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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

När en rättighet ges skydd mot tredje man är det särskilt viktigt att försöka ge den 

tydliga gränser. När ett skydd endast ges mot rättighetsinnehavarens 

medkontrahent krävs inte en lika noggrann gränsdragning eftersom 

medkontrahenten då har en möjlighet att påverka sin ställning. Gränsdragningen 

bör ske i ljuset av om det utsträckta rättsskyddet kan anses motiverat.
1
 Hyra är en 

sådan rättighet som ges skydd mot tredje man varför det är viktigt att ge denna 

rättighet klara gränser. Gränsdragningen vad gäller lokalhyra är problematisk 

med hänsyn till att de många olika ändamålen till vilket en lokal kan upplåtas 

ställer olika krav på avtalets utformning. Många regler är även dispositiva vid 

lokalhyra vilket gör att avtalen kan uppvisa stora olikheter jämfört med vad som 

kan anses vara normalt förekommande vid hyra. 

Ett avtal som uppvisar sådana olikheter är det för den här uppsatsen centrala 

avtalstypen, de så kallade triple-net-avtalen. Även om namnet kan vara okänt för 

den oinitierade har liknande avtal funnits vid lokalhyra sedan sale and leaseback 

transaktioner introducerades under andra hälften av 1970-talet.
2
 Avtalstypen kan 

rent formellt anses omfattas av definitionen av hyra vilken är avtal genom vilket 

hus eller del av hus upplåts till nyttjande mot ersättning. Definitionen av hyra 

som den framgår av 12 kap. 1 § jordabalken medger dock att situationer som inte 

kan anses vara hyra omfattas av definitionen.
3
 Ett sådant gränsdragningsfall blev 

aktuellt i NJA 1971 s. 129 där HD uttalade att avtal som rent formellt kan anses 

omfattas av rekvisiten för hyra under vissa förutsättningar kan vara att hänföras 

till något annat än hyra. Definitionen av hyra är alltså snävare än vad 

ordalydelsen 1 § medger. 

Triple-net-avtal innebär att ansvar som typiskt sett är hyresvärdens ansvar 

genom avtalet istället läggs på hyresgästen. Exempel på sådana ansvar är 

underhållsansvaret, ansvaret för att lägenheten skadas eller förstörs samt 

                                              
1
 Lejman, Om begreppet nyttjanderätt till fast egendom. s. 2 f. 

2
 SOU 1991:81, s. 62. 

3
 Victorin, Sjöberg-Dahlquist, Flexibilitet och besittningsskydd, s. 6. 
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kostnader som i regel är hänförliga till hyresvärdens fastighetsägande. Utöver 

detta skiljer sig avtalstypen från traditionell hyra eftersom hyran är beroende av 

en referensränta snarare än marknadshyran. Även syftet bakom avtalet är 

annorlunda än vid normal hyra. Syftet med ett triple-net-avtal kan närmare 

beskrivas som en finansieringslösning av hyresgästens lokalbehov, något som det 

faktiska rättsförhållandet även tyder på. 1971 års fall öppnar upp för att ett 

rättsförhållande som formellt uppfyller kraven för hyra i 12 kap. 1 § inte ska 

anses vara hyra om hyresmomentet är av underordnad betydelse eller om 

omständigheterna eljest så avviker från vad som förekommer vid hyra.   

1.2 Syfte och avgränsning 

Uppsatsens syfte är att åskådliggöra avtalsformen triple-net och utreda hur denna 

förhåller sig till jordabalkens regler om lokalhyra. Av utrymmesskäl kommer jag 

främst att inrikta mig på två huvudområden där avtalen avviker särskilt mycket 

från vad som kan anses vara normalt vid hyra. Dessa två områden är underhållet, 

som då inkluderar hyresgästens vårdplikt och ansvaret för hinder eller men samt 

bestämmandet av ersättningen. Dessa områden är även karaktäristiska för triple-

net-avtal varför de är av särskilt intresse. För att läsaren ska förstå syftet med 

avtalet kommer även en allmän beskrivning av avtalstypen att göras. Efter en 

genomgång av avtalets avvikande villkor följer det naturligt att i uppsatsen 

problematisera frågan genom att diskutera huruvida jordabalken kan anses vara 

tillämplig på avtalstypen. Denna bedömning sker i ljuset av NJA 1971 s. 129 som 

kan sägas ange en yttre gräns för hur mycket ett avtal kan avvika från vad som 

förekommer vid hyra och fortfarande anses vara hyra. Det blir även naturligt i en 

sådan diskussion att ta upp vilka konsekvenser som kan uppstå om avtalstypen 

inte omfattas av reglerna i jordabalken. 

1.3 Metod 

Metoden som används i uppsatsen är en traditionell rättsdogmatisk metod där jag 

tolkar den primära rättskällan lagtext utifrån förarbeten och doktrin.  

Fastighetsleasingutredningen resulterade inte i lagstiftning men används flitigt i 
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den här uppsatsen eftersom den innehåller en initierad diskurs angående de 

ämnen som även blir aktuella för denna framställning. Till detta hör att 

utredningen anses ha hög auktoritet varför det finns anledning att ta denna i 

beaktande.
4
 Genomgången av avtalen har försvårats genom att parterna anser 

området känsligt varför innehållet i avtalen behandlats med sekretess. Läsaren 

kommer dock få ta del av omskrivna avtalsvillkor som utformats med tanken att 

ge en rättvisande bild av avtalstypen.  

1.4 Terminologi 

Jag kommer i uppsatsen att begagna mig av samma terminologi som används i 12 

kap. jordabalken. Således kommer lägenhet att används synonymt med 

hyresobjektet och kan då avse både bostadslägenhet och lokal. Då endast 

bostadslägenhet eller lokal avses kommer det att antingen hänvisas till såsom 

bostadslägenhet, bostad eller lokal. Ibland används även fastighet synonymt med 

lägenhet eftersom hyresobjektet i dylika avtal ofta utgörs av en hel fastighet, 

någon skillnad i sak är ej avsedd. Om lagrum endast anges med paragraf avses 12 

kap. Jordabalken. Då jag hänvisar till person med hon avser jag hon/han och 

samma princip gäller för övriga böjningar av dessa pronomen. Jag använder även 

termen förarbeten som en synonym för både propositioner och utredningar. 

1.5 Disposition 

Det inledande avsnittet har syftat till att ge läsaren en uppfattning av ramen för 

uppsatsen. Det följande är till för att sätta problemet i dess kontext. Avsnittet är 

allmänt hållet för att ge läsaren en översikt av hyresområdets omfattning. 

Eftersom det är ett introducerande avsnitt kommer det som tas upp i avsnittet att 

behandlas mer i detalj senare i uppsatsen. Efter det introducerade avsnittet 

kommer två avsnitt om de för uppsatsen relevanta hyresreglerna. Dessa är av stor 

vikt för uppsatsen eftersom det är där som avtalsfrihetens ramar dras och 

diskuteras. Efter dessa avsnitt tas de viktiga rättsfallen upp i ett försök att dra en 

yttersta gräns för vad som kan anses vara hyra. Efter att hyresreglerna behandlats 

                                              
4
 Bengtsson, SOU som rättskälla, SvJT 2011, s. 783. 
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kommer ett avsnitt där jag presenterar det typiska triple-net-avtalet samtidigt som 

jag jämför de relevanta avtalsvillkoren med vad som framkommit i genomgången 

av hyresreglerna. Detta avsnitt kommer att på en djupare nivå diskutera 

skillnaderna mellan avtalet och lagreglerna och tjänar som en grund för 

diskussionen i nästa avsnitt. Slutligen kommer jag att återge de viktigaste 

slutsatserna. 

2. Allmänt om hyra och hyresavtal 

2.1 Hyra 

Hyra är enligt 12 kap. 1 § avtal genom vilka hus eller delar av hus upplåts till 

nyttjande mot ersättning. Reglerna om hyra i 12 kap. är i stor utsträckning 

tvingande vilket innebär att tillämpligheten av reglerna inte är något som parterna 

själva råder över.
5
 I inledningen betonades vikten av att ge rättsinstitutet en klar 

gräns med hänsyn till det skydd som ges mot tredje man. Även det faktum att 

tvingande regler blir tillämpliga vad gäller hyra innebär att det är viktigt med en 

klar gränsdragning.
 6

   

Hyra avser såväl bostadslägenhet som lokal, varav lokal är en lägenhet som 

inte helt eller inte till en oväsentlig del används för bostad. Distinktionen mellan 

bostadslägenhet och lokal har betydelse framför allt för att flertalet av 

bestämmelserna i 12 kap. gjorts dispositiva vad gäller lokalhyra samt att reglerna 

om besittningsskydd utformats olika. I RBD 1980:2 aktualiserades frågan om 

gränsen mellan bostad och lokal. Bedömningen av om en inte oväsentlig del av 

lägenheten används som bostad ska utgå från hur tungt bostadsmomentet i 

upplåtelsen väger i jämförelse med den tillämnade användningen i övrigt snarare 

än uppdelning av bostadsyta eller antal rum.
7
 Vad gäller det typiska triple-net-

avtalet torde det inte råda något tvivel om att det rör sig om en lokal. 

                                              
5
 Victorin, Dahlquist-Sjöberg, a.a. s. 6. 

6
 Bengtsson, Hager, Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 17 f. 

7
 RBD 1979:37. Bostadsinslaget ansågs vara ringa i förhållande till lokalinslaget p.g.a. hyresgästen inte 

själv skulle bo i lägenheten eller endast användas för enstaka övernattningar och syftet med upplåtelsen 

var att hyresgästen skulle erhålla ändamålsenliga och centralt belägna kontorslokaler för sin verksamhet. 
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Vad som ska anses utgöra hus eller del av hus är i regel inte problematiskt 

vid triple-net-avtal eftersom det oftast rör sig om en upplåtelse av nyttjanderätt 

till byggnader som måste anses utgöra hus i lagens mening.
8
 Ytterligare krav på 

att ett hyresförhållande ska anses föreligga är att hyresobjektet ska vara klart 

definierat och lokaliserat.
9
 Inte heller ersättningsrekvisitet väcker särskilt mycket 

större huvudbry vad gäller tillämpningen av lagen eftersom ersättningen i dessa 

avtal uteslutande utges i pengar samt att begreppet i praxis tolkats så att pengar, 

arbete eller annan tjänst samt naturalster kunnat utgöra ersättning för hyra.
10

 Vad 

som för den kommande framställningen har större betydelse är hur hyra som en 

nyttjanderätt definieras och vad som kan anses vara karaktäristiskt för denna 

rättighet. 

