inte samma sociala skyddsintresse som gör 

sig gällande i ett avtal om hyra av bostadslägenheter.137 Detta återspeglas i gällande rätt 

genom att parterna i ett avtal om hyra av lös egendom har avtalsfrihet. Avtal som gäller 

tills vidare kan till exempel sägas upp till omedelbart upphörande.138 Någon ordning som 

liknar besittningsskyddet vid avtal om lägenhetshyra återfinns med andra ord inte vid hyra 

av lös egendom.139   

 

Ansvaret för eventuella fel på hyresobjektet ligger vid hyrestidens början på uthyraren. En 

analogi med köplagens bestämmelser faller sig här naturlig. Det åligger därför uthyraren 

                                                
131   Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 58 och 217.  
132   Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II första häftet, s. 211.  
133   Se Ds. 2010:24. 
134   A.bet. s. 24 f. 
135   A.bet. s. 47. 
136   A.bet. s. 48. 
137   Se ovan avsnitt 2.1.2, se även Ds 2010:24 s. 24 f. 
138   Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II första häftet, s. 221. 
139   Jrf. ovan avsnitt 2.2. 
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att tillse att hyresobjektet är ägnat för det ändamål för vilket sådan egendom i allmänhet 

används (jfr. köplagen 17 § st. 2 p. 1) eller att tillse att egendomen ska vara ägnad för ett 

särskilt ändamål som uthyraren insåg eller måste ha insett (jfr. köplagen 17 § st. 2 p. 2).140 

Vem av parterna som bär ansvaret för egendomens skick under hyresperioden är dock mer 

svårbestämt. Ofta talas om att uthyraren har en bevaringsplikt.141 Det råder delade 

meningar om vad denna plikt omfattar.142 I vart fall torde kunna sägas att visst ansvar för 

egendomens skick kvarstår hos uthyraren även efter det att egendomen kommit i 

hyrestagarens besittning.143 Medan uthyraren har ålagts någon form av bevaringsplikt har 

hyrestagaren en vårdplikt. Denna plikt kan omfatta skyldighet att exempelvis stå för 

löpande utgifter för att egendomen inte ska skadas, till exempel att köpa olja till en 

maskin.144 Genom uthyrarens bevaringsplikt och hyrestagarens vårdplikt uppstår en 

ansvarsfördelning för hyresobjektets skick. Vem av parterna som ansvarar för partiella 

skador på hyresobjektet beror på så sätt på vad bedömningen om omfattningen av parternas 

respektive förpliktelser i det enskilda fallet resulterar i.  

 

Det kan tänkas att den omständigheten att ett hyresobjekt har skadats allvarligt eller nästan 

förstörts kan utgöra en viktig grund som ger parterna rätt till förtida uppsägning av 

avtalet.145 I regel torde det dock krävas starka skäl för att en förtida uppsägning med 

hänvisning till viktig grund ska godtas i ett avtal hyra av lös egendom.146 Om den hyrda 

egendomen skadas till den grad att den anses vara förstörd, eller om den helt går förlorad 

blir bedömningen en annan än vad som gäller vid partiella skador.147 Vad som gäller i detta 

fall utvecklas i det kommande avsnittet.  

 

 

                                                
140   Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II första häftet, s. 213. 
141   Sundberg, Om ansvaret för fel i lejt gods, s. 223–224, Ds 2010:24 s. 32 och Hellner m.fl., 
Speciell avtalsrätt II första häftet, s. 214. 
142   Se t.ex. Sundberg, Om ansvaret för fel i lejt gods, s. 208–209, Hellner m.fl., Speciell 
avtalsrätt II första häftet, s. 214 och Ds. 2010:24 s. 32 f. 
143   Sundberg, Om ansvaret för fel i lejt gods, s. 209–211, se även DCFR IV B 3:104 och 5:104 och 
Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II första häftet, s. 214. 
144   Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II första häftet, s. 217. 
145   Se ovan avsnitt 3.2.4. 
146   Heller m.fl., Speciell avtalsrätt II första häftet, s. 221. 
147   Sundberg, Om ansvaret för fel i lejt gods, s. 318 f., Ds 2010:24 s. 33 och Hellner m.fl., Speciell 
avtalsrätt II första häftet, s. 215. 
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3.3.2.2 Hyrestagarens ställning om hyresobjektet förstörs 

När det gäller ansvaret för totalskada kan inledningsvis återigen noteras att parterna har 

avtalsfrihet och därför är fria att ställa upp de avtalsvillkor de önskar för att reglera denna 

fråga.148 Detta kan ske exempelvis genom uppställande av force majeureklausuler.149 Om 

parterna inte har avtalat om vad som ska gälla om hyresobjektet förstörs tillämpas i regel 

JB 12:10 st. 1 analogt vilket medför att avtalet förfaller.150  

 

Att avtalet förfaller medför i regel att hyrestagarens skyldighet att utge hyra upphör från 

tidpunkten då egendomen förstörts, något som kan beskrivas som att uthyraren står 

risken.151 Uthyraren är dock inte skyldig att avhjälpa skador på egendomen eller på något 

annat sätt fullgöra några förpliktelser enligt avtalet.152 Rättsverkningarna av att den uthyrda 

egendomen förstörs är med andra ord i regel desamma som de rättsverkningar som inträder 

om en hyreslägenhet förstörs.  

 

3.3.2.3 Jämförelse 

Som framgått ovan förfaller ett hyresavtal om upplåtelseobjektet förstörts både i avtal om 

hyra av lös egendom, och i avtal om hyra av lägenhet. Vad som däremot skiljer sig åt 

mellan de olika rättsförhållandena är kontrasten mellan de rättsverkningar som inträder 

beroende på om ett upplåtelseobjekt skadas partiellt, eller om det totalförstörs. Ett avtal om 

lägenhetshyra karaktäriseras i regel av att hyresvärden har ett långtgående ansvar för att 

tillse att lägenheten håller en godtagbar standard.153 Vid ett avtal om hyra av lös egendom 

är däremot ansvarsfördelningen för hyresobjektets skick under hyresperioden mer 

uppdelad mellan parterna.154 Detta kan illustreras med hjälp av graferna på nästkommande 

sida. Bilderna är förenklade i flera avseenden. En hyresgäst får till exempel i regel tåla ett 

                                                
148   Ds. 2010:24 s. 24 f. och Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II första häftet, s. 213. 
149   Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II andra häftet, s. 69. 
150   Sundberg, Om ansvaret för fel i lejt gods, s. 318–319, Ds 2010:24 s. 33 och Hellner m.fl., 
Speciell avtalsrätt II första häftet, s. 215.  
151   För denna riskfråga gäller satsen “dominus sentit casum” (ägaren får lida för olyckshändelsen) 
och “res perit domino” (saken går förlorad för ägaren), se Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II första 
häftet, s. 220 och andra häftet, s. 53. 
152   Se Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II första häftet, s. 215 och Ds 2010:24 s. 33. Jfr. dock 
Sundberg, Om ansvaret för fel i lejt gods, s. 319, som menar att den omständigheten att 
förpliktelser mellan parterna kvarstår inte utesluter att avtalet har förfallit.  
153   Se ovan avsnitt 2.3. 
154   Se ovan avsnitt 3.3.2.1. 
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visst slitage i lägenheten, och kan i regel inte kräva att hyresvärden direkt vidtar åtgärder 

för att avhjälpa slitaget.155 Graferna kan dock fungera som medel för att åskådliggöra hur 

ansvarsfördelningen i de olika rättsförhållandena ser ut i generella drag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
155   Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s. 115. 
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Graferna ovan visar att även om rättsverkningarna av att ett upplåtelseobjekt förstörs är desamma i de olika 

rättsförhållandena, är effekten i praktiken olika eftersom kontrasten mellan att hyresavtalet består, och att 

hyresavtalet förfaller är mer påtaglig i ett avtal om lägenhetshyra än vad den är i ett avtal om hyra av lös 

egendom.  
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3.3.3 Arrende 

3.3.3.1 Rättsförhållandet mellan jordbruksarrendator och jordägare 

Vid jordbruksarrende, liksom vid de andra arrendeformerna, ansvarar jordägaren för ska-

dor på den arrenderade marken. Om marken minskas eller försämras till följd av ett 

jordras, vattenflöde eller någon annan sådan händelse har arrendatorn rätt till nedsättning 

av arrendeavgiften och i vissa fall även rätt till uppsägning av avtalet (JB 8:10). Detta 

gäller även om skadorna på marken är så omfattande att marken kan anses vara förstörd. 

Den omständigheten att marken förstörs medför med andra ord inte att arrendeavtalet 

automatiskt upphör.156 I den fortsatta jämförelsen kommer fokus att läggas vid avtal om 

jordbruksarrende och särskilt gårdsarrende. 

 

Lagstiftningen för jordbruksarrende har, i likhet med hyreslagstiftningen, sedan 1900-talets 

början präglats av ett intresse av att skydda den underlägsna arrendatorn genom tvingande 

bestämmelser. Denna tankegång har under det gångna seklet delvis revideras i takt med att 

den typiska arrendatorn numera allt oftare utgörs av ett större jordbruksföretag och inte en 

självägande lantbrukare. Den ojämna maktbalans som man tidigare sökte balansera genom 

lagstiftning gör sig därför inte gällande i samma utsträckning idag.157 Dessutom finns det 

ett värde i att utbudet av arrendemark ökar, och lagstiftaren har därför velat undvika att 

genom alltför strikt tvingande lagstiftning avskräcka från utarrendering av mark.158 Dagens 

arrendelagstiftning innehåller således en rad tvingande bestämmelser till förmån för 

arrendatorn, men avtalsfriheten mellan parterna har i viss mån utvidgats.159  

 

En jordbruksarrendator har i likhet med en hyresgäst en vårdplikt för den upplåtna 

egendomen. Utöver det har jordbruksarrendatorn även skyldighet att underhålla arrende-

stället, så kallad underhållsplikt (JB 9:15). Detta innebär att det åligger arrendatorn att 

vårda och underhålla arrendestället så att det inte försämras under avtalsperioden.160 

Arrendatorn kan exempelvis behöva bekämpa ogräs, skotta snö från taken och genomföra 

                                                
156   Jfr. Flodin, Lexino (23/6 2014), kommentaren till 8:10 under rubriken Risken för vissa 
naturhändelser. 
157   Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 215 f. 
158   Prop. 1983/84:136 s. 33 f. och Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, 
s. 216. 
159   Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 215–217. 
160   Prop. 1970:20 del B s. 989. 
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normalt byggnadsunderhåll för att fullgöra sin vård- och underhållsplikt.161 Utanför 

arrendatorns underhållsplikt faller vad som kan kallas för normal förslitning av arrende-

stället. Om förslitningen har gått så långt att reparation istället kan anses påkallad faller 

dock ansvaret för detta för arrendatorn.162  I det följande avsnittet behandlas vad denna 

ansvarsfördelning mellan parterna har för betydelse i det fall jordbruksarrendatorns bostad 

förstörs genom en brand. 