Nyttjanderätt definieras inte i lagen men enligt Lejman har lagstiftaren i 

lagförarbetena  till 1907 års lag avsett att knyta den rättsliga termens innebörd till 

den av allmänt språkbruk använda.
11

 I motiven angavs att nyttjanderätt är en 

upplåtelse för annan än ägaren att till nytta på ett eller annat sätt begagna 

fastigheten.
12

 Enligt Bengtsson m.fl. gäller denna definition även efter nya 

Jordabalkens införande, författarna beskriver vidare nyttjanderätten som en 

begränsad rättighet till att bruka fastigheten vid sidan av äganderätten, en s.k. 

bruksrätt.
13

 Skillnad mellan äganderätt och nyttjanderätt är att den senare är 

positivt bestämd genom att rättigheten innebär rådighet endast i vissa specifikt 

angivna hänseenden. Den förra är negativt bestämd och innebär full rådighet om 

inget annat föreskrivits.
14

 Äganderätten kan även sägas ligga hos den som ytterst 

disponerar över markens värde.
15

  

                                              
8
 För en utförlig diskussion om vad som ska anses vara hus, Lejman, Rättsförhållandet mellan hyresvärd 

och hyresgäst, s. 11 f. 
9
 NJA 2001 s. 10. Undantag från kravet på lokalisering kan dock förekomma utan att avtalet förlorar sin 

karaktär som hyra. I fallet fanns ingen anvisad plats och nyttjandet kunde flyttas mellan stationer i 

Stockholms tunnelbana. Detta tillsammans med att det väsentliga momentet i avtalet var att 

nyttjanderättshavaren kunde bedriva rörelse gjorde att lokalupplåtelsen var av underordnad och av 

obestämd karaktär. 12 kap. var ej tillämpligt. 
10

 Vad gäller arbete NJA 1978 s. 389  övriga Walin, Allmänna Hyreslagen m.m., s. 12. 
11

 Lejman, Om begreppet nyttjanderätt till fast egendom, s. 2. 
12

 NJA II 1908 5:1  s. 3. 
13

 Bengtsson, Hager, Victorin, a.a. s. 18. Den allmänna uppfattningen som i detta arbete återges stämmer 

väl överens med det Lejman menar. 
14

 Lejman, a.a. s. 6. 
15

 Bergström, Om begreppet äganderätt inom fastighetsrätten, s. 160. 
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2.2 Särdrag hos hyra 

Vad gäller regleringen av vissa nyttjanderätter, bl.a. hyra, förekommer det i stor 

utsträckning regler som avviker från allmänna obligationsrättsliga principer.
16

 

Detta beror på att nyttjanderätten har vissa karaktäristiska egenskaper som 

frångår vad som normalt gäller vid de flesta andra obligationsrättsliga 

förhållanden. Till en början kan anmärkas att nyttjanderättshavare oftast har en 

underordnad ställning till sin motpart, inte helt olik den ställning som en 

konsument har till näringsidkaren, vilket lett till att steg har tagits för att skydda 

den svagare parten med tvingande regler.
17

 Nyttjanderätt har även en stor social 

betydelse för parterna då det kan vara en stor del av nyttjanderättshavarens 

livsmiljö eller försörjning. Avtalen är långvariga och prestationer sker löpande 

vilket innebär att parterna i regel är beroende av varandras personliga egenskaper 

i större utsträckning än vad som gäller vid momentana avtal. Nyttjanderättsavtal 

blir p.g.a. sin varaktighet komplicerade eftersom de måste reglera det löpande 

förhållandet t.ex. genom underhåll, vårdplikt och skicket av den upplåtna 

egendomen.
18

 Speciellt vad gäller lokalhyra präglas parternas förhållande ofta av 

ett bredare samarbete eller att det i upplåtelsen ingår moment som inte enbart är 

hänförliga till nyttjandet av lokalen.
19

 Fastighetsägare har ofta investerat stora 

ekonomiska resurser i fastigheten samtidigt som kostnaden för en nyttjanderätt 

kan uppta en stor del av en nyttjanderättshavares disponibla inkomster vilket gör 

att nyttjanderätt har stor ekonomisk inverkan på båda parterna. Det finns även ett 

företagsekonomisk intresse hos företag att kunna planera sin verksamhet 

långsiktigt varför det krävs en viss stabilitet i hyresförhållandet. Detta måste 

dock vägas mot fastighetsägares intresse att kunna disponera över sin egendom 

samt ett samhällsekonomiskt intresse i en rationell användning av 

fastighetsbeståndet.
20

 De ovan anförda särdragen har föranstaltat viss särreglering 

vilka för hyra av fast egendom främst återfinns i 12 kap. jordabalken. Den sociala 

skyddshänsynen väger inte lika tungt vid hyra av lokaler som vid hyra av bostad 

                                              
16

 Bengtsson, Hager, Victorin, a.a. s. 26. 
17

 Grauers, Nyttjanderätt, s. 17.  
18

 Grauers, Nyttjanderätt, s 16, och Bengtsson, Hager, Victorin, a.a.. s. 26.  
19

 Se rättsfallen under avsnitt 2.2. 
20

 Bengtsson, Hager, Victorin, a.a. s. 26 ff.  
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vilket har gjort att många av de tvingande reglerna i  12 kap. gjorts dispositiva 

vad gäller lokaler.  

2.3 Parternas förhållande och förpliktelser 

Ett avtalsförhållande är en sammansättning av mot varandra stående 

förpliktelser.
21

 Med detta menas att parterna har ett antal förpliktelser mot 

varandra som ska uppfyllas enligt avtalet. Förpliktelsernas natur påverkar hur, 

var och när de ska uppfyllas och påverkar även parternas ansvar och 

skyldigheter. För hyresvärden är den viktigaste förpliktelsen en 

naturaförpliktelse, att tillhandahålla lägenheten. Hyra av fast egendom är ett 

speciesavtal, upplåtelsen av nyttjanderätt gäller en viss lägenhet med vissa 

bestämda egenskaper. En typisk allmänrättslig regel som påverkas av denna 

karaktär är att den som är skyldig att utge en specieförpliktelse inte kan anses 

vara skyldig att upplåta en annan lägenhet om lägenheten enligt avtalet förstörs.
22

 

Hyresgästens viktigaste förpliktelse är att betala hyran för lägenheten vilket i 

motsats till en naturaförpliktelse är en penningförpliktelse. Penningförpliktelser 

bestäms oftast direkt i avtalet och för vissa avtalstyper kräver reglerna att 

beloppet anges i avtalet. Exempel på sådana avtal är fastighetsköp och hyra av 

fast egendom. Prissättningen av varaktiga avtal kompliceras av att parterna 

utsätts för risken att avtalet över tid blir oförmånligt för ena parten. Detta kan 

t.ex. bero på inflation eller oförutsedda prisstegringar. Avtal som blir oskäliga 

p.g.a. sådana omständigheter kan jämkas enligt 36 § men det torde krävas 

omfattande prisfluktuationer för att paragrafen skulle bli tillämplig.
23

 

Prisregleringsklausuler är därför inte ovanliga i varaktiga avtal. Utväxlingen av 

prestationerna i ett varaktigt avtal kan inte ske "zug um zug" vilket innebär att 

ena parten är tvungen att utföra sin prestation helt eller delvis innan den andra. 

Huvudregeln är att naturaprestationen ska ske först.
24

  

                                              
21

 Hellner, Hager, Persson, Speciel avtalsrätt II andra häftet, s. 30. 
22

 Detta gäller även för hyra, 12:10. Hellner, Hager, Persson, a.a. s. 36. 
23

 Hellner, Hager, Persson, a.a. s. 40 ff. 
24

 Hellner, Hager, Persson, a.a. s. 48 ff. 
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När det gäller riskens placering är den allmänna principen att ägaren in dubio 

står risken för egendom som hyrs ut eller som annars är i vård hos annan. Avtal 

eller lagregler som reglerar risken är dock vanliga.
25

 Vid hyra av fast egendom är 

det fastighetsägaren som står faran för att fastigheten skadas eller förstörs under 

hyrestiden så att värdet försämras eller går förlorat. Hyresgästen är inte heller 

skyldig att utge hyra efter att egendomen gått förlorad. Detta stämmer väl 

överens med att avtalet förfaller om lägenheten förstörs.
26

 Det finns dock 

möjligheter för parterna att reglera riskens placering vilket jag redogör för senare 

i uppsatsen. Riskens placering hänger även ihop med vem som traditionellt 

tecknar försäkring för en egendom. Den som står faran för skada har oftast störst 

anledning att teckna försäkring för egendomen.
27

 Principen om att det är 

hyresvärden som står faran stämmer väl överens med vad som gäller hyra av lös 

sak. Under hyrestiden är det uthyraren som står risken för att den lösa 

egendomen skadas eller förstörs. Hyrestagaren är inte skyldig att utge hyra efter 

det att egendomen gått förlorad.
28

  

2.4 Gränsdragning mot andra rättigheter m.m. 

För att närmare dra en gräns för vad som ska anses vara hyra kan det vara 

fördelaktigt att jämföra med andra rättigheter och avtalstyper. Lejman uppehåller 

sig länge vid skillnaden mellan arbetsavtal, vari upplåtelse av bostad ingår, och 

hyresavtal och menar att det inte finns någon klar gräns men att det beror på bl.a. 

arbetsprestationens omfattning och vad som är det huvudsakliga syftet med 

avtalet.
29

 I dagsläget spelar den gränsdragningen mindre roll eftersom lagstiftaren 

i 12 kap. 1 § 1 st. slagit fast att även om upplåtelsen sker i ett tjänsteavtal eller 

anslutning därtill så är 12 kap. tillämpligt, besittningsskyddsreglerna är något 

annorlunda utformade för dessa upplåtelser.
30

 

                                              
25

 Hellner, Hager, Persson, a.a. s. 52. 
26

 Hellner, Hager, Persson, Speciell avtalsrätt II första häftet, s. 296. 
27

 Hellner, Hager, Persson, Speciell avtalsrätt II andra häftet, s. 55. 
28

 Hellner, Hager, Persson, Speciell avtalsrätt II första häftet, s. 200. 
29

 Lejman, a.a. s. 34 ff.  
30

 Se 12:46 p. 7 och 9. 
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Om jord ingår i upplåtelsen är denna att betrakta såsom hyra om jorden ska 

användas för mindre trädgårdsodling eller för annat ändamål än jordbruk.
31

 I 

RBD 39:82 ställdes domstolen inför en gränsdragning mellan jordbruksarrende 

och hyra. Upplåtelsen av stallbyggnaden var enligt domstolen självklart att se 

som hyra enligt 12:1. Övriga upplåtelser var närmast att betrakta såsom 

upplåtelse av jord. Det var även klart att stallbyggnaden och marken upplåtits för 

att nyttjas i förening. Domstolen hänvisade sedan till NJA 1971 s. 129 och 

uttalade att ett avtal som omfattas av 12:1 inte nödvändigtvis måste vara att 

hänföra till hyra. Upplåtelsen av lokalen kunde dock inte anses vara en 

underordnad del i avtalet och det förelåg inte heller sådana omständigheter som 

eljest avvek från vad som förekom vid hyra att avtalet skulle förlora sin karaktär 

som hyresavtal. Reglerna om hyra tillämpades därför på avtalet i sin helhet.
32

 

Även när annan mark än jordbruksmark ingår i en upplåtelse kan det blir 

gränsdragningsproblem. I RBD 1983:11 uppläts hus och en större 

parkeringsplats. Domstolen konstaterade att reglerna i 12 kap. ska tillämpas även 

på mark som har upplåtits för att nyttjas i förening med lägenheten. Upplåtelsen 

av marken var i detta fall knappast avsedd att nyttjas i förening med lägenheten 

och även andra omständigheter tydde på att det förelåg två separata upplåtelser. 

Syftet med upplåtelsen av marken var att nyttjanderättshavaren skulle bedriva 

parkeringsrörelse. Detta tillsammans med omfattningen av parkeringen, 40 

platser, ledde till att domstolen inte ansåg reglerna i 12 kap. tillämpliga på 

upplåtelsen av marken. 

 Lejman menar även att bolagsavtal kan vara för handen istället för 

nyttjanderättsavtal speciellt då den ena parten, hyresvärden, investerar i lokalen 

medan den andra, hyresgästen, utför allt arbete och hyran är kopplad till 

rörelseersättningen.
33

 Idag framkommer det i lagtexten att en koppling av hyran 

till rörelsens omsättning är möjlig. Det torde dock inte vara omöjligt att se ett 

                                              
31

 Se 12:1 
32

 Jfr med RBD 4:75 där domstolen kom fram till att upplåtelsen var att beteckna såsom jordbruksarrende 

med tanke på avtalets syfte samt omfattningen av upplåtelsen av marken och ekonomibyggnaden i 

förhållande till upplåtelsen av fritidshuset. 
33

  Lejman, a.a. s. 52 ff. 
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dylikt förhållande som ett bolagsavtal om vissa andra moment som avtal om 

samverkan och ett gemensamt ändamål kan konstateras.
34

  

En viktig gränsdragning är den mot rörelsearrende som gäller upplåtelse av 

en hel rörelse. Nyttjanderättshavaren får rätt att begagna sig av upplåtarens lokal, 

inventarier samt goodwill i form av kundunderlag. Upplåtelsen skulle snarast 

vara att hänföra till upplåtelse av lös egendom, verksamheten, men oftast får 

lokalinslaget en framträdande betydelse med följden att upplåtelsen blir att se 

som ett hyresavtal.
35

 En sådan gränsdragning var föremål för prövning i NJA 

1949 s. 209. En fastighetsägare som bedrivit hotellrörelse i fastigheten upplät 

fastigheten jämte inventarier för bedrivande av bostad- och hotellrörelse. HD 

ansåg att med tanke på kontraktets avfattning, det betingade vederlaget och 

omständigheterna i övrigt så var det väsentliga föremålet för upplåtelsen 

lokalerna och inte rörelsen.
36

 

Studentlägenheter och andra s.k. kategoribostäder omfattas av 

hyresreglerna.
37

 Ett problematiskt gränsdragningsfall är om det i upplåtelsen av 

bostaden ingår vård av den boende. I RBD 1994:8 uttalade domstolen att om 

boendet förenas med service eller vård ligger det i sakens natur att det 

förkommer omständigheter som avviker från vad som förekommer vid hyra. 

Hyresgästen hade ensam dispositionsrätt, bostaden var för permanent boende och 

var hyresgästens enda bostad. Utöver detta tillät avtalen en tillämpning av 

hyresreglerna varför hyresmomentet inte kunde anses vara underordnat.
38

 

2.5 Underordnat moment eller eljest avvikande  

Vad som kan anses vara det huvudsakliga momentet i ett förhållande har 

betydelse för om avtalet är ett hyresavtal. Detta framgår tydligt av 

gränsdragningarna mot andra rättigheter ovan. Många av de rättsfall som tagits 

                                              
34

 Med andra ord måste kraven för bolagsavtal vara uppfyllda. Se t. ex. Hemström, Bolagens rättsliga 

ställning, s. 15. 
35

 Larsson, Synnergren, Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken, s. 49. 
36

 En upplåtelse ansågs även vara arrende i RBD 21:84.  Upplåtelsen rymdes inom definitionen av hyra i 

12:1 men eftersom marken var avsedd att användas för parkeringsrörelse ansågs denna vara det väsentliga 

för upplåtelsen. Upplåtelsen av kassakiosken ansågs därför vara underordnat.   
37

 Bengtsson, Hager, Victorin, a.a. s. 39. 
38

 Jfr med RH 1999:10 där hyresavtal inte var för handen. Främst p.g.a. det inte kunde anses föreligga ett 

avtal samt att hyresgästen inte hade egen dispositionsrätt. 
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upp i anslutning till gränsdragningarna har hänvisat till 1971 års fall. Redan 

innan domstolen angav att ett avtal kunde vara annat än hyra om hyresmomentet 

var underordnat resonerade Lejman på samma sätt. Domen innebar dock att det 

blev tydligare att ett avtal som uppfyllde alla kriterier 12 kap. 1 § inte alltid 

måste vara att anse som ett hyresavtal. Förutsättningarna för att ett avtal ej ska 

anses vara ett hyresavtal är att det ingår moment som inte kan anses vara hyra 

och att hyresmomentet är underordnat. Trots att hyresmomentet inte är 

underordnat kan ett avtal vara något annat än hyra om det i avtalet föreligger 

omständigheter som eljest avviker från vad som förekommer vid hyra. Om man 

ser till den praxis som hänvisats till är det även av betydelse att de olika 

momenten är avsedda att nyttjas i förening.
39

 Något sådant uttalas inte i NJA 

1971 s. 129 men svårigheterna med att dela upp avtalet i olika upplåtelser torde 

innebära att 12 kap. ska tillämpas på sådana avtal om inte hyresmomentet är 

underordnat eller avtalet eljest avviker från vad som förekommer vid hyra. 1971 

års fall har diskuterats och principen från det fallet har åter prövats i Högsta 

domstolen. Dessa avgöranden kommer närmare att redogöras för i avsnitt 5.  

2.6 Avtals typtillhörighet 

Ett avtals typtillhörighet har betydelse för, utöver tvingande reglers tillämplighet, 

hur avtalsinnehållet ska fyllas ut samt för tolkningen av avtalet.
40

 Enligt Vahlén 

ska ett avtals typtillhörighet bestämmas efter olika riktlinjer såsom avtalstypen i 

vanlig mening, ett köpeavtal eller ett hyresavtal, avtalets allmänna mening, som 

oneröst eller benefikt, parternas karaktär samt avtalets form och utformning.
41

 

Sundberg menar att det finns två olika metoder att bestämma avtalstypen, den 

klassiska metoden och lagtolkningsmetoden. Den senare utgår från att den mest 

önskvärda rättsverkan får vara avgörande för vilka regler som ska bli tillämpliga, 

metoden mildrar verkningarna på de moment som befinner sig utanför 

typtillhörigheten. Den förra metoden innebär att avtalets väsentliga prestation får 

                                              
39

 Jfr RBD 1983:11 där problemet löstes på ett annat sätt. Det ansågs föreligga två olika upplåtelser och 

hyresreglerna blev endast tillämpliga på upplåtelsen av huset. 
40

 Vahlén, Avtal och tolkning, s. 259. 
41

 Vahlén, a.a. s. 222.  
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vara avgörande och innebär en förenkling av rättssystemet eftersom det blir en 

enklare och mer förutsebar tillämpning.
42

 Problem uppstår om ett avtal innehåller 

moment som uppvisar olika typtillhörigheter. Det finns tre huvudsakliga 

förfaranden att lösa en sådan konflikt. Det första är att dela upp momenten och 

behandla varje moment för sig enligt de för typen tillämpliga reglerna. Det andra 

är att  subsumera hela avtalet under en avtalstyp beroende på vilket moment som 

är det för avtalet väsentliga. Det tredje är att se avtalet som en ny typ i sig själv, 

sui generis.
43

 En sådan lösning förutsätter att avtalet inte kan föras in under 

någon annan avtalstyp och att de olika normerna för respektive avtalstyp kan 

kombineras.
44

 Det första förfarandet kan innebära otillfredsställande resultat 

eftersom motstridiga principer kan bli tillämpliga på avtalet. Att föra hela avtalet 

under en avtalstyp verkar vara det enligt svensk rätt mest använda förfarandet.
45

 

Huruvida ett triple-net-avtal kan anses ha typtillhörighet såsom hyra är 

uppsatsens övergripande syfte. Här nedan följer en introduktion till den 

problematiken genom en översiktlig bild av avtalstypen. 

2.7 Triple-net-avtal 

Namnet triple-net kommer närmast från anglosaxiska rättssystem och syftar på 

att det är hyresgästen som enligt avtalet tar över ansvaret för kostnader hänförliga 

till försäkring, fastighetsskatt samt underhåll. Utöver triple-net-avtal förekommer 

även double-net- och single-net-avtal vilka innebär att två respektive en av de 

ovan angivna kostnaderna bärs av hyresgästen. Det finns inga legaldefinitioner 

av de olika net-avtalen men den allmänna uppfattningen är att ett sådant avtal i 

något avseende för över ansvaret för fastigheten på hyresgästen.
46

  

De triple-net-avtal som ligger till grund för den här uppsatsen omfattar en 

större ansvarsöverskrivning mellan parterna än de tre ovan angivna kostnaderna. 

I dessa avtal, som närmare kommer att beskrivas nedan i avsnitt 6, har 

                                              
42

 Sundberg, Avtalstyper och typavtal, s. 28 f. 
43

 Sundberg, a.a.  s. 27. 
44

 Dahlquist-Sjöberg, Kommersiella hyresavtal, s. 53. 
45

 Sundberg, Avtalstyper och typavtal, s. 27. Se även NJA 1958 s. 536 där HD fann att Volvos 

garantiåtagande inte innebar att företaget bedrev försäkringsrörelse. Även NJA 1971 s. 129. 
46

 Van Doren, Colobia Law Review, s. 186. 
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hyresgästen ansvaret för alla kostnader som kan hänföras till hyresvärdens 

fastighetsägande. Utöver ansvaret för alla kostnader är även ansvaret för att 

fastigheten skadas eller förstörs hyresgästens enligt avtalet. Hyresgästen har i 

linje med detta heller ingen rätt till nedsättning i hyran eller rätt till andra 

sanktioner för hinder eller men i nyttjandet. Skälet till att jag fortfarande väljer 

att kalla dessa triple-net-avtal är att tanken bakom det typiska triple-net-avtalet är 

att ansvar gällande fastigheten så mkt som möjligt ska övergå på hyresgästen 

något som stämmer bra överens med de avtal som ligger till grund för 

genomgången. Triple-net-avtal används således som ett samlingsbegrepp för 

avtal där parterna ämnar att avtala om att hyresgästen ska bära så mycket ansvar 

som möjligt. Det hyresavtal som hittills beskrivits stämmer även väl överens med 

de hyresavtal som upprättas vid sale and leaseback transaktioner av fastigheter.
47

 

Utredaren i SOU 1991:81 menade att fastighetsleasing inte nödvändigtvis 

innefattar en överlåtelse, även om det torde vara det vanligaste.
48

 Begreppet 

triple-net-avtal ingår således i en bredare grupp avtal som kan benämnas 

fastighetsleasingavtal. I utredningen likställs även hyresavtalen vid sale and 

leaseback med renting-avtal som är ännu ett begrepp som beskriver en avtalstyp 

inom leasingen av fast egendom. Grunden för denna avtalstyp är att hyran till 

storleken är beroende av en referensränta. Gränserna mellan dessa olika begrepp 

och avtal är flytande och det finns heller ingen egentlig betydelse av en 

utförligare gränsdragning eftersom inget av begreppen är definierade i lagen. De 

avtal som kommit under författarens granskning skulle även kunna kallas 

renting-avtal eftersom hyresbeloppen i dessa är kopplade till utvecklingen av en 

referensränta. Då syftet med avtalen närmast är att hyresvärden inte ska ha något 

ansvar för kostnader hänförliga till fastigheten och definitionen, så som den 

uppfattats, inte utesluter ett räntestyrt hyresbelopp kommer begreppet triple-net-

avtal att användas för avtalstypen. Vad läsaren bör ha i åtanke vid läsning av 

uppsatsens fortsättning är att ett triple-net-avtal innebär att hyresgästen övertagit 

ansvaret för alla kostnader hänförliga till fastigheten, hyresgästen har ingen 

                                              
47

 Se t.ex. beskrivningen av hyresavtalet i SOU 1991:81, s. 67. 
48

 SOU 1991:81, s. 59. 
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möjlighet till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjandet, hyresgästen 

har ansvar för att underhålla lägenheten samt att hyrans storlek är beroende av en 

referensränta. I bakgrunden nämndes även att parternas syfte med avtalet är att 

hantera hyresgästens finansiering av avtalet. Även sale and leaseback 

transaktioner företas huvudsakligen med detta syfte. Det kan hävdas att leasing 

av fast egendom under de nämnda förhållandena är en finansieringslösning mer 

än något annat. 

3. Ersättning enligt Jordabalken 

3.1 Inledning 

För att ett rättsförhållande ska betraktas som hyra krävs att nyttjanderätten 

upplåts mot ersättning. Således lämnas benefika nyttjanderätter utanför omfånget 

av hyresbestämmelserna. Ersättningens form förklaras inte ytterligare i lagen och 

behöver inte nödvändigtvis utges i pengar.
49

 Bestämmande av hyresbeloppet har 

stor betydelse för avtalet eftersom hyran är hyresgästens centrala prestation i 

avtalet. Villkoren om ersättning i triple-net-avtal är utformat som en ränta på 

anskaffningskostnaden för fastigheten. Den räntebaserade hyran är även något 

som kan anses avvika från vad som förekommer vid hyra speciellt med tanke på 

att det i svensk rättstradition länge förekommit en reglering av hyresnivåerna. 

3.2 Utvecklingen av reglerna om ersättning 

Under 1907 års lag om nyttjanderätt till fast egendom gällde fri hyressättning. 

Det var således helt upp till parterna att bestämma hyrans storlek. Regler om 

hyrans storlek sågs som främmande i den tidens rättssystem.
50

 I övrigt var 

lagstiftarens förhoppning att de dispositiva reglerna skulle få sådan auktoritet att 

de ej skulle sättas ur spel genom avtal. Det blev dock tydligt, särskilt vid första 

världskrigets utbrott, att hyresvärdarnas starka position ledde till oskälig 

hyresstegring och för hyresgästen oförmånliga villkor. Detta i sin tur ledde till att 

                                              
49

 Se t.ex. NJA 1978 s. 389 där arbete utgjorde vederlag. 
50

 Prop. 1968:91, s. 43. 
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lagstiftaren var tvungen att skärpa reglerna. Under mellankrigstiden avskaffades 

dock denna första krislagstiftning men under andra världskriget uppkom åter ett 

behov av hyresreglering.
51

 Hyresregleringen innehöll regler som innebar att 

hyran skulle prövas och fastställas av hyresnämnden samt regler om 

besittningsskydd. I princip fråntogs parterna all avtalsfrihet. Hyresregleringen var 

tillämplig både på bostäder och lokaler men var främst motiverad av 

bostadsbristen.
52

 Hyresregleringen fanns kvar i svensk rätt under lång tid men 

avvecklades successivt fram till 1975 då regleringen upphörde att gälla.
53

 För 

lokaler upphörde hyresregleringen att gälla redan 1972.
54

 I viss mån har vi även 

idag en reglerad hyresmarknad inom bostadssektorn med tanke på 

bruksvärdessystemet. 