 

3.3.3.2 Jordbruksarrendatorns ställning vid brandskadad bostad 

Om en byggnad, till exempel arrendatorns bostadshus, har skadats eller förslitits till den 

grad att den måste byggas om eller ersättas med en ny för att tjäna sitt ändamål, åligger det 

jordägaren att utföra det arbetet (JB 9:18). Detta brukar benämnas som jordägarens 

byggnadsskyldighet. Ansvarsfördelningen mellan en jordbruksarrendator och en jordägare 

kan sammanfattas så att det faller på arrendatorn att sköta det löpande underhållet, medan 

ansvaret för större skador faller på jordägaren. Där arrendatorns underhållsplikt slutar tar 

på så sätt jordägarens byggnadsskyldighet vid (JB 9:15 och 9:18–19).163   

 

En förutsättning för att jordägarens byggnadsskyldighet ska träda in är att arrendatorn inte 

har varit vållande till den skada som uppstått (JB 9:18 st. 1). Är så fallet har det ansetts 

rimligt att arrendatorn själv får bära följderna.164 Utöver det är orsaken till skadan av 

mindre betydelse. Både skador som uppkommit genom förslitning och genom yttre 

omständigheter omfattas.165 Det innebär att om arrendatorns bostad förstörts genom en 

eldsvåda träder jordägarens byggnadsskyldighet i regel in.166 Denna skyldighet för 

jordägaren kan aktualiseras under hela arrendeperioden.167 En ytterligare förutsättning för 

att byggnadsskyldigheten ska träda in är att den skadade anläggningen behövs med hänsyn 

till en ändamålsenlig planläggning av jordbruket på arrendestället (JB 9:18 st. 1). De 

åtgärder som krävs för att bygga om eller ersätta den skadade anläggningen måste med 

                                                
161   Larsson & Synnergren, Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken, s. 163 f. 
162   Grauers, Nyttjanderätt: Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 243. 
163   A.a. s. 242, se även prop.1970:20 del B s. 990. 
164   NJA II 1908 s. 62 och Lagberedningens förslag s. 124.  
165   Prop. 1970:20 del B s. 990. 
166   Se t.ex. NJA 1919 s. 508 och NJA 1928 s. 218. 
167   Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 249. 
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andra ord vara motiverade ur företagsekonomisk synpunkt.168 Syftet med detta krav är 

jordägaren inte ska behöva utföra meningslösa och förlustbringande investeringar och 

åtgärder som arrendatorn inte har något behov av.169 Om jordägaren inte är skyldig att 

vidta åtgärder på grund av att det inte är företagsekonomiskt försvarbart har dock 

arrendatorn istället rätt till nedsättning av arrendeavgiften. I vissa fall har arrendatorn även 

rätt till uppsägning av avtalet (JB 9:18 st. 5). Det innebär att arrendatorn har möjlighet att 

göra gällande påföljder om dennes bostad har förstörts, även om jordägarens byggnads-

skyldighet inte skulle inträda i det enskilda fallet.  

 

Om en jordägare har byggnadsskyldighet men inte fullgör denna, har arrendatorn rätt att 

göra gällande en rad påföljder som i stort motsvarar de påföljder som en hyresgäst kan 

göra gällande om det föreligger en brist i lägenheten (jfr. JB 9:18 st. 2 och 12:11 st. 1).170 

Arrendatorn har således under vissa förutsättningar rätt till självhjälp, ersättning för utförda 

åtgärder, hävning av arrendeavtalet, nedsättning av arrendeavgiften samt rätt till skade-

stånd (JB 9:18 st. 2). Genom denna reglering har ansvaret för större skador på arrendatorns 

bostad lagts på jordägaren, och arrendatorn har goda möjligheter att göra gällande 

påföljder om jordägaren inte fullgör sina avtalsförpliktelser.  

 

3.3.3.3 Jämförelse 

Av det som redovisats ovan framgår att ansvarsfördelningen mellan arrendator och 

jordägare är i princip den rakt motsatta mot den ansvarsfördelning som föreligger i ett avtal 

om lägenhetshyra. Medan arrendatorn under hyresperioden har en skyldighet att underhålla 

arrendestället har hyresgästen som huvudregel rätt att kräva att hyresvärden underhåller 

lägenheten. Om en arrendators bostad blir så skadad att den inte kan tjäna sitt ändamål har 

arrendatorn däremot rätt att kräva att jordägaren åtgärdar anläggningen (JB 9:18). I ett 

avtal om hyra av lägenhet står hyresgästen, som bekant, utan möjlighet att göra gällande 

påföljder om lägenheten blir så förstörd att den inte kan användas för det avsedda 

ändamålet (JB 12:10 st. 1). 

                                                
168   Prop. 1970:20 del B s. 990 f. 
169   Bäärnhielm m.fl., Arrendelagen (1/1 2017), kommentaren till JB 9:18 under rubriken 
Lönsamhetskravet, jrf. även NJA 1919 s. 508. 
170   Se ovan avsnitt 2.3.2. 
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Att så pass olika rättsföljder inträder i de olika rättsförhållandena kan möjligtvis förklaras 

med att jordägarens eventuella förpliktelse att tillhandahålla arrendatorn en bostad endast 

utgör en del av dennes prestation. Det huvudsakliga syftet med en upplåtelse av 

jordbruksarrende är trots allt att tillhandahålla jord för brukande (jfr. JB 9:1 och 9:2 st. 2). 

Att hela arrendeavtalet skulle förfalla på grund av att en byggnad förstörs kan mot den 

bakgrunden framstå som en omotiverad rättsföljd.171 Om däremot en hyreslägenhet förstörs 

kan hyresvärden svårligen fullgöra sin prestation i någon del, eftersom det är just 

tillhandahållandet av lägenheten i ett visst skick som utgör hyresvärdens viktigaste 

prestation.172 Möjligtvis kan en annan förklaring till de skilda rättsföljderna vara att den 

typiska hyresvärden troligtvis ofta har fler än en hyresgäst boende i sitt hyreshus. En 

ordning som innebär att hyresvärdens förpliktelser gentemot hyresgästerna kvarstår även 

om hyreshuset skulle förstöras skulle därför kunna bli mycket betungande för hyresvärden. 

Om istället en byggnad på jordägarens mark brinner upp har jordägaren endast förpliktelser 

gentemot arrendatorn att återuppbygga huset. Att en annan ansvarsfördelning föreligger i 

arrendeavtal kan således ha sin förklaring i arrendeavtalets speciella karaktär.  

 

De olika rättsförhållandena av att en arrendators respektive en hyresgästs bostad förstörs 

kan illustreras med hjälp av graferna på nästkommande sida. Även dessa grafer är 

förenklade, men de kan fungera som ett medel för att åskådliggöra ansvarsfördelningen i 

de olika rättsförhållandena i stora drag. 

                                                
171  Av motiven till bestämmelsen om jordägarens byggnadsskyldighet framgår att arrendeavtalet 
måste anses vara grundat på förutsättningen att de byggnader som fanns vid avtalets ingående 
ska fortsätta finnas till arrendatorns förfogande. Utgångspunkten vid lagstiftningsarbetet tycks 
därför ha varit att arrendeavtalet ska kvarstå, och frågan för lagstiftaren var främst under vilka 
villkor avtalet skulle fortlöpa, se NJA II 1908 s. 62 och Lagberedningens förslag s. 123. 
172   Jfr. Grauers, Nyttjanderätt: Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 36. 
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Graferna ovan visar att ansvarsfördelningen i de olika rättsförhållandena har betydande olikheter. En 

jordägare har under avtalsperioden ett mer begränsat ansvar för upplåtelseobjektets skick än vad en 

hyresvärd har. I det fall nyttjanderättshavarens bostad förstörs har däremot arrendatorn en betydande mer 

förmånlig ställning än vad hyresgästen har.  
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4 Hyresavtalets upphörande om lägenheten 

förstörs 

 

4.1 Motiven bakom bestämmelsen 

4.1.1 Förarbetena till 1907 års nyttjanderättslag 

För att få svar på frågan om vilka motiv som ligger till grund för JB 12:10 st. 1 måste 

förarbetena till 1907 års nyttjanderättslag studeras.173 Bestämmelsen att hyresavtalet 

förfaller om lägenheten förstörs har huvudsakligen sin motsvarighet i NJL 3:9.174 Den 

äldre bestämmelsen har följt med utan att större förändringar har gjorts och utan att 

närmare kommentarer har lämnats i förarbeten i samband med ändringar i 1907 års 

nyttjanderättslag, och senare i jordabalken. De ändamålsöverväganden som ligger till 

grund för bestämmelsen är dock inte särskilt utförligt presenterade i de gamla motiven.  

 

I förarbetena anges att hyresavtalets fullgörande måste anses vara omöjligt om lägenheten 

har blivit förstörd.175 Att omöjligheten att fullgöra avtalet understryks på detta sätt kan 

möjligtvis vara ett uttryck för att omöjlighetsläran legat till grund för NJL 3:9. Som 

framgått ovan kan förmodas att denna lära låg till grund för 24 § i 1905 års köplag.176 

Denna lag antogs endast två år före 1907 års nyttjanderättslag vilket möjligtvis kan vara 

ytterligare en faktor som talar för att omöjlighetsläran legat till grund för NJL 3:9. Några 

uttryckliga hänvisningar till omöjlighetsläran framgår dock inte av motiven.177  

  

Av förarbetena till 1907 års nyttjanderättslag och bestämmelsen att hyresavtalet förfaller 

om lägenheten förstörs framgår även att det inte kan krävas av hyresvärden att denne ska 

återuppbygga huset för avtalets fullgörande.178 Det kan inledningsvis noteras att lag-

stiftaren tycks ha utgått från att hela huset har förstörts i de situationer en lägenhet har 

                                                
173   Jfr. SOU 2008:47 s. 56, se även hänvisningar till de äldre motiven i RBD 1992:10, Svea hovrätt 
2003-11-04 T 5791-02, RH 2009:28 och Svea hovrätt 2015-06-10 T 11657-14.  
174   SOU 2000:76 s. 55. 
175   NJA II 1908 s. 138 och Lagberedningens förslag s. 205. 
176   Se ovan avsnitt 3.2.6. 
177   Jfr. NJA II 1908 s. 138 f. och Lagberedningens förslag s. 205. 
178   NJA II 1908 s. 138 och Lagberedningens förslag s. 205. 
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blivit förstörd. Det kan tänkas att det var vanligare att hela hus brann ner om det uppstod 

en eldsvåda i en lägenhet vid tiden för tillkomsten av 1907 års nyttjanderättslag. I och med 

att brandskyddet har utvecklats och blivit allt bättre över tiden är det dock numera troligen 

inte ovanligt att en lägenhet förstörs genom en brand, men att andra delar av huset klarar 

sig utan betydande skador. Antagandet att det inte kan krävas att hyresvärdens ska åter-

uppföra huset för avtalets fullgörande framstår därför mot den bakgrunden som miss-

visande, i vart fall i relation till dagens förhållanden.  