Förbud mot rörlig hyra gällande bostadslägenheter infördes år 1973. I 

propositionen motiverade man detta med att gällande rätt var ofördelaktig för 

hyresgästen då hyresvärden ensidigt kunde höja hyran eller om preliminär hyra 

avtalats kunde hyresgästen bli betalningsskyldig efter hyrestidens slut. En 

bärande tanke bakom regleringen var att hyresgästen i förväg skulle ha en 

möjlighet att beräkna omfattningen av sin förpliktelse enligt avtalet. Samtidigt 

anfördes att indexklausuler inte var lämpliga vid hyra för att det inte fanns något 

lämpligt index samt att en anslutning till konsumentprisindex ledde till en 

kostnadsökning som inte motsvarade lägenhetens bruksvärde. Vad gäller lokaler 

var det vanligt med brukandet av indexklausuler och partsorganisationerna hade 

utarbetat indexklausuler för långtidskontrakt. Det ansågs därför inte nödvändigt 

att lokaler skulle omfattas av förbudet.
55

 I SOU 1978:8 förordades att ett förbud 

mot användningen av indexklausuler för lokalhyra borde införas. Förbudet skulle 

gälla endast avtal för ett år eller på obestämd tid, korttidsavtal. Förbudet skulle 

inte heller gälla hyror som var kopplade till hyresgästens rörelseintäkter eller 

kollektiva förhandlingsöverenskommelser.
56

 Anledningen till förslaget var att 

                                              
51

 Lejman, Den nya hyresrätten efter hyresregleringens avskaffande, s. 2 ff. 
52

 Prop. 1968:91, s. 43 ff. 
53

 Bengtsson,Hager, Victorin, a.a. s. 23. 
54

 Prop. 1973:23, s. 53. 
55

 Prop. 1973:23, s. 115 ff. 
56

 NJA II 1979 s. 341. 
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många av de invändningar som fördes fram vid instiftande av förbudet vid 

bostadshyra även kunde göras gällande vid lokalhyra. Att man valt att omfatta 

endast korttidsavtal var att hyresgästerna vid lokalhyra hade ett starkt intresse av 

att teckna långtidskontrakt. Detta påstående motiverades med att det ofta är 

hyresgästen som bekostar inredningen och att denna nästan alltid blir onyttig vid 

omlokalisering. Samtidigt har hyresgästen ett intresse i att arbeta upp en 

kundkrets varför långtidskontrakt är att föredra. Vid avtal som löper på längre tid 

finns ett behov av att kunna anpassa hyran till ändringar i det allmänna hyresläget 

och det lämpligaste sättet är en indexreglering.
57

 Kritiken mot indexreglerade 

hyror var även att den omfattande användningen av sådana utlöste icke 

kostnadsmotiverade prisökningar i ekonomin och en hyresnivå som drevs av 

inflation snarare än efterfrågeutvecklingen.
58

 Förbudet mot rörlig hyra för 

korttidsavtal drevs igenom i riksdagen, på civilutskottets rekommendation, trots 

att man i propositionen inte förordade ett sådant förbud.
59

 Skälen som angavs i 

propositionen var att indexreglering även vid korta avtal var en bra metod att 

reglera hyran, hyresgäster skulle tvingas in i längre avtal samt att hyresgästen 

alltid kunde få indexklausulens skälighet prövad.
60

 I utredningen övervägde man 

även att begränsa indexklausulers giltighet till att endast omfatta hälften av 

hyresbeloppet. Konsumentprisindex, som var det vanligast förekommande 

indexet, ansågs lämpligt endast för att reglera den del av hyresbeloppet som rör 

drift och underhåll vilket kunde antas uppgå till hälften av hyreskostnaden. 

Nackdelarna med en sådan reglering övervägde dock fördelarna.
61

 Förbudet mot 

rörlig hyra för lokaler utökades år 1989 till att gälla avtal med löptid på 3 år 

vilket var menat att ge hyresvärdarna ett incitament till längre hyrestider.
62

 I och 

med denna ändring fick paragrafen i stort den betydelse den har än idag och 

återfinns i 12 kap. 19 §. 

                                              
57

 SOU 1978:8, s. 95. 
58

 Prop. 1978/79:89, s.39. 
59

 Se NJA II 1979 s. 345 ff. 
60

 Prop. 1978/79:89, s. 21. 
61

 SOU 1978:8, s. 95f. 
62

 Grauers, a.a. s. 55. 



21 

 

3.3 Marknadsanpassad hyra 

Hyran för lokaler ska enligt 19 § vara till beloppet bestämd i avtalet. Kostnader 

hänförliga till el, uppvärmning, varmvatten eller avgifter för vatten och avlopp 

behöver inte ingå i den bestämda hyran. Hyran får även vara rörlig om parterna 

kommer överens om att den ska vara kopplad till hyresgästens rörelseomsättning 

eller om hyran bestäms enligt en skriftlig överenskommelse mellan 

partsorganisationer som parterna är medlemmar i. Hyran får även utgå enligt 

annan beräkningsgrund om avtalet är på bestämd tid och för längre än 3 år. 

Bestämmelsen säger inget om hyrans storlek utan bara att den ska vara till 

beloppet bestämd med vissa undantag. Hyrans storlek framgår istället av 57 a § 

som stadgar att hyra inte ska anses skälig om den överstiger marknadshyran för 

lokalen. Marknadshyra definieras i lagen som att det är den hyra som lokalen kan 

antas betinga på den öppna marknaden. En prövning om en hyra är skälig blir 

endast aktuell om hyresvärden eller hyresgästen sagt upp avtalet till 

villkorsändring enligt 57 §. Detta innebär att det vid förstagångshyra inte finns 

något som begränsar parternas möjligheter till att bestämma hyresbeloppets 

storlek. Fri hyressättning gäller även då hyresrätten ej är förenad med rätt till 

förlängning eller om hyresgästen avstått sitt besittningsskydd.
63

 Tanken bakom 

den fria hyressättningen vid förstagångshyra är att marknadskrafterna ska få 

genomslag och således bilda underlaget för en prövning av marknadshyra.
64

 Vill 

part ha hyrans storlek prövad senare under avtalsperioden är hennes enda 

möjlighet 36 § avtalslagen.
65

 I tidigare rätt fanns en bestämmelse avseende endast 

hyresförhållanden som i stort motsvarade 36 § avtalslagen men som togs bort i 

anslutning till införandet av 36 §.
66

 Någon materiell ändring var inte avsedd.
67

 

Denna regel tog sikte på villkor som uppenbarligen stred mot god sed på 
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hyresmarknaden eller annars var otillbörligt. Ändrade förhållanden under 

hyrestiden var en faktor som kunde göra ett villkor otillbörligt.
68

 

De ovan uppräknade undantagen från regeln om att hyran ska vara till 

beloppet bestämd i avtalet har stor betydelse vid lokalhyra. Det kanske oftast 

använda undantaget är det när hyran bestäms enligt annan beräkningsgrund även 

om undantaget om att hyran kan vara kopplad till hyresgästens rörelseomsättning 

är ovanligt.
69

 Även vid triple-net-avtal har undantaget om annan beräkningsgrund 

en framträdande roll. 

 3.4 Annan beräkningsgrund 

Den mest använda beräkningsgrunden är att koppla hyran till ett index, t.ex. 

konsumentprisindex. Index av den typen är ofta en indikator på den allmänna 

inflationstakten eftersom indexet är sammansatt av ett flertal olika varugrupper. 

Tanken med användningen av index i hyresförhållandet är som ovan sagt att 

möjliggöra en hyreskorrigering under avtalstiden och på så sätt ge incitament till 

längre avtalstider. Undantaget är främst riktat mot indexklausuler men lagtexten 

är allmänt hållen och utesluter egentligen inte något sätt att beräkna hyran.
70

 I 

NJA 1986 s. 503 slog HD fast att förutom indexförbehåll får undantagsregeln 

anses omfatta även andra tillräckligt preciserade beräkningsgrunder. Klausulen i 

fråga, som godtogs av HD, innebar att hyresgästen till hyresvärden var skyldig 

att utge ersättning för sådana kostnader som tillkom hyresvärden till följd av 

beslut av Kung Maj:t eller annan myndighet. Vad som ska utgöra en preciserad 

beräkningsgrund är ingalunda klart men det är tvivelaktigt om en allmänt hållen 

klausul som stadgar att hyresgästen ska vara skyldig att till hyresvärden utge alla 

de kostnader och avgifter som kan åläggas hyresvärden skulle vara giltig enligt 

19 §. Frågan är om en sådan klausul överhuvudtaget kan anses utgöra en 

beräkningsgrund.
71

 Undantaget måste ses i anslutning till grundbestämmelsen 

som att hyran ska vara till beloppet bestämd i avtalet. Som ovan nämnts var 
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syftet med införandet av förbudet mot rörlig hyra att hyresvärden inte ensidigt 

skulle ha möjlighet att bestämma hyran och att hyresgästen i förväg skulle kunna 

beräkna sitt ekonomiska åtagande.
72

 I NJA 1986 s. 503 var det fråga om 

hyreshusavgift omfattades av klausulen vilket HD, efter att ha konstaterat att 

ändamålen bakom bestämmelsen om en till beloppet bestämd hyra motiverade en 

viss återhållsamhet i bestämmandet av klausulens räckvidd, inte ansåg vara fallet. 

Victorin kommenterar angående fallet att det i och för sig var egendomligt att 

hyreshusavgiften skulle ha något att göra med hyran eftersom det mer handlade 

om hyresvärdens omläggning av lånen. Samtidigt som han tror att det är möjligt 

att HD vägletts av principen att det är främmande för systemet att basera 

marknadshyran på hyresvärdens kostnader.
73

 Victorins uttalande tillsammans 

med HD:s inställning samt syftena bakom förbudet gör det troligt att en klausul 

om att hyresgästen ska bära eventuella framtida kostnader som påläggs 

hyresvärden inte omfattas av undantaget. Samtidigt måste motiven till att tillåta 

index tas i beräkning. Det sades i förarbetena att ett totalförbud mot index skulle 

leda till kortare avtalstider genom att parterna skulle vara tvungna till att 

omförhandla hyran oftare. Detta var inte lämpligt eftersom avtal med lång löptid 

var fördelaktigt för hyresgästen. Tanken var att det skulle finnas en möjlighet för 

parterna att kunna anpassa hyran till det allmänna hyresläget även under 

avtalstiden.
74

 Den avgörande frågan blir vad som ska anses påverka 

marknadshyran för lokaler och om varje kostnadsökning för hyresvärden ska 

kunna slussas över på hyresgästen.   