 

Motivuttalandet om vad som kan krävas av en hyresvärd kan svårligen förstås på annat sätt 

än att bestämmelsen avser att skydda hyresvärden från att åläggas förpliktelser som är 

ekonomiskt ofördelaktiga och alltför betungande.179 Det innebär att lagstiftarens avvägning 

mellan parternas intressen i detta fall har resulterat i en lagreglering som gynnar hyres-

värden. Motiven är dock tysta om vilka resonemang som legat till grund för slutsatsen 

hyresvärden bör skyddas i detta avseende.180  

 

Lagstiftarens ställningstaganden kan möjligtvis förklaras i ljuset av förhållandena för sin 

samtid. I början av 1900-talet var möjligheterna att bygga hus betydligt mindre reglerade 

än vad de är idag. Den reglering som fanns vid sekelskiftet hade dessutom begränsad 

faktisk effekt då den inte gav myndigheter möjlighet att framtvinga efterlevnad.181 

Äganderätten vägde vid denna tid mycket tungt vilket försvårade lagstiftning som innebar 

ingripanden i fastighetsägarens beslutanderätt.182 År 1907 antogs den så kallade stads-

planelagen. Lagen medförde bland annat att det blev möjligt att föreskriva hur bebyggelsen 

skulle utformas på den enskilda fastigheten och vilket ändamål en fastighet skulle ha. 

Förslaget att lagen skulle ge denna möjlighet att reglera utformningen och användningen 

av den enskilda fastigheten väcktes av en enskild motionär sent i lagstiftningsprocessen. 

Denna reform skulle senare visa sig vara mycket betydelsefull. Vid lagstiftningsarbetet 

väckte förslaget dock föga uppmärksamhet och det är tveksamt om motionären ens själv 

                                                
179   Se Lejman, Den nya hyresrätten efter hyresregleringens avskaffande, s. 205 f. 
180   Jfr. NJA II 1908 s. 138 f. och Lagberedningens förslag s. 205. 
181   Bexelius m.fl., Byggnadslagstiftningen, s. 9 f. och Hall, Den moderna planeringens genombrott, 
s. 107 f. 
182   Hall, Den moderna planeringens genombrott, s. 108. 
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insåg betydelsen av sitt förslag.183 Mot bakgrund av det kan tänkas att lagstiftaren, vid 

utformningen av 1907 års nyttjanderättslag, har utgått från den ordning som gällde innan 

antagandet av stadsplanelagen och det faktum att fastighetsägare vid den tiden hade stor 

valfrihet när det gällde att bestämma hur denne skulle förvalta sin mark. Lagstiftaren kan 

således tänkas ha resonerat så att om en fastighetsägares hyreshus skulle brinna ner kunde 

det inte krävas att denne ska återuppbygga huset för avtalets fullgörande – fastighetsägaren 

kanske ville bygga upp ett nytt hus med annan utformning och för andra ändamål. 

 

Möjligtvis kan lagstiftarens ställningstaganden även förklaras mot bakgrund av den 

dåvarande hyresrättsliga lagstiftningen. Hyresgästens rättigheter enligt 1907 års 

nyttjanderättslag var betydligt mer begränsade än vad de är idag. Den äldre lagen innehöll 

exempelvis inte några bestämmelser om besittningsskydd.184 Inte heller fanns någon 

reglering mot oskäliga hyreshöjningar. Lagstiftningen var dessutom till stor del dispositiv. 

Även de regler som var avsedda att skydda hyresgästen kunde på så sätt frångås genom 

avtalsreglering.185 Idag skyddas hyresgäster genom tvingande bestämmelser från att 

missgynnas i rättsförhållandet. Dagens hyreskontrakt garanterar på så sätt hyresgäster en 

rad rättigheter, vilket gör att ett hyreskontrakt enligt dagens hyreslagstiftning är mycket 

värdefullt. Eftersom ett hyreskontrakt, vid tiden för 1907 års nyttjanderättslag, inte 

utgjorde någon garanti för att uthyrningen skulle ske på skäliga villkor kan tänkas att ett 

hyreskontrakt inte var lika värdefullt då som det är idag. Om ett hyreskontrakt är mindre 

värdefullt blir inte heller en eventuell förlust av det lika kännbar. Mot den bakgrunden är 

det förståeligt att lagstiftaren, vid utformningen av bestämmelsen att hyresavtalet förfaller 

om lägenheten förstörs, fann att det inte kan krävas av hyresvärden att denne ska 

återuppbygga huset endast för att fullgöra hyresavtalet.   

 

Eftersom fastighetsägarens handlingsfrihet vid tiden för antagandet av bestämmelsen att 

hyresavtalet förfaller om lägenheten förstörs var större, och eftersom hyresgästens rättig-

heter vid denna tid vad mindre, kan det framstå som naturligt att det inte bör krävas att 

hyresvärden ska återuppbygga sitt hyreshus endast för att fullgöra sina förpliktelser enligt 

                                                
183   Hall, Den moderna planeringens genombrott, s. 108. 
184   Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 22 f. 
185   Wängberg, Från armod till övermod?, s. 562. 
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ett hyresavtal. Lagstiftarens överväganden vid antagandet av bestämmelsen att hyresavtalet 

förfaller om lägenheten förstörs framstår mot den bakgrunden som välavvägda för sin 

samtid.   

 

4.1.2 Senare överväganden 

4.1.2.1 Frågan om återflyttningsrätt bör införas utreds 

År 1997 tillsatte den dåvarande regeringen en utredning i syfte att bland annat se över 

JB 12:10 st. 1 och utvärdera och överväga om regleringen var lämplig (fortsättningsvis 

benämnd 1997 års utredning). Utredningen föranleddes av att Sveriges Köpmannaförbund 

hade riktat kritik mot bestämmelsen. Kritiken låg framför allt i att bestämmelsens tillämp-

ning kunde medföra att om en förstörd lokal återuppfördes och hyrdes ut till en ny hyres-

gäst kunde den tidigare hyresgästens upparbetade kommersiella värde komma att utnyttjas 

av den nya hyresgästen. Mot bakgrund av förbundets synpunkter fann regeringen att det 

fanns skäl att utvärdera bestämmelsens lämplighet. Även fall av bostadshyra skulle om-

fattas på grund av de sociala skäl som gjorde sig gällande i dessa fall.186  

 

En fråga som togs upp i utredningen var om det borde införas en återflyttningsrätt för 

hyresgäster vars lägenheter blivit så förstörda att de inte kan användas för det avsedda 

ändamålet. Återflyttningsrätten skulle enligt det diskuterade förslaget omfatta såväl lokal- 

som bostadshyresgäster. Hyresvärden skulle stå fri att inom de ramar som byggnads-

lagstiftningen medger återuppföra huset i valfri utformning. Om det återuppförda huset 

skulle innehålla färre lägenheter än det tidigare skulle de hyresgäster som hyrt lägenhet 

längst tid prioriteras framför de mer nyinflyttade hyresgästerna. Vidare skulle åter-

flyttningsrätt endast föreligga om hyresgästen hade ett beaktansvärt intresse av att få flytta 

tillbaka, och om det i övrigt ansågs skäligt att kräva av hyresvärden att denne skulle bereda 

möjlighet till återflyttning. En ytterligare förutsättning var att erbjudandet om åter-

inflyttningsrätt skulle ske på skäliga villkor.187  

 

                                                
186   Dir. 1997:97 s. 8. 
187   SOU 2000:76 s. 69–71. 
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Utredningen fann att hyresvärdar ofta frivilligt erbjuder hyresgäster möjlighet att flytta in i 

lägenheter som återuppförts efter en brand, att bostadshyresgäster som drabbats ofta kan få 

stöd från berörda kommuner samt att hyresgäster i allmänhet har försäkringar som ger 

ekonomiskt skydd i dessa situationer. Behovet av en lagstadgad återflyttningsrätt ansågs 

därför vara ringa.188 Dessutom skulle en reglering enligt utredningen innebära svårigheter 

av lagteknisk natur. Mot den bakgrunden avstyrkte utredningen förslaget om en lagstadgad 

återflyttningsrätt.189 I den efterföljande propositionen gick regeringen på utredningens linje 

och avstyrkte de behandlade föreslagna ändringarna av JB 12:10 st. 1.190   

 

4.1.2.2 En undantagsbestämmelse föreslås 

Frågan om bestämmelsen att hyresavtalet förfaller om lägenheten förstörs bör ändras togs 

även upp i en utredning från 2008 (fortsättningsvis benämnd 2008 års utredning). 

Utredningen föranleddes av att dåvarande regering funnit att det förelåg osäkerhet om vad 

som skulle läggas i rekvisitet att en lägenhet är så förstörd att den inte kan användas för det 

avsedda ändamålet enligt JB 12:10 st. 1. Mot bakgrund av det oklara rättsläget och frågans 

vikt för parterna i hyresförhållandet, gavs utredningen i uppdrag att överväga om de krav 

som ställs för att en lägenhet ska anses vara förstörd bör höjas eller preciseras. Frågan om 

hyresgästen bör erbjudas återflyttningsrätt till en lägenhet som blivit förstörd ansågs utredd 

i och med 1997 års utredning, och denna fråga var därför inte en del av utredningens 

uppdrag.191  

 

Utredningen fann att en höjning av kraven för när en lägenhet ska anses vara förstörd 

skulle få begränsad faktiskt effekt, att en precisering av kraven var förenad med svårigheter 

samt att aktörerna på området inte ansåg att det fanns ett påtagligt behov av en höjning 

eller precisering av kraven. Även det förslag som behandlades i denna utredning avstyrktes 

därför.192 Utredningen la däremot fram ett annat förslag. Förslaget innebar att JB 12:10 

st. 1 skulle förses med ett undantag. Undantaget skulle endast vara tillämpligt på avtal om 

bostadshyra och avse de fall hyresgästen, utan att ha varit vållande till händelsen, motsätter 

                                                
188   SOU 2000:76 s. 60 f., 65 f. och 73 f. 
189   A.bet. s. 71–74. 
190   Prop. 2001/02:41 s. 40 f. 
191   Dir. 2006:85 s. 9 f. 
192   SOU 2008:47 s. 61–65. 
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sig att avtalet ska förfalla, och hyresvärden avser att återställa eller har återställt lägenheten 

för samma ändamål som den hade före händelsen.193 Förslaget har hittills inte lett till några 

vidare åtgärder. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de behandlade förslagen från 1997 och 2008 års 

utredningar hade något olika utformning. Enligt det ena diskuterade förslaget skulle hyres-

gästen beredas återflyttningsrätt i det återuppförda huset, enligt det andra förslaget skulle 

hyresavtalet undantagsvis inte förfalla om lägenheten förstörs. Gemensamt för de båda 

behandlade förslagen kan sägas vara att de tycks ha syftat till att försöka råda bot på de 

stötande resultat som kan uppstå vid en tillämpning av JB 12:10 st. 1.194 

 

4.2 Rättstillämpningen: När är en lägenhet förstörd? 

4.2.1 Inledning 

Vid bedömningen av om en lägenhets skador medför att lägenheten ska anses vara så 

förstörd att den inte kan användas för det avsedda ändamålet måste en gräns dras mot de 

skador som (endast) utgör en brist i lägenheten.195 Om lägenhetens skador inte anses vara 

av sådan omfattning att lägenheten är förstörd har hyresgästen rätt att göra gällande 

påföljder enligt JB 12:11.196 Om bedömningen av lägenhetens skador däremot resulterar i 

att lägenheten anses vara förstörd står hyresgästen utan möjlighet att rikta anspråk mot 

hyresvärden (JB 12:10 st. 1). Vad bedömningen om lägenhetens skador mynnar ut i får på 

så sätt stor betydelse för parternas rättsförhållande. Trots detta råder osäkerhet om vad som 

egentligen krävs för att en lägenhet ska anses vara så förstörd att den inte kan användas för 

det avsedda ändamålet.197 I de följande avsnitten diskuteras hur denna prövning görs och 

vilka problem som kan uppkomma vid rättstillämpningen.  

 

 

                                                
193   A.bet. s. 65–68. 
194   A.bet. s. 66 och jfr. SOU 2000:76 s. 69 och dir. 1997:97 s. 8. 
195   Edling, Lexino (31/8 2016), kommentaren till JB 12:10 under rubriken När lägenheten anses 
förstörd. 
196   Se ovan avsnitt 2.3.2. 
197   Larsson & Synnergren, Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken, s. 99, Järtelius, Hyra 
och bostad: Historik och förarbeten, lagtexter och kommentarer, rättsfall m.m., s. 65 och 
SOU 2008:47 s. 55. 
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4.2.2 Bedömningsgrunder 

Förarbetena till JB 12:10 st. 1 ger inte någon tydlig vägledning om vad som krävs för att en 

lägenhet ska anses vara är så förstörd att den inte kan användas för det avsedda ändamålet. 

Av förarbetena framgår endast att bedömningen ska utgå från lägenhetens fysiska skada, 

och att inte endast total ödeläggelse omfattas.198 Motiven lämnar på så sätt utrymme för 

rättstillämparen att närmare avgöra under vilka förutsättningar en lägenhet ska anses vara 

förstörd.  

 

I praxis har det krävts omfattande fysiska skador för att en lägenhet ska anses vara 

förstörd.199 Detta kan åskådliggöras genom två exempel. I ett avgörande från 1946 hade en 

lägenhet eldhärjats.200 Branden hade lett till att delar av väggar och tak i kök och tambur 

hade brunnit ner och all inredning i köket inklusive spis och ledningar hade förstörts. De 

övriga rummen i lägenheten var rökskadade. Trots dessa förhållanden fann domstolen att 

skadorna inte var så omfattande att lägenheten skulle anses vara förstörd. I ett annat 

avgörande från 2015 hade en lägenhet genom en brand fått omfattande rök- och sotskador 

och värmeskador på el- och bredbandscentral, samt vissa vattenskador från släcknings-

arbetet.201 Även i detta fall ansåg domstolen att skadorna inte var av den omfattningen att 

lägenheten skulle anses vara förstörd.  

 

I litteraturen har det framförts att man vid bedömningen av en lägenhets fysiska skada kan 

ta hänsyn till ekonomiska och tidsmässiga aspekter. Att återställande av en brandskadad 

lägenhet kan förväntas bli kostsam och ta lång tid kan således tala för att lägenheten är att 

anse som förstörd.202 Sådana hänsynstaganden har fått visst genomslag i praxis, framför 

allt när det gäller beaktandet av ekonomiska aspekter.203 En uppfattning som vunnit visst 

gehör i doktrin är att en lägenhet ska anses vara förstörd om det vid en objektiv bedömning 

framstår som ekonomiskt oförnuftigt att lägga ner de kostnader som krävs för att återställa 

                                                
198   NJA II 1908 s. 138 f. och Lagberedningens förslag s. 205.  
199   SOU 2008:47 s. 61. 
200   SvJT 1946 rf. 47. 
201   Svea hovrätt 2015-06-10 T 11657-14. 
202   Järtelius, Hyra och bostad: Historik och förarbeten, lagtexter och kommentarer, rättsfall m.m., 
s. 65, Victorin, Kommersiell hyresrätt, s. 188, Larsson & Synnergren, Kommersiella hyres- och 
arrendeavtal i praktiken, s. 99 och Skorup & Underskog, Hyreslagarna, s. 48. 
203   Se Svea hovrätt 2003-11-04 T 5791-02 och Svea hovrätt 2015-06-10 T 11657-14.  
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lägenheten i fullt användbart skick.204 Denna bedömningsgrund har dock ifrågasatts, bland 

annat på grund av att en prövning enligt denna metod blir beroende av faktorer så som det 

allmänna ränteläget, hyreskontraktets utformning och hyresnivåerna på orten. Därmed har 

man frångått bedömningen av lägenhetens fysiska skada och den bedömningsgrund som 

enligt motiven ska vara vägledande för prövningen.205  

 

4.2.3 Betydelsen av hyresvärdens avsikter 

Prövningen om en lägenhet ska anses vara förstörd fick en alternativ utformning i ett 

avgörande från 2004.206 Hovrätten, som fastställde tingsrättens dom, fäste betydande vikt 

vid hyresvärdens avsikt att återuppbygga lägenheten.  Liksom i de andra rättsfall som rör 

tillämpningen av JB 12:10 st. 1 föranleddes detta mål av att en hyreslägenhet eldhärjats 

och att tvist därefter uppstått om huruvida lägenheten genom branden hade blivit förstörd. 

Domstolen konstaterade att lägenheten visserligen hade fått mycket omfattande skador, 

men att hyresvärden redan från början hade för avsikt att återuppbygga den. Vidare 

framfördes i domskälen att återställandet av lägenheten kunde förväntas bli mycket kost-

samt, men att detta måste vägas mot hyreslagstiftningens skyddsfunktion för hyresgästen. 

Mot bakgrund av detta fann domstolen att det inte kunde anses orimligt att kräva att 

hyresvärden skulle återställa lägenheten, och att lägenheten därför inte kunde anses vara 

förstörd. Det innebar att hyresavtalet mellan parterna bestod efter branden.  

 

Det är tydligt att domstolen i detta fall frångick prövningen av lägenhetens fysiska skada. 

Istället för att fästa vikt vid lägenhetens fysiska skick blev hyresvärdens avsikter att 

återuppbygga lägenheten och hyreslagstiftningens skyddssyften avgörande för slutsatsen 

att hyresavtalet skulle bestå. Att grunda bedömningen av om lägenheten är förstörd på 

sådana hänsynstaganden saknar helt stöd i bestämmelsens ordalydelse och dess 

förarbeten.207 Domstolens resonemang tycks istället utgöra något slags e contrarioslut av 

                                                
204   Järtelius, Hyra och bostad: Historik och förarbeten, lagtexter och kommentarer, rättsfall m.m., 
s. 65, Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s. 98, se även Skorup & Underskog, Hyreslagarna, 
s. 48, Victorin, Kommersiell hyresrätt, s. 188 och Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till 
fast egendom, s. 183. 
205   Edling, Lexino (31/8 2016), kommentaren till JB 12:10 under rubriken När lägenheten anses 
förstörd.  
206   Hovrätten för Västra Sverige 2004-05-28 T 1513-04. 
207   Jfr. NJA II 1908 s. 138 f. och Lagberedningens förslag s. 205. 
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de motiv som låg till grund för bestämmelsen. Som framgått ovan angavs det i motiven att 

det inte kan krävas av hyresvärden att denne ska återuppbygga huset för avtalets 

fullgörande.208 I 2004 års fall tycks domstolen ha resonerat så att det inte var orimligt att 

kräva att hyresvärden skulle återuppbygga lägenheten, denne hade ju ändå för avsikt att 

göra det, och mot den bakgrunden dragit slutsatsen att avtalet mellan parterna skulle bestå. 

Domstolens tolkning kan visserligen ha skäl för sig, men den saknar helt stöd i 

bestämmelsens ordalydelse. I senare rättsfall har rättstillämparen tagit avstånd från den 

tolkningsmetod som tillämpades i 2004 års fall. Denna praxis torde därför numera vara 

överspelad.209  

 

Även om 2004 års rättsfall inte längre utgör gällande rätt kan det fortfarande åskådliggöra 

den osäkerhet som kan uppstå vid rättstillämpningen av JB 12:10 st. 1. Rättstillämpningen 

kan kompliceras ytterligare om man beaktar vilken betydelse som ska tillmätas hyres-

värdens handlingar efter att en lägenhet har eldhärjats. Denna fråga kommer att behandlas i 

det kommande avsnittet. 

 

4.2.4 Betydelsen av hyresvärdens handlingar 

4.2.4.1 Problematiken 

Vid den tidpunkt ett mål kommer upp till förhandling i domstol har hyresvärden inte sällan 

redan påbörjat sanerings- och rivningsarbeten i den brandskadade lägenheten. Det ger 

upphov till frågan om vilken betydelse hyresvärdens åtgärder ska tillmätas vid bedöm-

ningen av lägenhetens skador. Ett exempel kan här vara på sin plats för att belysa frågan. 

Antag att en lägenhet efter en brand har omfattande sot- och rökskador samt att hälften av 

alla väggar i lägenheten har brunnit ner. Efter branden påbörjar hyresvärden arbete för att 

ställa i ordning lägenheten igen. Vid upprustningen river hyresvärden ut samtliga väggar 

och tar bort golv och tak i lägenheten. Efter hyresvärdens åtgärder kan lägenheten inte 

användas för det avsedda ändamålet, men kan åtgärderna i sig medföra att lägenheten anses 

ha blivit förstörd enligt JB 12:10 st. 1?  

 

                                                
208   NJA II 1908 s. 138 och Lagberedningens förslag s. 205, se även ovan avsnitt 4.1.1. 
209   Se RH 2009:28 och Svea hovrätt 2009-04-17 T 7441-07. 
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Enligt såväl ordalydelsen i JB 12:10 st. 1 som förarbetena till bestämmelsen saknar det 

betydelse vad orsaken är till att en lägenhet har förstörts.210 Det gäller med undantag för de 

fall hyresgästen har varit vållande till lägenhetens förstörelse. Om hyresgästen har varit 

vållande förfaller nämligen hyresavtalet inte automatiskt (JB 12:16 st. 1 p. 1). Hyresvärden 

torde då istället i regel ha möjlighet att säga upp hyreskontraktet (jfr. JB 12:42 st. 1 p. 8 

och 12:46 st. 1. p. 1, alternativt JB 12:46 st. 1 p. 2).211 Om hyresvärden har varit vållande 

till att lägenheten har blivit förstörd kan denne bli skadeståndsskyldig (JB 12:10 st. 1 andra 

meningen). I begreppet vållande ryms såväl hyresvärdens vårdslöshet som dennes upp-

såtliga skadegörelse.212 Frågan om hyresvärdens eventuella vållande bör dock enligt 

bestämmelsens ordalydelse och förarbeten inte ha någon påverkan i bedömningen av om 

lägenheten anses förstörd eller inte.213 I praktiken innebär det att en hyresvärd som önskar 

avsluta ett hyreskontrakt, uppsåtligen kan genomföra omfattande rivnings- och sanerings-

arbeten och därigenom få lägenheten att bli förstörd och följaktligen hyresavtalet att 

förfalla. Det är dock oklart om JB 12:10 st. 1 ska förstås och tillämpas på detta sätt. I det 

följande avsnittet kommer redogöras för hur frågan har behandlats i praxis. 