Om otillåten rörlig hyra avtalats ska vid en prövning villkoret bortses ifrån, 

samma gäller om rörlig hyra avtalats för avtal med kortare tid än 3 år. Om 

parternas avsikt angående hur hyran ska beräknas inte kan utrönas ska hyran 

bestämmas på samma sätt som vid en förlängningstvist d.v.s. till marknadshyra 

enligt 57 a §.
75
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3.5 Ansvar för övriga kostnader 

All ersättning för lägenhetens nyttjande är enligt lagen hyra. Detta innebär att alla 

kostnader som hyresgästen ska betala till hyresvärden för nyttjandet omfattas av 

19 §.
76

 Ett undantag från detta gäller för moms som hyresgästen betalar till 

hyresvärden, denna innebär ingen kostnad för hyresgästen eftersom han får dra 

av den mot sin egen inbetalning av moms.
77

 För parterna vid lokalhyra står det 

fritt att avtala om att ersättning för varmvatten, uppvärmning, el samt avgifter för 

vatten och avlopp ska vara rörliga. För bostäder gäller att samma kostnader inte 

behöver vara fastställda om avtalet innehåller en förhandlingsklausul och 

beräkningsgrunden bestämts genom förhandlingsöverenskommelse, lägenheten 

är belägen i ett en- eller tvåfamiljshus eller kostnaden påförs hyresgästen efter 

individuell mätning. Undantaget innebär endast att kostnaderna inte behöver ingå 

i det fastställda hyresbeloppet men de anses fortfarande vara hyra. Uppräkningen 

av ersättningarna var avsedd att vara uttömmande. Ersättningar undantogs för att 

de var av den natur att de inte med tillräcklig säkerhet kan bestämmas i förväg.
78

 

Skälet till att parterna i ett avtal om lokalhyra fritt får träffa överenskommelse om 

dessa kostnader är att energi- och vattenförbrukningen kan variera mycket med 

ändamålet för upplåtelsen och det är därför lämpligt att parterna kan hantera detta 

fritt.
79

 Konsekvensen av att uppräkningen av vissa ersättningar avsågs 

uttömmande torde vara att alla andra ersättningar som anses vara hyra bör 

omfattas av förbudet mot rörlig hyra. Klausulen i NJA 1986 s. 503, som ovan 

beskrivits, ansågs av HD vara att anse som annan beräkningsgrund. Således får 

bedömningen av om hyresgästens ansvar för kostnader hänförliga till nyttjandet 

hanteras inom ramen för vad som kan anses vara en annan beräkningsgrund. 
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4. Underhållsansvaret enligt 12 kapitlet Jordabalken 

4.1 Allmänt om underhållsreglerna 

Hyresrättsavtalets varaktiga karaktär leder till att det finns förhållanden som 

löpande måste regleras. Ett av dessa förhållanden är skicket på lägenheten. Till 

skillnad från t.ex. köp av fast egendom då fastighetens skick vid överlåtelsen är 

det viktiga är lägenhetens skick såväl som vid tillträdet som löpande under 

hyrestiden av betydelse för parterna vid hyra. I 12 kap. JB har man löst detta 

genom regler som reglerar skicket vid tillträdet, hyresvärdens löpande 

underhållningsplikt, hyresgästens vårdplikt och vem av parterna som är ansvarig 

för skada. För lokaler är bestämmelserna i stor utsträckning dispositiva vilket 

innebär att lagens regler endast inträder om parterna inte ersatt reglerna via avtal. 

Lagens regler är baserade på att fördela ansvaret mellan parterna på ett sätt som 

är utmärkande för rättsinstitutet och kan förenklat sammanfattas som att det är 

hyresvärdens ansvar att lägenheten är i användbart skick för ändamålet vid 

tillträdet. Hyresvärden har ett ansvar att hålla lägenheten i sådant skick, som 

avses ovan, under hyrestiden och hyresgästen har rätt till nedsättning i hyran vid 

hinder eller men i nyttjandet. Hyresgästen å sin sida ansvarar för skador som går 

utöver normalt slitage och som hon kan lastas för.
80

 Nedan kommer reglerna 

redogöras för närmare. Vissa regler kommer endast att behandlas kortare 

eftersom de befinner sig i periferin av uppsatsens syfte. 

4.2 Lägenhetens skick 

Första gången en bestämmelse om lägenhetens skick intogs i lagen var år 1939 

då en revidering av 1907 års lag om nyttjanderätt till fast egendom (hädanefter 

hänvisas till 1907 års lag) gjordes. Lagen fastslog i 3 kap. 9 § att lägenheten 

skulle tillhandahållas i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen på 

orten var fullt brukbar för det med förhyrningen avsedda ändamålet. Lagstiftaren 

övervägde att göra bestämmelsen tvingande men det ansågs att en tvingande 

regel kunde stå i strid med parternas berättigade intresse att själva råda över 
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avtalsinnehållet, t.ex. var det vanligt att hyresgästen kunde erhålla en lägre hyra 

om denna även skulle ansvara för att sätta lägenheten i användbart skick.
81

 Man 

ansåg även att hyresgästens intresse av att få en dräglig boendesituation 

uppfylldes av andra bestämmelser genom att boende kunde tillåtas av vederbörlig 

myndighet tillsammans med att man i dåvarande 3 kap. 20 § 1907 års lag gav 

hyresgästen möjlighet till uppsägning om boendet var förenat med uppenbar våda 

för den boendes hälsa.
82

 Bestämmelsen föranleddes av att man ansåg att det av 

lagen borde framgå vad en hyresgäst allmänt kunde fordra av lägenhetens skick 

tillsammans med den allmänna tendensen att skapa bättre villkor för hyresgästen. 

Speciellt hade detta betydelse då inget avtalats om skicket samt i kombination 

med 3 kap. 11 § 3 st. 1907 års lag som stadgade att även om lägenheten förhyrts i 

befintligt skick så kunde hyresgästen påkalla sådan brist som hyresgästen ej känt 

till eller inte med normal uppmärksamhet kunnat upptäcka. Bristen skulle då 

föreligga i förhållande till vad som stadgats enligt 3 kap. 9 §.
83

 Samma 

förhållande gällde i princip enligt 1907 års lag då det i förarbetet hävdades att 

även om hyresgäst via uttryckligt eller tyst medgivande tagit lägenheten för god 

så borde denna kunna kräva avhjälpande av brist i lägenheten under beaktande av 

om hyresgästen åsett lägenheten, om bristen varit lätt att upptäcka eller om 

hyresbeloppet varit satt under den normala nivån. Vad som skulle utgöra en brist 

skulle bedömas utifrån avtalsinnehållet men även utifrån andra omständigheter 

såsom ändamålet med upplåtelsen och ortens sed och allmänna uppfattning.
84

 I 

realiteten fanns därför redan i 1907 års lag en bestämmelse om lägenhetens skick 

även om denna endast handlade om hyresgästens möjlighet till att påkalla 

sanktioner för brist om lägenheten inte var i sådant skick som angavs i 

förarbetet.
85

 Av förarbetena framgår även att vad som skulle utgöra 

kontraktsenligt skick borde framgå främst av avtalets innehåll men även av andra 

omständigheter såsom ändamålet med upplåtelsen och ortens sed och allmänna 
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uppfattning.
86

 Omständigheterna som angavs i förarbetena till 1907 års lag 

stämmer ganska väl överrens med bestämmelsen som infördes genom 1939 års 

lagändring.  För bostadslägenheter gjordes bestämmelsen om lägenhetens skick 

tvingande år 1984 men för lokaler råder än idag avtalsfrihet med inskränkning av 

att hyresgäst har rätt att påtala dolda brister. Bestämmelsen gjordes tvingande 

eftersom det inte ansågs vara rimligt att bostäder kunde hyras ut utan att vara 

fullt brukbara som bostad. Skälet till att man valde att behålla avtalsfriheten för 

lokaler var att det var vanligt att hyresgästen ansvarade för inredningen av 

lokalen och att en sådan möjlighet borde bibehållas.
87

 Bestämmelsen om 

lägenhetens skick vad gäller lokalhyra har idag i princip samma lydelse som de 

fick 1939 och återfinns i 12 kap. 9 §. 

Vad som ska anses vara på orten allmänt accepterat och för ändamålet fullt 

brukbart skick framgår inte tydligare i lagförarbetena.
88

 Vad som är tydligt är 

dock att olika ändamål kräver olika skick och att det kan variera mellan orter.
89

 

En hyresgäst kan inte heller ställa lika stora krav på en lokals ytskikt som på en 

bostads ytskikt.
90

 Regeln uppvisar likheter med t.ex. 17 § KöpL som innebär att 

om inget annat avtalats ska varan vara ägnad för det ändamål som varor av 

samma slag allmänt används.
91

 Dock kan antas att hyresgästen kan kräva att 

lägenhetens anordningar fungerar, lägenheten befinner sig i ett estetiskt 

acceptabelt skick samt vissa andra omständigheter såsom att slippa vissa 

störningar från omgivningen.
92

 Regeln anger endast en lägsta standard och 

funktioner eller inredning som inte anses ingå i denna lägsta standard kan avtalas 

bort.
93

 Avtalsfriheten gällande lokaler innebär dock att bestämmelsen lätt kan 
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kringgås genom en klausul om att lägenheten förhyrs i befintligt skick. Dock får 

den betydelse vad gäller dolda brister eftersom bristen då ska ses i förhållande till 

vad som stadgas i 9 §. Bestämmelsen om dolda fel i 11 § 3 st. är tvingande till 

hyresgästens förmån och kan därför inte avtalas bort. För att hyresgästen ska 

kunna påtala en brist krävs det att hon inte kände till eller kunde upptäcka bristen 

med vanlig uppmärksamhet. Kraven på hyresgästens undersökning är lågt ställda 

och begränsas till att gälla en så kallad okulärbesiktning vilket innebär att hon 

besöker och ser sig omkring i lokalen.
94

  

Utöver att hyresvärden enligt lagen är skyldig att se till att lägenheten har ett 

visst skick vid tillträdet föreligger det även en skyldighet för hyresvärden att 

under hyrestiden hålla lägenhet i sådant skick som avses i 9 § vilket brukar kallas 

hyresvärdens underhållsplikt. 

4.3 Underhållsplikten 

Hyresvärdens underhållningsplikt framgår av 12 kap. 15 § JB. Enligt denna ska 

hyresvärden hålla lägenheten i sådant skick som framgår av 9 § under hyrestiden 

om inget annat avtalats. I andra stycket följer en tvingande förpliktelse för 

hyresvärdar till visst sedvanligt underhåll vad gäller bostäder.
95

  

Enligt betänkandet till 1939 års lagändring, då 15 § infördes, förelåg även 

innan ändringen en principiell skyldighet för hyresvärden att hålla lägenheten i 

sådant skick som lägenheten befann sig i vid tillträdet.
96

 I och med ändringen 

framkom detta direkt i lagens 3 kap. 15 §, och hänvisade då till skicket i 3 kap. 9 

§. Den stora skillnaden mellan den äldre lydelsen och den som gäller idag är att 

det inte framgår enligt den äldre lydelsen att det finns en avtalsmöjlighet. 

Avtalsfrihet rådde dock på området och anledningen till att detta inte angavs i 

lagtexten var att lagen i sin helhet var dispositiv om inte annat angavs.
97

 Vad 

gäller den närmare innebörden av regeln så sades inte mycket i betänkandet. 

Underhållsskyldigheten är knuten till det avtalade skicket, eller om inget skick 
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avtalats 9 §, vilket innebär att detta är det skick som måste upprätthållas. Detta 

innebär dock inte att hyresgästen kan förvänta sig att lägenheten, om t.ex. särskilt 

förstaklassigt skick avtalats, kan förvänta sig exakt samma skick som då den 

tillträdes. Hyresvärden är dock skyldig att underhålla lägenheten så att den håller 

det avtalade skicket men att hyresgästen måste acceptera visst slitage genom 

normalt brukande.
98

 Samma sak gäller om inget avtalats, underhållsplikten avser 

sedvanligt underhåll så att lägenheten enligt den för orten allmänna 

uppfattningen är fullt brukbar för ändamålet.
99

 Bestämmelsen har fortfarande 

samma innebörd. Victorin skiljer dock på allmänt underhåll och underhåll av 

teknisk utrustning. Den förra menar han utgöra den underhållsplikt som ovan 

beskrivits att hyresgästen får finna sig i visst slitage medan han för underhåll av 

teknisk utrustning hävdar att denna måste underhållas så att den fungerar.
100

 

Det för bostäder tvingande andra stycket infördes genom lagstiftning 1968. 