 

4.2.4.2 Praxis 

I ett rättsfall från 1992 tillämpande den dåvarande Bostadsdomstolen JB 12:10 st. 1 enligt 

ordalydelsen, på det sätt som redogjorts för ovan.214 I fallet hade en eldsvåda uppstått i ett 

hus, och hyresvärden hade därefter inlett ett omfattande saneringsarbete. Domstolen fram-

höll i domskälen att oavsett hur stora skadorna i den aktuella lägenheten hade varit 

omedelbart efter branden, hade lägenheten i vart fall genom hyresvärdens därefter vidtagna 

åtgärder blivit så förstörd att hyresavtalet hade förfallit. Enligt domstolen saknade det 

betydelse om hyresvärdens åtgärder varit nödvändiga eller inte. Resultatet av domstolens 

tillämpning blev att lägenheten ansågs ha blivit förstörd genom hyresvärdens handlingar 

vilket ledde till hyresavtalet förföll. Denna tolkning av bestämmelsen kan framstå som 

                                                
210   Jfr. NJA II 1908 s. 138 f. och Lagberedningens förslag s. 205. 
211   Jfr. dock Larsson & Synnergren, Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken, s. 99, som 
menar att hyresvärden kan välja mellan att åberopa att hyresavtalet har förfallit eller att avtalet ska 
bestå om hyresgästen är ansvarig för lägenhetens skada.  
212   Victorin, Kommersiell hyresrätt, s. 190. 
213   Grauers, Nyttjanderätt: Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 41. 
214   RBD 1992:10. 
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märklig men den har stöd i såväl bestämmelsens ordalydelse och dess förarbeten, som i 

doktrin.215  

 

Möjligtvis kan det skönjas en svängning i rättspraxis från senare år. Domstolarna tycks ha 

blivit mer benägna att utreda behovet av de rivnings- och saneringsarbeten som en 

hyresvärd eventuellt har företagit efter en eldsvåda. I ett fall från 2009 hade hyresvärden, 

efter att en hyreslägenhet hade eldhärjats, rivit hela lägenheten så att i huvudsak endast 

bottenplattan av lägenheten återstod.216 Efter rivningsarbetet uppförde hyresvärden en ny 

lägenhet på samma plats. Vid bedömningen av lägenhetens skador konstaterade domstolen 

att hyresvärdens beslut att riva lägenheten vilat på rationella fastighetsekonomiska 

grunder. Domstolen fann att lägenheten därför, genom hyresvärdens åtgärder, hade blivit 

så förstörd att den inte kunde användas för det avsedda ändamålet, enligt JB 12:10 st. 1. I 

ett senare rättsfall från 2017 gjorde domstolen en liknande bedömning.217 Efter att en brand 

orsakat skador i en hyreslägenhet hade hyresvärden rivit lägenheten in till stommen. 

Domstolen konstaterade att rivningen hade varit en nödvändig åtgärd för att kunna 

återställa lägenheten i beboeligt skick. Lägenheten ansågs därför vara förstörd enligt 

JB 12:10 st. 1. En liknande bedömningsmetod tycks även ha tillämpats i ett fall från 

2015.218 Domstolen framhöll i det fallet att vid prövningen om lägenheten hade blivit 

förstörd ska beaktas de skador som uppkommit genom hyresvärdens åtgärder som varit 

nödvändiga för att återställa lägenheten. De skador som följt av hyresvärdens 

standardhöjande åtgärder skulle däremot inte kunna ligga till grund för att en lägenhet 

blivit förstörd.  

 

4.2.4.3 Slutsats 

De ovan redovisade avgörandena ger uttryck för att domstolarna, vid bedömningen av om 

en lägenhet har blivit förstörd efter en brand, i senare fall har begränsat sig till att endast 

beakta de skador som orsakats direkt av branden eller uppkommit som en följd av branden. 

                                                
215   Se Victorin, Kommersiell hyresrätt, s. 189, Grauers, Nyttjanderätt: Hyra, bostadsrätt, arrende 
och tomträtt, s. 41 och Skorup och Underskog, Hyreslagarna, s. 48, jfr. dock Björkdahl, Hyra av 
bostad och lokal, s. 99 som menar att inte alla åtgärder från hyresvärdens sida kan ligga till grund 
för att en lägenhet blir förstörd enligt JB 12:10 st. 1.  
216   RH 2009:28. 
217   Svea hovrätt 2017-03-15 T 3961-16. 
218   Svea hovrätt 2015-06-10 T 11657-14. 
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Det är emellertid oklart om detta betyder att 1992 års praxis är överspelad. Det finns inte 

något avgörande där rättstillämparen uttryckligen har tagit avstånd från den bedömnings-

metod som tillämpades i 1992 års fall. Istället har domstolarna i flera fall hänvisat till just 

det avgörandet.219 I ett underrättsfall från 2016 tillämpade dessutom tingsrätten samma 

metod vid bedömningen av lägenhetens skador som Bostadsdomstolen tillämpade i 1992 

års fall.220 Tingsrätten framhöll i domskälen att hänsyn ska tas till de åtgärderna som 

vidtagits efter branden och att det saknar betydelse huruvida åtgärderna har varit nöd-

vändiga eller inte. Domen överklagades och ändrades senare i hovrätten, och avgörandet 

saknar prejudicerande verkan. Fallet kan dock åskådliggöra att det måste anses oklart 

vilken betydelse som ska tillmätas hyresvärdens eventuella vållande till lägenhetens 

förstörelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
219   Svea hovrätt 2003-11-04 T 5791-02, RH 2009:28 och Svea hovrätt 2015-06-10 T 11657-14. 
220   Attunda tingsrätt 2016-04-07 T 4202-15. 
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5 Sammanfattande analys 

 

5.1 De gamla motiven och dagens hyresrättsliga förhållanden 

5.1.1 Är avtalets fullgörande omöjligt efter en brand? 

Av avsnitt 4.1.1 har framgått att motiven till JB 12:10 st. 1 inte särskilt tydligt redogör för 

vilka ändamålsöverväganden som ligger till grund för bestämmelsen att hyresavtalet 

förfaller om lägenheten förstörs. Av förarbetena framgår endast att hyresavtalet måste 

anses vara omöjligt om lägenheten har blivit förstörd och att det inte kan krävas av 

hyresvärden att denne ska återuppbygga lägenhetshuset för att fullgöra avtalet. Möjligtvis 

kan uttalandet om att avtalets fullgörande är omöjligt ge uttryck för att omöjlighetsläran 

legat till grund för bestämmelsen.221 Om så är fallet måste den hänvisningen idag anses 

vara obsolet eftersom omöjlighetsläran numera tycks ha spelat ut sin roll i svensk rätt.222 

 

Att påstå att det enda alternativet till att hyresavtalet ska förfalla om lägenheten förstörs är 

att hyresvärden förpliktas att återuppbygga ett hus kan framstå som väl kategoriskt. Av 

1997 och 2008 års utredningar framgår att en alternativ reglering till att avtalet förfaller om 

lägenheten förstörs skulle kunna innebära att hyresgästen ges rätt till återflyttning om 

hyresvärden återuppför lägenheten, eller att hyresavtalet i vissa fall inte ska förfalla om 

hyresvärden återuppbygger lägenheten.223 En återflyttningsrätt i linje med den som gäller 

om en hyresvärd säger upp en bostadshyresgäst på grund av att huset ska genomgå en 

större ombyggnad kan även tänkas vara ett möjligt alternativ till att hyresavtalet förfaller 

(se JB 12:46 st. 1 p. 4 och st. 4).224 Ytterligare ett alternativ skulle kunna vara att hyres-

avtalet består och att en särskild uppsägningsregel införs.225  

 

Som framgår står en rad möjligheter till buds för hur bestämmelsen kan utformas på ett 

alternativt sätt. Om en hyreslägenhet förstörs är det med andra ord inget som hindrar att 

                                                
221   Se ovan avsnitt 4.1.1. 
222   Se ovan avsnitt 3.2.6. 
223   SOU 2000:76 s. 69–71 och SOU 2008:47 s. 65–68. 
224   Se ovan avsnitt 2.2.2. 
225   Victorin, Kommersiell hyresrätt, s. 189. 
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avtalet fullgörs men med modifierade villkor. Detta innebär att argumentet att hyresavtalets 

fullgörande är omöjligt om lägenheten förstörs knappast framstår som övertygande. 

 

5.1.2 Vad kan krävas av en hyresvärd idag? 

Motivuttalandet om att det inte kan krävas av hyresvärden att denne ska återuppbygga 

huset för att fullgöra hyresavtalet ger uttryck för en vilja att inte sätta hyresvärden i en 

orimligt betungande situation. Uttalandet tycks vara grundat i en intresseavvägning mellan 

hyresgästens förmodade intresse av att avtalet ska bestå, och hyresvärdens förmodade 

intresse av att frigöra sig från avtalet, där hyresvärdens intresse har ansetts väga tyngst. 

Resultatet av denna intresseavvägning kan inledningsvis kritiseras för att det tycks vara 

baserat på det felaktiga antagandet att då en lägenhet är förstörd är även hela det hus 

lägenheten tillhör förstört. Så är givetvis inte alltid fallet. Möjligen var det, på grund av 

sämre brandskydd, vanligare att hela hus brann ner om en eldsvåda uppstod i en lägenhet i 

början av 1900-talet.226 Idag framstår det dock som väl kategoriskt att utgå från att om en 

lägenhet har förstörts genom en brand betyder det att även hela lägenhetshuset är förstört. 

 

Man kan även fråga sig om en avvägning av vad som kan krävas av en hyresvärd skulle 

leda till ett annat resultat om den gjordes idag. Som framgått i avsnitt 4.1.1 kan 

bestämmelsen att hyresavtalet förfaller om lägenheten förstörs förmodas vara utformad 

efter premissen att fastighetsägare har en betydande handlingsfrihet när det gäller hur de 

ska förvalta sina fastigheter. Idag är förutsättningarna för att bygga nya hus reglerade i 

detalj genom plan- och bygglagen och kommunernas detaljplaner.227 Om en fastighets-

ägares hus skulle brinna ner idag har fastighetsägaren därför i praktiken inte sällan något 

annat alternativ än att återuppbygga huset i liknande form som det tidigare. Alternativet att 

inte återuppföra huset torde vara uteslutet för den ekonomiskt rationella fastighetsägaren. 

Värdet i ägandet av en fastighet ligger nämligen i regel den avkastning som byggnaderna 

på fastigheten ger, eftersom fastighetsägarens möjlighet att hyra ut byggnaderna, eller själv 

bedriva verksamhet i dem, kan generera ett ekonomiskt värde. Detta innebär dels att den 

ekonomiskt rationella fastighetsägaren idag i princip alltid kommer att återuppbygga ett 

                                                
226   Se ovan avsnitt 4.1.1. 
227   Se särskilt PBL 9:2 och 30, 4:5, 4:11 och 4:16 p. 1–2. 
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hus som har brunnit ned, och dels att fastighetsägarens möjlighet att utforma det nybyggda 

huset på ett annat sätt än det tidigare är starkt begränsad genom dagens lagstiftning. Med 

andra ord torde en hyresvärd idag, vars hyreshus har brunnit ner, i regel alltid 

återuppbygga det gamla huset, eller alternativt ändra det i den utsträckning som 

detaljplanen medger. Mot den bakgrunden framstår det som en felaktig utgångspunkt att 

hävda att det inte kan krävas att hyresvärden ska återuppföra huset för avtalets fullgörande, 

huset kommer ju i princip alltid att återuppbyggas ändå. 