Departementschefen hävdade att den gällande regleringen endast var till nytta för 

hyresgästen då underhållet eftersatts till den punkt då lägenheten inte längre var i 

den klass som avtalats.
101

 Tanken var även att slopandet av hyresregleringen 

skulle leda till att hyresvärdarna fick ett större incitament att underhålla och 

förbättra fastigheterna eftersom de då kunde erhålla en högre hyra och att 

hyresgästerna skulle få ta del av detta.
102

 Man ansåg dock att det fanns ett behov 

av regler som direkt behandlade det löpande underhållet. En annan tanke som låg 

bakom ändringen var att få till stånd en lämpligare reglering av underhållet med 

tanke på att det för tiden gällande systemet lett till att underhållet endast inriktats 

på för fastigheten vitala delar såsom tak, rörledningar och fasader medan det inre 

lägenhetsunderhållet blivit eftersatt. Det till stora delar eftersatta underhållet av 

fastigheter riskerade att leda till omfattande kapitalförluster. Ett successivt 

slopande av hyresregleringen tillsammans med striktare regler för underhåll 

skulle ge förutsättningar för ökat fastighetsunderhåll.
103

 Varför motsvarande 
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bestämmelse för lokaler inte infördes motiverades inte i propositionen. Tydligt är 

dock att de tvingande reglerna angående bostäder införts med sociala 

skyddstankar som grund. Vid lokalhyra är den sociala aspekten inte lika viktig. 

Trots att det står parterna fritt att avtala om att hyresgästen ska bära ansvaret för 

underhållet kan det finnas vissa begränsningar över hur detta kan göras. Denna 

slutsats drar jag från RBD 1978:33 där bostadsdomstolen hade att avgöra 

huruvida ett villkor angående underhåll var giltigt mot en hyresgäst av ett 

enfamiljshus. Enligt avtalet var hyresgästen skyldig att ombesörja och bekosta 

alla invändiga och utvändiga underhållsarbeten, som kan hänföras till normalt 

fastighetsunderhåll. Domstolen menade att villkoret var till gränserna oklart men 

att det under alla omständigheter innebar vidsträckt reparations- och 

underhållsplikt. Avdraget som hyresgästen fick som motprestation var inte 

kopplad till omfattningen av underhållsplikten vilket gjorde det svårt för 

hyresgästen att överblicka de ekonomiska konsekvenserna. Villkoret ansågs, med 

det ovan i tanke, vara obilligt mot hyresgästen och därför inte giltigt.
104

   

4.4 Hyresgästens vårdplikt 

Hyresgästen ska väl vårda lägenheten och med vad därtill hör. Detta framgår av 

12 kap. 24 § men får även anses följa av rättsförhållandets natur.
105

 

Bestämmelsen har med små ändringar funnits i svensk rätt alltsedan 

nyttjanderättslagens tillkomst 1907 och för bostadshyresgästen gjordes avtal om 

utvidgande av vårdplikten utan verkan vid 1939 års lagreform. Avtal om att 

hyresgästen kunde utföra visst underhåll mot att erlägga en lägre hyra omfattades 

inte av denna bestämmelse varför sådana avtal var giltiga. Bestämmelsen 

tolkades så att det endast var en utvidgning av vårdplikten, d.v.s. ansvar för skada 

och underrättelse till hyresvärden om skada vars avhjälpande inte kan fördröjas 
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 Vikten av rättsfallet kan ifrågasättas eftersom reglerna som domstolen baserar domen på har ändrats. 
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som omfattades.
106

 Som ovan i avsnitt 5.4 föreligger nu ett tvingande ansvar för 

hyresvärden vad avser visst underhåll gällande bostäder. Underhåll och 

vårdplikten är två skilda saker. Ett exempel som brukar användas för att belysa 

skillnaden är att det är hyresgästens vårdplikt att rengöra målade ytor medan att 

måla om är hyresvärdens underhållsplikt.
107

 Allmänt brukar även hyresgästens 

ändringsarbeten anses omfattas av paragrafen. Hyresgästen är utan medgivande 

från hyresvärden inte tillåten att i lägenheten utföra ändringsarbeten som inte lätt 

kan tas bort. Hyresgästen är skyldig att återställa lägenheten till samma skick 

som vid tillträdet.
108

  

Vårdplikten drar även gränsen för hyresgästens ansvar vad gäller skador. 

Hon ska förfara med den aktsamhet som i ett dylikt förhållande kan krävas av en 

ordentlig person.
109

 Normalt slitage omfattas inte av bestämmelsen utan 

hyresgästen svarar för sådan skada som hon vållat medan hyresvärden ansvarar 

för förutsebara skador. Hyresgästen svarar även för skador som uppstår p.g.a. 

vållande av vissa andra personkategorier. För lokaler kan hyresgästens ansvar 

enligt bestämmelsen utsträckas vilket skulle innebära att hon svarar även för 

andra skador.
110

  

4.5 Ansvaret för hinder eller men i hyresrätten 

Förutom 9 § om lägenhetens skick vid tillträdet finns det i 10 § en regel om 

lägenheten förstörs innan tillträdet eller om myndighet meddelar förbud mot dess 

användande. Enligt denna regel så förfaller avtalet och hyresgästen har rätt till 

ersättning för skada om hyresvärden är vållande eller dröjer med att meddela 

hyresgästen.
111

 I 11 § stadgas att om ringare skada än som avses i 10 § uppstår 

innan tillträdet så har hyresgästen rätt till att själv avhjälpa bristen på 

hyresvärdens bekostnad, säga upp avtalet i vissa fall, erhålla nedsättning i hyran 

och få ersättning för skada om hyresvärden varit vållande och för 

                                              
106

 Walin, Allmänna hyreslagen, s. 145 f. 
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bostadslägenheter kan hyresvärden föreläggas att åtgärda bristen.
112

 Eftersom 

lokaler ofta hyrs ut i befintligt skick blir bestämmelsen sällan tillämplig förutom 

vid dolda fel vilket ovan beskrivits. Även om myndighet meddelar beslut som 

enbart leder till intrång i nyttjanderätten har hyresgästen rätt till nedsättning av 

hyran, 12 §. I 13 och 14 §§ finns det regler om lägenheten inte är färdigställd 

eller utrymd i tid för tillträdet. Hyresgästen har rätt till nedsättning, säga upp 

avtalet och ersättning för eventuell skada om hyresvärden inte kan visa att 

hindret inte beror på hennes försummelse. Reglerna är tvingande och kan således 

inte avtalas bort.  

Enligt 16 § gäller 10-12 §§ om lägenheten skadas under hyrestiden utan att 

hyresgästen är ansvarig, hyresvärden brister i sin underhållsplikt enligt 15 §, 

hinder eller men uppstår på annat sätt under hyrestiden samt om myndighet 

lämnar beslut som avses i 10 eller 12 §§ utan att hyresgästen givit anledning där 

till.
113

  Dessa paragrafer innebär att hyresvärden svarar för dessa skador och att 

hyresgästen har rätt till nedsättning och andra sanktioner enligt de ovan nämnde 

bestämmelserna. Även 16 § är tvingande med undantag för att parterna kan 

avtala om att hyresgästen inte ska ha rätt till nedsättning av hyran vid arbete för 

att sätta lägenheten i avtalsenligt skick, sedvanligt underhåll eller annat arbete 

som särskilt angivits i avtalet. För att en klausul om annat arbete ska godtas krävs 

det att arbetet är specificerat i avtalet och att dess beskaffenhet och ungefärliga 

omfattning är klara.
114

 I NJA 2002 s. 378 uttalades att lagtexten borde tolkas i 

ljuset av att det rör sig om ett undantag från en annars tvingande bestämmelse till 

hyresgästens förmån, en bestämmelse som är grundläggande för lagstiftningens 

konstruktion. Detta tillsammans med att undantaget blivit standard i avtal ledde 

till att HD förespråkade en restriktiv tolkning. I målet var det fråga om sådana 

åtgärder som var för sig var att hänföra till sedvanligt underhåll men att 

åtgärderna sammantaget innebär påtagliga och svårförutsebara olägenheter att de 

inte kunde anses omfattas av undantaget. 
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En intressant fråga som uppkommer i anslutning till de tvingande reglerna 

om hinder och men i hyresrätten under hyrestiden är i vilken mån dessa blir 

tillämpliga när avtalsfriheten gällande underhållsplikt och vårdplikt använts. 

Tydligt är att hyresgästen ej kan påkalla sanktioner vad gäller hyresvärdens 

bristande underhåll enligt 15 § eftersom hyresgästen övertagit detta ansvar. Även 

vad gäller skador som uppkommer utan att hyresgästen är ansvarig kan kringgås 

genom att ansvaret för hyresgästen utsträckts i enlighet med 24 §. Denna 

bestämmelse säger att hyresgästen är ansvarig för skador som beror på hennes 

vållande men att avtal kan träffas som utsträcker detta ansvar. Vad som avses 

med hyresgästens ansvar för skador i 16 § är beroende av det ansvar som åläggs 

hyresgästen i 24 §.
115

 Det synes vara så att hyresgästen kan oavsett eget vållande 

stå ansvaret för att lokalen blir skadad eller förstörd utan möjlighet till att påkalla 

nedsättning av hyran eller häva avtalet. Rimligheten i ett sådant resultat kan 

ifrågasättas även om man i praxis godtagit ett dylikt villkor vilket ledde till att 

hyresgästen var ansvarig för skador, oavsett vållande, på fastigheten.
116

 

Nedsättning av hyra är menat att motsvara minskningen i värdet på hyresvärdens 

prestation.
117

 Det kan med säkerhet sägas att meningen med denna tanke förfelats 

när inte nedsättning kan göras även om lokalen förstörts genom olyckshändelse. 

Kvar återstår möjligheten att påkalla sanktioner om annat hinder eller men 

uppstår utan hyresgästens vållande och om myndighet meddelar beslut enligt 10 

eller 12 §§ utan att hyresgästen givit anledning till detta. Ett exempel på annat 

hinder eller men som uppkommit i praxis är då en för fastigheten anställd 

portvakt beter sig olämpligt mot hyresgästen och föreningen efter tillsägelse inte 

vidtar åtgärd.
118

 Utrymmet för hyresgästens sanktionsmöjligheter inskränks 

avsevärt när avtalsfriheten för vårdplikt och underhållsplikt använts. Frågan 

uppstår även om möjligheten till att avtala bort nedsättning av hyran vid 

sedvanligt underhåll m.m. omfattar inte enbart hyresvärdens arbete utan även 
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hyresgästens arbete. Lagtexten hänvisar endast till hyresvärdens arbete men det 

vore underligt om hyresvärden skulle behöva acceptera en nedsättning av hyran 

vid hyresgästens arbete. Förmodligen har inte hyresgästen från början rätt till 

nedsättning vid eget arbete varför undantaget inte behövs i dessa fall. 

5. Yttersta gränserna för hyra i rättspraxis 

5.1 Inledning 

Som nämnts i avsnittet om gränsdragning mot andra rättigheter kan en upplåtelse 

av hus eller del av hus under särskilda förhållanden vara att hänföra till något 

annat än hyra. Speciellt vid lokalupplåtelser blir detta aktuellt då avtalen som 

reglerar lokalhyra uppvisar stora variationer och har inslag av moment som inte 

normalt ingår i ett traditionellt hyresförhållande. Detta kan bero på olika mått av 

samverkan eller att verksamheten som ska bedrivas i lokalen kräver att parterna 

reglerar vissa saker som normalt inte regleras vid hyra. Triple-net-avtal används 

främst för att hantera hyresgästens finansiering av sitt lokalbehov. Detta syfte 

leder till att parterna har behov av andra lösningar än vad som förekommer vid 

traditionella hyresförhållanden. Vad parterna själva har valt att rubricera avtalet 

som har inte avgörande betydelse för om det ska anses vara ett hyresavtal. 

Avgörande för bedömningen om hyresreglerna är tillämpliga är istället avtalets 

avfattning, det betingade vederlaget samt övriga omständigheter.
119

 Nedan 

kommer det att redogöras för hur HD resonerat i frågan om den yttersta gränsen 

för när ett avtal ska anses vara ett hyresavtal.  

5.2 Solvallafallet - NJA 1971 s. 129 

Bakgrunden till fallet var följande. Stockholms travsällskap (Travsällskapet) 

upplät till D samtliga restauranglokaler inom travbanans område för bedrivande 

av restaurangrörelse. Upplåtelsen omfattade även två försäljningsbodar samt 

lagerutrymmen. Efter uppsägning av avtalet uppkom fråga om det rörde sig om 
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ett hyresavtal. HD inledde med att fastslå att även om avtalet inrymdes under den 

då gällande definitionen av hyra i 1 § 3 kap. 1907 års lag kan ett avtal som 

omfattar en dylik upplåtelse vara att hänföra till något annat än hyra. HD fortsatte 

sedan:  

"Detta kan inträffa, när lokalupplåtelsen ingår endast som ett underordnat 

moment i det avtal, varigenom upplåtelsen skett, eller omständigheterna eljest så 

avviker från vad som förekommer vid hyra, att avtalet rimligen icke kan vara att 

hänföra under hyreslagstiftningen." 