 

Om en hyresvärd mot förmodan inte skulle ha för avsikt att återuppbygga ett hyreshus som 

har brunnit ner kvarstår frågan om det kan krävas att denne gör det för att fullgöra ett 

hyresavtal. Vid besvarandet av denna fråga kan konstateras å ena sidan att det idag troligen 

är dyrare att bygga hus än vad det var i början av 1900-talet. Byggnadskostnaderna har 

ökat kraftigt i vart fall sedan slutet av 40-talet.228 Troligen har trenden av ökande bygg-

nadskostnader pågått ända sedan tiden för antagandet av 1907 års nyttjanderättslag. Å 

andra sidan torde utvecklingen av byggtekniken ha medfört att det idag är enklare och 

mindre tidskrävande att återuppbygga nedbrunna hus än vad det var i början av 1900-talet. 

Att kräva att hyresvärden ska återuppbygga ett hus för att fullgöra hyresavtalet är kanske 

fortfarande idag inte rimligt, men det inte kanske inte heller fullt så orimligt som det 

ansågs vara vid seklets början. 

 

5.1.3 Hur väl står sig bestämmelsen mot dagens hyresrättsliga förhållanden? 

Hyreslagstiftningen har genomgått stora förändringar sedan tillkomsten av 1907 års 

nyttjanderättslag. Lagstiftaren har successivt i allt högre grad sett ett behov av att skydda 

hyresgästen genom tvingande lagstiftning till dennes förmån.229 Hyresgäster har idag ett 

betydligt bättre skydd än vad hyresgäster hade enligt 1907 års nyttjanderättslag. Den äldre 

lagen saknade exempelvis regler om besittningsskydd och bestämmelser som reglerade 

hyresnivåerna för bostadshyresgäster. De bestämmelser som var utformade för att skydda 

                                                
228   SCB, Genomsnittlig byggnadskostnad, 20/12 2017. 
229   Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 22, se även ovan 
avsnitt 2.1.2. 
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hyresgästen var dessutom till stor del dispositiva.230 Bestämmelsen att hyresavtalet 

förfaller om lägenheten förstörs är på så sätt utformad efter helt andra hyresrättsliga 

förhållanden. Sammantaget innebär detta att värdet av innehavet av ett hyreskontrakt, sett 

till hyresgästens rättigheter enligt avtalet, idag är högre än vad det var vid 1900-talets 

början. Hyresgäster har därför idag troligen ett starkare intresse av att få behålla sin 

hyresrätt an vad de hade i regel vid seklets början. Det innebär att de negativa 

konsekvenserna av att hyresavtalet förfaller torde vara mer påtagliga för en hyresgäst idag 

än vad de var i början av 1900-talet.  

 

Bestämmelsen att hyresavtalet förfaller om lägenheten förstörs kan även framstå som 

avvikande i förhållande till dagens hyreslagstiftning. Om en lägenhet har stora skador, men 

inte anses vara förstörd har hyresgästen tillförsäkrats ett gott skydd i hyreslagen. 

Hyresgästen kan bland annat kräva skadestånd, nedsättning av hyran och att hyresvärden 

ska avhjälpa lägenhetens brister.231 Om lägenheten däremot bedöms vara förstörd står 

hyresgästen inte endast utan möjlighet att göra gällande påföljder, utan även utan 

hyreskontrakt. Kontrasten i de rättsverkningar som följer av att lägenheten bedöms vara 

förstörd, jämfört med de rättsverkningar som följer av att lägenheten bedöms vara svårt 

skadad framstår mot den bakgrunden som både påtaglig och något svårmotiverad. Att 

hyresavtalet förfaller om lägenheten förstörs framstår som än mer avvikande i förhållande 

till den övriga hyreslagstiftningen om man därtill tar i beaktande att hyresvärdens 

sanerings- och rivningsarbeten efter en brand eventuellt har betydelse för om lägenheten 

ska anses vara förstörd eller inte.232 En sådan ordning innebär att hyresvärden i någon mån 

äger frågan om hyresavtalets fortsatta bestånd.233 I normala fall har dagens hyresvärdar 

mycket begränsade möjligheter att säga upp bostadshyresgäster eller att avsluta ett kontrakt 

med en lokalhyresgäster utan att åläggas ersättningsskyldighet. En hyresvärd i ett 

bostadshyresavtal som idag vill riva sitt hus har till exempel inte har rätt att säga upp sin 

hyresgäst om dennes förutsättningar för att lyckas skaffa en ny bostad är begränsade.234  

                                                
230   Wängberg, Från armod till övermod?, s. 562 och Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt 
till fast egendom, s. 22 f. 
231   Se ovan avsnitt 2.3.2. 
232   Se ovan avsnitt 4.2.4. 
233   Se Björkdahl s. 99. 
234   Se ovan avsnitt 2.2. 
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En ytterligare aspekt kan lyftas fram i detta avseende. Bestämmelsen att hyresavtalet 

förfaller om lägenheten förstörs kan nämligen i praktiken komma att fungera som en extra 

uppsägningsgrund för hyresvärden. Om ett lägenhetshus har förstörts genom en brand, 

hyreskontrakten följaktligen har förfallit, och hyresvärden återuppför huset för att fortsätta 

bedriva uthyrningsverksamhet, kommer denne sannolikt vilja att de hyresgäster som 

tidigare varit skötsamma ska flytta tillbaka in i det nyuppförda huset. Hyresvärden kommer 

då erbjuda dessa hyresgäster möjlighet att flytta tillbaka, medan de hyresgäster som 

hyresvärden inte har varit nöjd med inte kommer få ett sådant erbjudande. Valet om vem 

som ska få möjlighet att flytta tillbaka står ju som bekant fritt för hyresvärden enligt 

JB 12:10 st. 1. Att en hyresvärd har denna valmöjlighet kan vid första anblick framstå 

oproblematiskt – om någon hyresgäst har misskött sig förtjänar denne kanske inte få att bo 

kvar. Denna ordning kan dock inte anses vara tillfredsställande om man relaterar detta 

förhållande hyreslagens regler om besittningsskydd. Besittningsskyddet och de besittnings-

brytande grunderna är utformade efter noggranna överväganden av lagstiftaren och 

avvägningar av vad en hyresvärd rimligen måste tåla av en hyresgäst.235 Viss missköt-

samhet från hyresgästens sida har hyresvärden ansetts behöva acceptera.236 En hyresgäst 

som missköter sig till viss grad, men inte till den grad att en besittningsbrytande grund är 

tillämplig, skyddas således i normala fall från att bli av med sin hyresrätt. I ett fall där en 

hyreslägenhet har förstörts genom en brand är det dock troligt att en sådan hyresgäst inte 

blir erbjuden möjlighet till återflyttning. Lagstiftarens avväganden om vad en hyresvärd får 

tåla från en hyresgäst kan på så sätt sättas ur spel när JB 12:10 st. 1 tillämpas.  

 

Den första delfrågan för denna uppsats var hur väl 1907 års motiv till bestämmelsen att 

hyresavtalet förfaller om lägenheten förstörs står sig mot dagens hyresrättsliga 

förhållanden. Mot bakgrund mot vad som framkommit står klart att de ändamåls-

överväganden som legat till grund för 1907 års lagstiftning inte tycks göra sig gällande i 

dagens samhälle, i vart fall inte i samma utsträckning. Dessutom framstår JB 12:10 st. 1 

som en avvikande i förhållande till den övriga hyreslagstiftningen. Bestämmelsens 

                                                
235   Se ovan avsnitt 2.2.2. 
236   Grauers, Nyttjanderätt: Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 125–127 och 151 f. 
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tillämpning kan även leda till resultat som är svårmotiverade om man ställer de i relation 

till andra hyresrättsliga bestämmelser. Svaret på den första delfrågan blir därför att de 

motiv som legat till grund för bestämmelsen inte gör sig gällande idag, i vart fall inte i 

samma utsträckning, och att motiven till bestämmelsen och bestämmelsen i sig passar 

mindre väl in i dagens hyresrättsliga förhållanden. 

 

5.2 Bestämmelsen och den övriga kontraktsrätten  

5.2.1 Allmänna grunder för avtals upphörande 

Av avsnitt 3.1–3.2 framgår att bestämmelsen att hyresavtalet förfaller om lägenheten 

förstörs utgör ett undantag från den grundläggande principen att avtal ska hållas och att 

flera liknande undantag finns i den allmänna kontraktsrätten. Flera av de grunder som 

enligt den allmänna kontraktsrätten kan medföra att ett avtal upphör i förtid på grund av 

ändrade förhållanden, är inte tillämpliga på den situation som föreligger då en hyres-

lägenhet har blivit förstörd. JB 12:10 st. 1 kan exempelvis knappast förankras i principerna 

för när en part har rätt att häva ett avtal eller när ett avtal kan lämnas utan avseende på 

grund av ett avtalsvillkor är oskäligt.237 Möjligtvis kan man finna stöd för bestämmelsen att 

hyresavtalet förfaller om lägenheten förstörs i de överväganden som bär upp förut-

sättningsläran. Det kräver dock att man finner att det finns skäl för att övervältra 

hyresvärdens bristande förutsättningar för avtalet på hyresgästen. Det är tveksamt om det 

föreligger några skäl för att göra det.238  

 

De gamla motiven till bestämmelsen att hyresavtalet förfaller om lägenheten förstörs ger 

möjligtvis uttryck för att bestämmelsen är utformad med ledning av omöjlighetsläran. Vid 

ett närmare beaktande av omöjlighetslärans tillämpningsområde framgår dock att det är 

tveksamt om det förhållandet att en hyreslägenhet förstörs når upp till det höga krav på 

objektiv omöjlighet som måste föreligga för att en part ska befrias från sina förpliktelser 

grundat på omöjlighetsläran. Oavsett om så är fallet kan hänvisningar till omöjlighetsläran 

                                                
237   Se ovan avsnitt 3.2.1 och 3.2.3. 
238   Se ovan avsnitt 3.2.2. 
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inte medföra att bestämmelsen befinns ha stöd i den allmänna kontraktsrätten, eftersom 

omöjlighetsläran numera tycks ha spelat ut sin roll i svensk rätt.239  

 

Det finns dock en tydlig parallell mellan viktig grund och bestämmelsen att hyresavtalet 

förfaller om lägenheten förstörs. Såväl viktig grund som JB 12:10 st. 1 tycks bygga på 

uppfattningen att varaktiga avtal måste kunna sägas upp i förtid under vissa extraordinära 

omständigheter. Det innebär att bestämmelsen att hyresavtalet förfaller om lägenheten 

förstörs kan förankras i viktig grund och de överväganden som bär upp detta institut. Det är 

dock osäkert vilken betydelse viktig grund har utanför det lagreglerade området. 

Hänvisningar till viktig grund torde därför endast på sin höjd kunna ge JB 12:10 st. 1 ett 

svagt stöd i den allmänna kontraktsrätten.240  

 

Utformningen och innebörden av JB 12:10 st. 1 uppvisar likheter med force majeure. 

Uppfattningen att en avtalspart (hyresvärden) inte ska behöva prestera om denne stött på 

hinder av svårförutsedd och extraordinär art (att hyreslägenheten har brunnit upp) har på så 

sätt kommit till uttryck inom andra delar av kontraktsrättens område. Det finns således en 

tydlig parallell mellan bestämmelsen att hyresavtalet förfaller om lägenheten förstörs och 

force majeure. Att den part som har förhindrats att prestera på grund av den inträffade 

händelsen helt ska befrias från sin avtalsprestation är dock inte en given rättsföljd. En 

annan mycket vanlig rättsföljd av inträffad force majeure är att tiden för den förhindrade 

partens prestation skjuts fram.241 Det finns goda skäl att fråga sig om inte en sådan ordning 

hade varit mer motiverad vid det fall en hyreslägenhet förstörs genom en brand. Det beror 

bland annat på att fastighetsägare i allmänhet torde återuppbygga ett hus eller en lägenhet 

som har förstörts genom en brand.242 När hyresvärden har återuppbyggt huset eller 

lägenheten är denne inte längre förhindrad att prestera enligt avtalet på grund av den 

inträffade händelsen. Dessutom skiljer sig hyresavtalet som bekant från många andra 

obligationsrättsliga avtal, bland annat på grund av den starka sociala och ekonomiska 

                                                
239   Se ovan avsnitt 3.2.6. 
240   Se ovan avsnitt 3.2.4. 
241   Se ovan avsnitt 3.2.5. 
242   Se ovan avsnitt 5.1.3. 
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betydelse avtalet har för hyresgästen.243 Dessa skäl talar för att det hade varit mer passande 

om det förhållandet en hyreslägenhet brinner upp istället skulle medföra att hyresvärden 

tillåtas prestera vid ett senare tillfälle. En sådan ordning skulle innebära att hyresgästen 

skulle ha rätt att flytta in i lägenheten igen efter att en viss tid passerat. Att diskutera hur en 

alternativ reglering skulle kunna utformas ligger inte inom ramen för denna uppsats.244 I 

detta sammanhang kan dock konstateras att det finns utrymme för att i högre grad 

tillgodose hyresgästens intressen i rättsförhållandet, utan att bestämmelsen för den delen 

förlorar sitt stöd i läran om force majeure och den allmänna kontraktsrätten. 

 

Den andra delfrågan för denna uppsats rörde vilken utsträckning JB 12:10 st. 1 överens-

stämmer med de överväganden som traditionellt sett gör sig gällande i den allmänna 

kontraktsrätten och med vad som gäller i närliggande rättsförhållanden. Denna fram-

ställning har visat att bestämmelsen att hyresavtalet förfaller om lägenheten förstörs står i 

harmoni med vissa överväganden som gör sig gällande på kontrakträttens område, särskilt 

de som kommer till uttryck genom principerna för viktig grund och force majeure. Den 

andra delen av delfrågan, som rör bestämmelsens överensstämmelse med de närliggande 

rättsförhållandena, kommer att behandlas i nästföljande avsnitt.  

 

5.2.2 Närliggande rättsförhållanden 

Av avsnitt 3.3.2 har framgått att rättsverkningarna av att ett upplåtelseobjekt förstörs i ett 

avtal om lägenhetshyra och i ett avtal om hyra av lös egendom i teorin är desamma. I båda 

rättsförhållandena förfaller hyresavtalet. I praktiken torde rättsverkningarna få mer 

ingripande och negativa konsekvenser för hyresgästen än vad det får för hyrestagaren i ett 

avtal om hyra av lös egendom (fortsättningsvis benämnd hyrestagaren). Det beror på att 

hyresgästen i regel har starka ekonomiska eller personliga intressen av att hyresavtalet ska 

bestå.245 Den typiska hyrestagaren torde i regel inte ha motsvarande sådana.246 Det beror 

även på att hyresgästen, genom hyreslagstiftningens tvingande regler till förmån för denne, 

har en mer privilegierad ställning i rättsförhållandet än vad hyrestagaren har. Hyresgästen 

                                                
243   Se ovan avsnitt 2.1.1. 
244   Se ovan avsnitt 1.3. 
245   Se ovan avsnitt 2.1.1. 
246   Se ovan avsnitt 3.3.2.1. 
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har exempelvis som huvudregel rätt att kräva att hyresvärden underhåller upplåtelse-

objektet enligt en hög standard. En lagenlig rätt att kräva något sådant saknas vid avtal om 

hyra av lös sak. Troligen har uthyraren en bevaringsplikt för hyresobjektet, men den är inte 

lika långtgående som det ansvar en hyresvärd som huvudregel har för lägenhetens skick. 

Kontrasten av att hyresavtalet förfaller blir därför mer påtaglig i hyresgästens fall.247 En 

hyrestagare torde dessutom ha bättre förutsättningar att tillvarata sina intressen än vad en 

hyresgäst har.248 En hyrestagare, som har ett intresse av att avtalet ska bestå oavsett vad 

som händer med hyresobjektet i framtiden, kan därför tänkas förhandla fram villkor för 

avtalet om att det inte ska förfalla om hyresobjektet förstörs. Det är i teorin möjligt för en 

hyresgäst att göra likadant.249 Utsikterna att vinna framgång med sådana önskemål vid 

ingåendet av avtal om lägenhetshyra är dock troligen inte särskilt goda. Det framförda 

innebär att även om samma rättsverkningar inträder om hyresobjektet förstörs i ett avtal 

om lägenhetshyra som i ett avtal om hyra av lös egendom torde denna ordning i praktiken 

drabba hyresgästen hårdare än vad det drabbar hyrestagaren. 

 

Vid en jämförelse med vad som gäller i avtal om jordbruksarrende framgår att 

jordbruksarrendatorn har en betydligt bättre ställning än vad hyresgästen har i det fall 

bostaden förstörs genom en brand. I hyresgästens fall förfaller avtalet, och hyresgästen står 

utan möjligheter att rikta anspråk mot sin forne medkontrahent. I arrendatorns fall består 

arrendeavtalet och jordägaren har som huvudregel en lagstadgad skyldighet att bygga om 

bostaden eller ersätta den med en ny (jfr. JB 12:10 st. 1 och 9:18 st. 1). Denna ordning kan 

möjligen förklaras mot bakgrund av arrendeavtalets funktion och utformning.250 

Skillnaderna i rättsföljderna kan ändå framstå som märklig mot bakgrund av att såväl 

arrende- som hyreslagstiftningen präglas av ett intresse av att skydda nyttjanderätts-

havaren, vilken har bedömts vara den underlägsna parten i avtalsförhållandet. I jordbruks-

arrende har dock lagens tvingande regler till förmån för arrendatorn med tiden reviderats 

och begränsats i takt med att maktbalansen mellan avtalsparterna har bedömts bli allt mer 

                                                
247   Se ovan avsnitt 3.3.2, se även ovan avsnitt 2.1.2, 2.2 och 2.3. 
248   Jfr. ovan avsnitt 2.1.1. 
249   Victorin, Kommersiell hyresrätt, s. 189. 
250   Exempelvis är upplåtelseobjektet för avtal om jordbruks arrende inte är begränsat till 
arrendatorns bostad, det omfattar även jord för brukande. Det skulle därför kunna framstå som en 
omotiverad rättsföljd om hela arrendeavtalet skulle förfalla på grund av att en anläggning blivit 
förstörd. Se mer om detta ovan i avsnitt 3.3.3.3. 
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jämn.251 Det innebär att hyresgästens behov av skydd genom tvingande lagstiftning måste 

ha ansetts vara starkare än jordbruksarrendatorns. Vid hyra av lös egendom har lagstiftaren 

hittills inte ansett att behovet av skydd för hyrestagaren är så starkt att lagstiftning på 

området är nödvändig.252 Mot bakgrund av detta framstår det lätt som svårmotiverat att 

hyresgästen, det rättssubjekt som lagstiftaren i allmänhet tycks anse ha det största behovet 

av skydd, är den part som riskerar att i praktiken lida störst rättsförlust om dennes 

upplåtelseobjekt försätts i brand.  

 

För att besvara den andra delen av den andra delfrågan för denna uppsats, som rörde 

vilken utsträckning JB 12:10 st. 1 överensstämmer med vad som gäller i närliggande 

rättsförhållanden, kan följande sägas. Samma rättsverkningar inträder, i vart fall i teorin, 

om ett hyresobjekt förstörs vid ett avtal om hyra av lös egendom. Dessa rättsverkningar 

kan dock i praktiken förväntas drabba hyresgästen hårdare än vad de drabbar hyrestagaren. 

Rättsverkningarna av att en arrendators bostad brinner ned är andra än om en hyres-

lägenhet brinner ner. Arrendatorn har i flera avseenden en mer förmånlig ställning än vad 

hyresgästen har om dennes bostad har förstörts genom en brand. 

 

5.3 Rättstillämpningen 

Frågan om ett hyreskontrakt förfaller om en lägenhet har eldhärjats beror på om lägenheten 

efter branden bedöms vara så förstörd att den inte kan användas för det avsedda ändamålet. 

Om skadorna efter en brand inte är av den grad att de medför att lägenheten anses förstörd 

kan hyresgästen som huvudregel göra gällande en rad påföljder, eftersom lägenhetens 

skick då inte uppfyller den standard som föreskrivs i JB 12:11. Om skadorna däremot är så 

omfattande att lägenheten anses förstörd står hyresgästen både utan möjlighet att rikta krav 

mot hyresvärden, och utan hyresrätt. Det föreligger på så sätt stora kontraster i de 

rättsföljder som inträder beroende på vad bedömningen om lägenheten är förstörd mynnar 

ut i. Trots att mycket står på spel vid denna bedömning råder osäkerhet om hur bedöm-

ningen ska göras.  

 

                                                
251   Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 22 f. och 115–117. 
252   Se ovan avsnitt 3.3.2.1. 
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I 2004 års fall tog domstolen, vid bedömningen av om lägenheten var förstörd, hänsyn till 

hyresvärdens eventuella avsikt att återuppföra lägenheten efter branden. I senare av-

göranden har domstolarna tagit avstånd från denna bedömningsmetod.253 Även om 2004 

års fall numera tycks vara överspelat kan fallet åskådliggöra den osäkerhet som kan uppstå 

vid rättstillämpningen och att det inte är klart vilka bedömningsgrunder domstolen ska utgå 

från vid prövningen om lägenheten är förstörd. Avgörandet kan även illustrera hur 

bestämmelsens tillämpning inte alltid uppfyller de motiv som den är avsedd att göra. 

Hyresvärden i 2004 års fall hade redan från början haft för avsikt att återuppföra huset.254 

Motiven till bestämmelsen, där det framgår att det inte kan krävas av hyresvärden att denne 

ska återuppbygga lägenheten för hyresavtalets fullgörande blir därför irrelevant i 

sammanhanget.255 Som visats ovan i avsnitt 5.1.1 framstår inte heller argumentet att avtalet 

är omöjligt som särskilt övertygande. Det innebär att det i princip saknas ändamåls-

överväganden i förarbetena som kan motivera att hyresavtalet ska förfalla i de fall 

lägenheten förstörs. I en sådan situation, och då denna ordning kan leda till stötande 

resultat är det förståeligt att domstolen i 2004 års fall sökte hitta en alternativ tolkning till 

JB 12:10 st. 1. Att domstolarna i de senare avgörandena har tagit avstånd från 2004 års 

rättsfall framstår ändå som fullt rimligt eftersom domstolens bedömningsmetod helt 

saknade stöd i bestämmelsens ordalydelse och förarbeten. Detta leder till slutsatsen att det 

torde krävas en lagändring för att åstadkomma en rättssäker och förutsebar rättstillämpning 

som inte leder till stötande resultat. 