HD bedömde först huruvida lokalupplåtelsen kunde ingå som ett underordnat 

moment i avtalet. Att det med upplåtelsen av lokalerna följt ett kundunderlag 

kunde inte i sig förta avtalets karaktär som hyra. Däremot framstod 

kundunderlagets beroende av upplåtarens verksamhet samt ensamrätten till 

kundunderlaget som mer gynnsamt än vid andra besläktade upplåtelser. Dessa 

två förhållanden talade för att hyresmomentet var underordnat. HD ansåg inte att 

upplåtelsen av lokalerna kunde anses utgöra en underordnad del i avtalet. Främst 

i beaktande av att lokalerna var mycket stora och kapitalkrävande tillsammans 

med lokalernas centrala betydelse för nyttjanderättshavarens möjlighet att 

effektivt använda sig av kundunderlaget. 

Inte heller förelåg sådana omständigheter som avvek från vad som 

förekommer vid hyra att avtalet av den anledningen skulle sakna hyreskaraktär. 

Domstolen menade att hyresreglerna inte tillkommit med tanke på ett sådant 

förhållande som det mellan parterna men att de var så utformade att de medgav 

en tillämpning i det aktuella fallet. HD tog i denna bedömning hänsyn till att 

restaurang- och försäljningsrörelsen som bedrevs av K.B, som efter maken D:s 

död övertagit rörelsen, var i stor utsträckning beroende av på vilket sätt 

Travsällskapet anordnade tävlingar. Samtidigt hade upplåtaren stort intresse i hur 

restaurang- och försäljningsrörelsen sköttes varför det fanns ett behov av att 

enkelt kunna vidta ändringar. Även att vederlaget för upplåtelsen var kopplad till 

rörelsens omsättning verkar ha haft betydelse. Att en tillämpning av 

hyresreglerna var möjlig med hänsyn till förhållandets särskilda natur verkar ha 
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varit avgörande vilket skulle kunna motiveras med reglernas funktion som social 

skyddslagstiftning även om denna funktion har störst betydelse vid 

bostadshyra.
120

 Även Bengtsson menar att reglerna i 12 kap. borde bli analogt 

tillämpliga på avtal som kanske inte är att hänföra till hyra men som uppvisar 

likheter med hyra med tanke på att nyttjanderättshavaren kan ha ett sådant behov 

av lokalen att samma skyddssyften som vid hyra kan uppkomma.
121

 Fallet 

avgjordes då reglerna fortfarande återfanns i 1907 års lag men eftersom den 

aktuella regeln inte har ändrats i sak anses fallet fortfarande vara prejudicerande. 

Principen som framkommer av HD:s resonerande är alltså att ett avtal som 

uppfyller alla rekvisiten i 12 kap. 1 §, upplåtelse till nyttjanderätt av hus eller del 

av hus mot vederlag, kan vara att hänföra till annat än hyra om hyresmomentet är 

underordnat eller om omständigheterna i övrigt så avviker från vad som 

förekommer vid hyra att avtalet inte rimligen kan hänföras till 

hyreslagstiftningen. 

5.3 Skolbespisningsfallet - NJA 1978 s. 389 

Principen användes i NJA 1978 s. 389 av justitieråd Bengtsson i utvecklande av 

sin mening. Han fann att det framgick att avtalets särdrag inte hindrade att man 

med tillämpning av hyresreglerna kunde komma till rimliga resultat i 

konfliktsituationer i det aktuella förhållandet. Möjligheten att tillämpa 

hyresreglerna verkar även i hans mening ha betydelse för bedömningen av om 

avtalet ska ses som hyra. Bengtsson fann att svårigheter kunde uppstå vid 

tillämpning av nedsättning av hyran, med tanke på vederlagets egenskaper, i 

förhållande till hyresvärden motprestation men att nedsättningsmöjligheten inte 

kunde anses vara en oumbärlig del av hyressystemet. Hyresgästen kunde vidta 

andra sanktioner.
122

 Huvudfrågan i fallet var om hyresgästens arbetsprestation 

kunde utgöra vederlag för nyttjandet vilket HD fann att det kunde. Hyresvärden 
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hade inte anfört några andra omständigheter som gjorde att förhållandet inte 

skulle ses som hyra varför hyresreglerna var tillämpliga. 

5.4 NJA 2007 s. 1018 

I fallet där AB Svenska Shell (Shell) upplät en bensinstation till Dalbo bensin AB 

(Dalbo) fick HD möjlighet att återigen ta upp frågan om vad som skulle anses 

vara hyra. Förutom det hyresavtal som parterna ingick träffades ett selecta-avtal, 

ett reflex-avtal samt ett samarbetsavtal. Avtalen reglerade i stor utsträckning 

Dalbos möjligheter att bedriva rörelsen. Avtalen var sammankopplade på så vis 

att om ett avtal sades upp skulle även de andra tre upphöra att gälla vid samma 

tid. Efter uppsägning från Shells sida yrkade Dalbo på ersättning för hela 

avtalsförhållandet. Frågan som HD hade att ta upp var således om Shell haft 

befogad anledning att säga upp avtalet och om så inte var fallet bestämma 

omfattningen av Dalbos ersättning. Efter att ha återgivit både NJA 1971 s. 129 

och NJA 1978 s. 389 tog inte HD någon klar ställning över huruvida hyresavtalet 

är ett underordnat moment i avtalskonstruktionen eller inte. Efter att ha 

konstaterat att Shells önskan om att driva stationsrörelsen i egen regi var ett 

sakligt skäl för uppsägning av avtalet ansåg HD att, vid beaktandet av om 

uppsägning varit befogad, hänsyn skulle tas till att Shell rimligen måste kunnat 

haft möjlighet att frigöra sig från samarbetsförpliktelserna. Tillsammans med att 

Shell redan innan utfäst sig att utge viss ersättning till Dalbo gjorde detta att 

uppsägningen ansågs befogad.
123

 Hur intresseavvägningen mellan parternas 

motstridiga intressen gick till angav HD inte utförligare. Domstolen uttalade även 

att ett så långtgående skydd som Dalbo skulle fått om ersättning för hela 

avtalskonstruktionen skulle utgått synes inte motiverat med hänvisning till vad 

som gäller vid andra uppdragsförhållanden. Vad domen innebär för principen 

som framkommer i NJA 1971 s. 129 är inte helt klart. Domstolens resonemang 

tyder på att en tillämpning av jordabalkens ersättningsregler inte omfattar hela 

avtalskonstruktionen eftersom Dalbo då skulle fått ett omotiverat stort 
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besittningsskydd. HD verkar inte ha ansett att hyran är underordnad och att 

avtalet inte skulle ses som ett hyresavtal eftersom en prövning om uppsägningen 

var befogad enligt jordabalken företogs. Den ersättning som Shell utfäst sig att 

utge verkar ha varit avgörande för att uppsägningen ansågs befogad. Frågan är 

hur HD bedömde storleken på denna ersättning och om den ska vara riktgivande 

för hyresvärdar som vill säga upp en hyresgäst. Ett intressantare slut hade varit 

om HD faktiskt fick tillfälle att pröva ersättningens omfattning vid en obefogad 

uppsägning.  

Två justitieråd var skiljaktiga och fastställde hovrättens dom att ersättning 

skulle utgå för hela avtalskomplexet. De ansåg att avtalsförhållandet mellan Shell 

och Dalbo innehöll fler komplicerade bindningar än avtalen i 1971 och 1978 års 

utslag. Likheterna med 1971 års fall ansåg de vara påtagliga och de fann att det 

sammanhållna avtalskonceptet var att betrakta som ett enda avtal. De ansåg inte 

heller att omständigheterna avvek från vad som förekommer vid hyra på sådant 

sätt att avtalet inte rimligen kunde vara att hänföra till hyra. Den skiljaktiga 

meningen följer resonemanget i 1971 års fall på ett tydligare sätt än majoritetens 

resonemang. Det innebär dock inte att majoriteten resonerat på ett sätt som 

motsäger 1971 års fall.  

Björkdahl menar att utgången i målet innebär att det inte blir nödvändigt att 

klassificera avtalstypen för att avgöra vilka regler som blir tillämpliga. Istället är 

det den aktuella tvistefrågan som ska vara avgörande för vilka regler som 

tillämpas. Hon menar även att HD:s ställningstagande innebär att 12 kap. inte ska 

tillämpas på tvistefrågor, eller delar i ett avtal, som inte har hyresrättslig 

karaktär.
124

 Principen från 1971 skulle, enligt den tolkningen, inte ha stor 

giltighet längre. Synnergren och Larsson har gjort en något annorlunda tolkning. 

De menar att det finns skäl att tro att HD inte ansett att samarbetsavtalet är en 

fullständig del av hyresavtalet och således inte heller affärssamarbetet enligt 

detta avtal. Dalbo har därför inte kunnat räkna med att de skulle få ersättning för 
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hela samarbetet. Författarna menar även att utgången i målet inte påverkar vad 

som framkommit genom de två tidigare domsluten.
125

  

5.5 Rättsläget efter 2007 års fall 

Björkdahls tolkning skulle kunna förklara HD:s resonemang i 2007 års fall 

åtminstone i den del den gäller besittningsskyddet. En annan tolkning skulle 

kunna vara att HD har beaktat hela avtalskomplexet men utgått från vad som är 

ett rimligt besittningsskydd i det aktuella fallet. Hyresmomentet var inte 

underordnat varför hyresreglerna blev tillämpliga. Med tanke på vad som gäller 

för andra uppdragsförhållanden var ett så långtgående skydd för Dalbo inte 

motiverat. HD har alltså gjort en rimlighetsbedömning av 

besittningsskyddsreglerna tillämpat på den aktuella avtalssituationen. En princip 

om att varje enskild tvistefråga skulle vara avgörande för vilka regler som blir 

tillämpliga skulle kunna innebära en del problem. Det kan tänkas att avtal om 

ensamrätt till ett kundunderlag eller ett franchisingavtal påverkar hyresvillkoren, 

speciellt hyressättningen. Om avtalsvillkor som saknar hyresrättslig karaktär har 

en avgörande inverkan på villkor med hyresrättslig karaktär borde dessa rimligen 

kunna prövas under hyresreglerna. HD:s ställning i NJA 1971 s. 129 kan tolkas 

som att svårigheten i att skilja på moment med hyreskaraktär och moment utan 

hyreskaraktär varit avgörande för att behandla hela avtalet under hyresreglerna 

om avtalet inte skulle vara att hänföra till något annat. En tillämpning av 

hyresreglerna endast på villkor med hyreskaraktär skulle kunna leda till att 

hyresreglerna kringgås genom att för avtalet avgörande bestämmelser ges en 

utformning så att de får en annan karaktär. En sådan ordning vore olycklig.  

Vad som talar emot att HD avsett en ändring av praxis är att målet inte 

avgjordes genom plenum. Om HD avsåg att ändra praxis borde den även 

tydliggjort sina intentioner. I sin motivering refererar domstolen de två tidigare 

avgörandena men emotsäger inte på något sätt dessa i klartext eller ifrågasätter 

deras validitet. Björkdahls tolkning är rimlig och som man får förstå hennes 

ställningstagande är den motiverad utifrån att hon anser att principen enligt 1971 
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års rättsfall leder till en stelbent rättstillämpning. Frågor som parterna inte ämnat 

att behandla under hyresreglerna tvingas in i den bedömningen för att avtalet som 

helhet ska bedömas som ett hyresavtal.
126

 Att så ofta kan bli fallet får anses vara 

troligt men som jag tolkar fallet så gör HD en rimlighetsbedömning efter att de 

konstaterat att avtalet är ett hyresavtal och kommer fram till ett resultat som inte 

är oskäligt med tanke på de från hyra avvikande förhållandena. 