 

Det råder även oklarhet om vilken betydelse som ska tillmätas hyresvärdens handlingar 

efter en brand. Hyresvärdens eventuella sanerings- och rivningsåtgärder efter en brand 

tycks i sig kunna medföra att en lägenhet blir förstörd, eventuellt under förutsättningen att 

åtgärderna varit nödvändiga eller fastighetsekonomiskt rationella. Att göra frågan om 

lägenheten ska anses förstörd beroende av vad orsaken till skadorna är saknar stöd i 

ordalydelsen i och förarbetena till JB 12:10 st. 1. Från en ändamålssynpunkt kan dock ett 

ett sådant förhållningssätt vara motiverat. Om en hyresvärd annars, genom överdrivna 

rivnings- och saneringsarbeten kan göra att lägenheten förstörs och att hyresavtalet 

                                                
253   Se RH 2009:28 och Svea hovrätt 2009-04-17 T 7441-07. 
254   Se ovan avsnitt 4.2.3. 
255   Jfr. ovan avsnitt 4.1.1 och 5.1.2. 
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förfaller, kan hyresvärden styra över frågan om hyresavtalet ska upphöra eller inte.256 Detta 

leder till ett otillfredställande resultat och kan knappast ha varit avsikten med 

bestämmelsen.257 Rättsläget, och hur bedömningen av lägenhetens skador ska göras, får 

beskrivas som oklart. 

 

Något som ytterligare bidrar till svårigheten att dra generella slutsatser om hur 

bedömningen ska göras är att praxis för frågan är knapphändig och att prejudikat från 

Högsta domstolen saknas. Det bidrar till att den praxis som finns måste läsas med viss 

försiktighet. Med hänsyn till den stora betydelse resultatet av bedömningen av lägenhetens 

skador får för hyresavtalets parter kan det ifrågasättas om inte det oklara rättsläget i sig är 

skäl nog att omarbeta bestämmelsen för att förtydliga rättsläget.  

 

För att besvara den tredje delfrågan för denna uppsats, om vilka problem som kan uppstå 

vid rättstillämpningen, får följande sägas. Det kan uppstå problem vid rättstillämpningen i 

och med att det föreligger osäkerhet om vilka faktorer domstolen har att beakta vid 

bedömningen av om en lägenhet ska anses vara förstörd. Denna osäkerhet förstärks genom 

avsaknaden av prejudikat från Högsta domstolen och det faktum att praxis från under-

rätterna är knapphändig. Dessutom kan den omständigheten att bestämmelsens motiv inte 

alltid gör sig gällande idag, och att bestämmelsens tillämpning kan leda till stötande 

resultat leda till att domstolarna tolkningsvis söker ge bestämmelsen en annan innebörd. 

Detta får som konsekvens att rättssäkerheten och förutsebarheten blir lidande vid rätts-

tillämpningen. 

 

5.4 Lämpligheten i bestämmelsen 

Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att diskutera och ifrågasätta 

lämpligheten i bestämmelsen att hyresavtalet förfaller om lägenheten förstörs. Fram-

ställningen har visat att de motiv som ligger till grund för bestämmelsen inte gör sig 

gällande idag med den styrka som de gjorde vid bestämmelsens tillkomst i början av 1900-

                                                
256   Se t.ex. Svea hovrätt 2015-06-10 T 11657-14 där hyresvärden rev hela lägenhet efter en 
eldsvåda, och därmed passade på att genomföra vissa standardhöjande åtgärder i lägenheten. 
257   Jfr. Victorin, Kommersiell hyresrätt, s. 189 och NJA II 1908 s. 138 f. och Lagberedningens 
förslag s. 205.  



69 

talet. Frågan om bestämmelsen ska ändras har varit uppe för diskussion i två utredningar. I 

dessa utredningar avfärdades förslaget om en lagändring, bland annat på grund av att 

behovet av en lagändring bedömdes vara litet. Utredningen framhöll bland annat att många 

hyresgäster erbjuds möjlighet att flytta tillbaka till den gamla lägenheten på hyresvärdens 

fria vilja. Detta kan visserligen stämma men hyresgästen är i en sådan situation helt 

beroende av hyresvärdens välvilja. Det får som konsekvens att en hyresgäst som 

hyresvärden inte varit nöjd med, men som i normala fall skulle ha besittningsskydd till sin 

lägenhet, riskerar att inte erbjudas återflyttningsrätt. På så sätt kan JB 12:10 st. 1 leda till 

den (troligen) oönskade effekten att bestämmelsen i praktiken kan fungera som en extra 

oreglerad besittningbrytande grund.258 Detta är ett av flera exempel på hur bestämmelsen 

samspelar mindre väl med dagens hyreslagstiftning. JB 12:10 st. 1 framstår mot den 

bakgrunden inte som välavvägd och lämplig.  

 

Bestämmelsen att hyresavtalet förfaller om lägenheten förstörs framstår även som mindre 

lämplig mot bakgrund av de rättstillämpningsproblem som är förenade med bestäm-

melsen.259 Med hänsyn till den stora betydelse resultatet av bedömningen av lägenhetens 

skador får för hyresavtalets parter kan det ifrågasättas om inte det oklara rättsläget i sig är 

skäl nog att omarbeta bestämmelsen för att förtydliga rättsläget.  

 

JB 12:10 st. 1 kan visserligen förankras i överväganden som traditionellt sett förekommer 

på kontraktsrättens område genom hänvisningar till viktig grund och force majeure. Viktig 

grund torde dock endast på sin höjd kunna ge bestämmelsen ett svagt stöd i den allmänna 

kontraktsrätten på grund av den osäkerhet som råder avseende institutets betydelse utanför 

det lagreglerade området. Inom principerna för force majeure finns dessutom utrymme att 

ge bestämmelsen en alternativ utformning som bättre tillgodoser hyresgästens intresse av 

skydd i rättsförhållandet. Exempelvis skulle det förhållandet att lägenheten förstörs kunna 

medföra att tiden för hyresvärdens prestation skjuts fram. En sådan ordning skulle 

fortfarande stå i harmoni med force majeure och därför kunna förankras i överväganden 

som vanligen förekommer på kontraktsrättens område. Då man relaterar en hyresrättslig 

                                                
258   Se ovan avsnitt 5.1.3. 
259   Se ovan avsnitt 5.3. 
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fråga till den allmänna kontraktsrätten måste även hyreslagstiftningens övergripande 

skyddssyften beaktas. Avsteg från allmänna rättsgrundsatser kan vara nödvändiga och 

motiverade för att reglera det säregna rättsförhållandet mellan en hyresgäst och en 

hyresvärd, och för att tillgodose hyresgästen det skydd denne behöver för att inte 

missgynnas i rättsförhållandet på grund av sin underordnade ställning.  

 

Frågan om hyresavtalet bör förfalla om lägenheten förstörs mynnar till syvende och sist 

oundvikligen ut i en lämplighetsbedömning som måste avgöras genom rättspolitiska 

överväganden. Som har framgått kan bestämmelsens tillämpning leda till stötande resultat 

för hyresgästen. Att bestämmelsens tillämpning kan leda till stötande resultat tycks även 

vara en möjlig förklaring till att praxis för bestämmelsens tillämpning är spretig. 

Domstolarnas ovilja att tillämpa bestämmelsen enligt dess ordalydelse kan möjligen vara 

ett uttryck för ett försök att inte försätta hyresgästen i den utsatta situation denne kan 

hamna i om hyresavtalet förfaller. Mot den bakgrunden framstår en lagändring, som bättre 

tillvaratar hyresgästens intressen, som påkallad och motiverad.  

 

Från ett hyresvärdsperspektiv kan det dock framstå som alltför betungande att ålägga 

hyresvärden förpliktelser gentemot hyresgästen i det fall dennes lägenhet brinner ner. 

Hyresvärden har ju, vid en sådan situation, fått se såväl sin egendom bli förstörd som sin 

inkomstkälla gå förlorad. Det finns dessutom ett samhälleligt intresse i att den 

hyresrättsliga lagstiftningen inte blir så rigorös så att det inte längre är attraktivt att hyra ut 

lägenheter. En sådan ordning kan tänkas verka hämmande på såväl byggnadsverksamheten 

som intresset av att bedriva uthyrningsverksamhet.260 Mot dessa argument, som talar för att 

nuvarande bestämmelse ska bestå, kan följande framföras. En lagändring som innebär att 

hyresvärden åläggs skyldigheter i de fall dennes lägenhet har brunnit ner kan visserligen 

vara betungande för hyresvärden, men hyresvärden har även i andra situationer ålagts ett 

långtgående ansvar för hyresgästen genom den hyresrättsliga regleringen. Ett exempel på 

det är hyresvärdens skyldighet att erbjuda hyresgästen återinflyttningsrätt i de fall 

hyresvärden har sagt upp hyresavtalet på grund av att huset ska genomgå en större 

ombyggnad. Att hyresvärden har ett långtgående, och i vissa fall möjligen betungande, 

                                                
260   Se ovan avsnitt 2.1.2. 
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ansvar för hyresgästen är därför inget ovanligt. En sådan ordning ligger snarare i linje med 

den allmänna strävan att genom lagstiftning skydda hyresgästen i rättsförhållandet. Det 

förhållandet att lägenheten förstörs är dessutom en högst ovanlig situation som endast 

inträffar i ett fåtal av alla hyresförhållanden. Det framstår därför som tveksamt om en 

lagändring, som ålägger hyresvärden ansvar för det fall lägenheten har förstörts, skulle ha 

någon påverkan på viljan att bygga hyreshus eller hyra ut lägenheter i allmänhet.  

 

Sammanfattningsvis leder dessa förhållanden till slutsatsen att bestämmelsen att 

hyresavtalet förfaller om lägenheten förstörs är mindre lämplig i flera avseenden. 

Bestämmelsen, och de motiv som ligger till grund för den, står mindre väl i överens-

stämmelse med dagens hyresrättsliga förhållanden. Dessutom föreligger osäkerhet om vad 

som ska läggas i begreppet att en lägenhet är så förstörd att den inte kan användas för det 

avsedda ändamålet. Det leder till osäkerhet vid rättstillämpningen vilket påverkar 

förutsebarheten negativt. Från ett rättspolitiskt perspektiv kan det även framföras tungt 

vägande skäl som talar för en lagändring. Om JB 12:10 st. 1 ändras behöver det dessutom 

inte nödvändigtvis innebära att bestämmelsen förlorar det stöd den har i den allmänna 

kontraktsrätten. En reglering som i högre grad tillvaratar hyresgästens intressen om lägen-

heten brinner ner skulle därför vara mer lämplig för att undvika att även hyreskontraktet 

går upp i rök. 
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