Tolkningen Björkdahl gör är inte kontroversiell. Som nämndes ovan i avsnitt 

2.6 finns det tre olika sätt att hantera ett avtal som uppvisar olika 

typtillhörigheter, ett av dessa var att hantera varje del separat. Den vanligast 

förkommande metoden är dock att subsumera alla delar under en avtalstyp. När 

ett av avtalsmomenten är underordnad skyddslagstiftning, som är fallet med hyra, 

torde det vara närmare att subsumera andra delar i ett sådant fall och att andra 

olägenheter p.g.a. en stelbent rättstillämpning får stå tillbaka till viss del.  

Frågan kan ställas om HD genom 2007 års fall bytt från den traditionella 

tolkningsmetoden till lagtolkningsmetoden. I 1971 års fall är det tydligt att 

domstolen ansåg att hyra var det väsentliga för avtalet och att tillhandahållande 

av lokalerna därför var den väsentliga prestationen. I 2007 års fall verkar 

domstolen ha ansett att den mest rimliga rättsverkan var avgörande. Domstolen 

ansåg nämligen att besittningsskyddet skulle vara omotiverat långtgående om 

ersättning skulle utgå för hela avtalskomplexet. Domstolen valde att tillämpa 

hyresreglerna på ett sätt som fick en rimlig rättsverkan. Detta skulle kunna vara 

ett försök att lindra rättsverkningarna av en för stelbent tillämpning av 

hyresreglerna vid avtal som uppvisar stora olikheter med hyra. Det är svårt att 

med säkerhet säga något om rättsläget efter 2007 års fall det är dock närmast att 

anta att domstolen inte avsett en ändring eftersom de inte tydligt angett detta. 
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6. Triple-net-avtal 

6.1 Inledning 

I det följande avsnittet ska jag ge en bild av vad som kan anses vara typiska 

egenskaper för ett triple-net-avtal. Att beskriva avtalets alla delar går utöver 

syftet för denna uppsats. Istället kommer störst vikt att läggas på de delar av 

avtalen som är centrala för uppsatsen. Trots att tyngdpunkten kommer att ligga 

på dessa områden ges en allmän beskrivning av avtalen för att läsaren ska förstå 

andemeningen med avtalet. För att ge en bild av avtalen begagnar jag mig av 

avtal som använts eller används på marknaden, de fåtal beskrivningar som finns 

samt information som jag fått av aktiva inom branschen. Avtalsklausulerna som 

återges i uppsatsen är omskrivna och representerar inte något särskilt avtal.
127

 

Tanken med att återge klausulerna är att läsaren lättare ska kunna föreställa sig 

avtalsinnehållet. Jag avser att i anslutning till varje klausul förklara vad klausulen 

innebär samt jämföra detta med vad som framkommit om gällande rätt i tidigare 

avsnitt. 

6.2 Avtalet i allmänhet 

Som sagts ovan är triple-net-avtal ofta den ena delen av en sale and leaseback 

transaktion. Avtalet kan användas i andra situationer t.ex. genom att hyresvärden 

efter samtal med hyresgästen förvärvar en fastighet som hyresgästen söker och 

sedan upplåter denna till hyresgästen. Det kan även vara så att hyresvärden med 

hyresgästens specifikationer låter uppföra en fastighet som sedan upplåts. Detta 

innebär att det i avtalen även förekommer villkor om uppförandet eller 

anskaffningen av fastigheten. Hyresgästen kan även åläggas entreprenadansvar 

över uppförandet vilket är något som inte är särskilt vanligt förekommande i 

hyresavtal. Avtalen löper ofta på lång tid, det är inte onormalt att maxgränsen i 7 

kap. 5 § jordabalken används. Att avtalen löper på lång tid är ofta en 

förutsättning för att parterna ska ingå avtalet.
128

 Oftast är fastigheterna 
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paketerade i bolag för att lättare kunna överlåtas mellan parterna. Även bruket av 

optionsklausuler kräver en paketering eftersom löfte om köp av fast egendom 

inte är bindande.
129

 Köpeskillingen vid utnyttjande av optionsklausulen baseras 

ofta på den ursprungliga köpeskillingen minus de avskrivningar som hyresvärden 

gjort. Hyresvärden har inget eget intresse i att nyttja fastigheten, det är viktigaste 

för henne att hyresgästen kommer att kunna betala hyran under hela avtalstiden. 

Således är det viktigt för hyresvärden att hyresgästen är solvent och ofta är 

myndigheter och stora företag attraktiva som hyresgäster. Vikten av att hyran 

betalas är även något som framkommer av avtalens villkor om uppsägning. 

Hyresvärden får ofta säga upp avtalet om hyran inte betalas eller om hyresgästen 

inte uppfyller sina andra förpliktelser enligt avtalet.
130

 Hyresgästen är även enligt 

avtalet ofta skyldig att betala återstående hyresbelopp om hyresvärden häver 

avtalet. Det kan även förekomma villkor om att hyresgästen är skyldig att utge 

avflyttningsersättning om hon inte förlänger avtalet. 

6.3 Syftet med avtalet 

För hyresvärden innebär ett triple-net-avtal en bekväm möjlighet att kunna 

investera i fastigheter utan ansvar för drift och underhåll. Hyresvärden får 

täckning för alla sina kostnader som är knutna till fastigheten och tillförsäkrar sig 

utöver detta även ett överskott i form av räntetillägg.
131

 Vidare innebär ägandet 

av fastigheten även vissa skattemässiga fördelar då hyresvärden kan använda sig 

av möjligheterna till avskrivning. För hyresvärden innebär det med andra ord en 

långsiktig investering med låg risk och god avkastning.
132

 

För hyresgästen innebär avtalet en möjlighet att kunna använda sina resurser 

på ett för kärnverksamheten lämpligare sätt eftersom resurserna inte är bundna i 

fastigheten. Hyresgästen har vid dessa avtal ett intresse av att ha en mer 

                                              
129

 Framkommer av ömsesidighetsprincipen som följer av formkravet vid fastighetsköp. Victorin, Hager, 

Allmän fastighetsrätt, s. 98. 
130

 Det bör i sammanhanget noteras att förvärkandereglerna i 12 kap. är tvingande vilket gör att andra 

hävningsgrunder inte får åberopas. Sen betalning av hyran är en förverkandegrund och så är även 

åsidosättande av avtalsenliga förpliktelser som är av synnerlig vikt. 
131

 Se avsnitt 6.8. 
132

 Horn,  Elusive Sources of Capital Forcing Corporations to Re-focus on Benefits of Sale-Leaseback 

Financing, s. 38. 



43 

 

omfattande rådighet över fastigheten än vad som gäller vid normala hyresavtal. I 

princip söker hon samma rådighet som vid ägande varför ägande är det närmsta 

alternativet till triple-net-avtalet. Även om ett dylikt hyresavtal innebär en 

långsiktig förpliktelse som ianspråktar stora summor tas dessa poster inte upp i 

balansräkningen.
133

 Syftet med avtalet kan därför beskrivas som att hyresgästen 

vill disponera över fastigheten som en ägare utan att belasta balansräkningen. 

Redan vad gäller avtalets syfte kan det ifrågasättas om det rör sig om ett 

hyresavtal. Hyresgästen skulle kunna uppnå nyttjandet genom att köpa 

fastigheten men har valt att inte göra så med tanke främst på finansieringen. 

Hyresvärden har heller inget intresse i själva ägandet och vill inte agera som 

hyresvärd. Hur syftet med avtalet påverkar bedömningen av om avtalet kan anses 

vara något annat än hyra kommer diskuteras utförligt nedan. 

6.4 Lägenhetens skick 

Lokalen uthyrs i befintligt skick. Klausuler om befintligt skick torde vara 

standard vid lokaluthyrning. I triple-net-avtalet läggs ofta även till att hyresgästen 

har godkänt lägenhetens skick. Meningen bakom formuleringen är förmodligen 

att hyresgästen inte ska kunna åberopa eventuella brister i lägenheten. 

1. Fastigheten uthyrs i befintligt och av hyresgästen godkänt skick. Hyresgästen 

är förpliktigad att bibehålla fastigheten i fullgott skick under hela hyrestiden. 

Frågan som uppkommer i anslutning till ett dylikt avtalsvillkor är om den fråntar 

hyresgästen möjligheten att åberopa även dolda fel. Regeln i 11 § 3 st. är inte 

dispositiv och utgör således gränsen för parternas avtalsfrihet. Hyresvärdens 

ansvar för dolda fel kan inte avtalas bort. Frågan blir snarare vad som menas med 

att hyresgästen godkänt skicket. Med detta kan menas att hyresgästen undersökt 

lägenheten och känner således till alla brister. Det förekommer i vissa avtal att 

parterna uttryckligen skriver att hyresgästen är väl bekant med lägenhetens 

brister och fel. Det handlar dock fortfarande om vad hyresgästen känt till eller 

inte känt till vid avtalets ingående varför ett sådant villkor inte förtar 
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hyresgästens rätt till att åberopa för henne dolda fel. Bestämmelsen om dolda fel 

torde även innebära att hyresvärden inte kan använda sig av en 

påföljdsfriskrivning. Detta kan jämföras med vad som gäller vid köp av lös och 

fast egendom. Reglerna om påföljder vid fel är vid dessa överlåtelser dispositiva 

och det är således möjligt för säljaren att friskriva sig.
134

 Hyresgästen har ett 

starkare skydd än köpare av fast och lös egendom vad gäller lägenhetens skick 

vid tillträdet. Villkoret skulle möjligen kunna leda till en presumtion att 

hyresgästen känt till bristen i lägenheten och att det således är upp till henne att 

visa att hon inte gjort det. En förutsättning för att så skulle bli fallet vore även 

betingat av att hyresgästen undersökt lägenheten mer ingående än vad som krävs 

vid en normal okulär besiktning och hyresgästen då skulle ha haft möjlighet att 

upptäcka brister i större utsträckning. Kanske kan en parallell dras till vad som 

gäller vid köp av fast egendom. Köparens undersökningsplikt kan utvidgas 

genom särskilda omständigheter, iakttagbara fakta eller uttalanden från 

säljaren.
135

 En klausul som stadgar att hyresgästen känner till fel och brister 

skulle kunna vara en omständighet som talar för att hyresgästen borde undersöka 

lokalen noggrannare vilket skulle minska utrymmet för att påkalla dolda fel. 

Enligt Victorin ska en klausul om befintligt skick som utgångspunkt tolkas 

restriktivt eftersom den ofta tillkommit i fastighetsägarens intresse.
136

 Det ovan 

anförda tillsammans med att regeln i 11 § 3 st. är tvingande till hyresgästens 

förmån leder till att det finns anledning att anse att villkoret som helhet inte har 

en större effekt än att lägenheten hyrs ut i befintligt skick och att hyresgästen har 

rätt att påkalla dolda fel.  

Att lokalen hyrs ut i befintligt skick är enligt lagen något som är möjligt. 

Tanken bakom att avtalsfriheten behölls angående lokaler motiverades med att 

hyresgästen ofta själv stod för inredningen.
137

 Att tillhandahålla en lägenhet i 

visst skick är hyresvärdens viktigaste förpliktelse i ett hyresförhållande. Tanken 

med avtalsfriheten synes inte vara att hyresvärden helt ska kunna frikopplas från 
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ansvaret för lägenhetens skick, därav bestämmelsen i 11 § 3st. Vi kan även 

konstatera att reglerna angående skicket vid hyra är striktare än vad som gäller 

köp av såväl lös egendom som fast egendom. Meningen med avtalet är att 

hyresvärden inte överhuvudtaget ska ha något ansvar för lägenhetens skick, något 

som i min mening kräver total avtalsfrihet. Meningen med avtalet stämmer inte 

heller helt överens med vad lagstiftaren avsåg med att behålla avtalsfriheten för 

lokaler i den aktuella frågan.
138

 Villkoret strider dock inte mot lagtexten, men den 

kan heller inte få den omfattning som parterna verkar ha avsett eftersom 

hyresgästen alltid är berättigad att påkalla sanktioner för dolda fel. 

6.5 Underhållsansvaret 

Avtalsklausuler gällande underhållet varierar innehållsmässigt i de enskilda 

avtalen men innebörden av klausulerna stämmer i huvudsak överens. Målet med 

regleringen av underhållsansvaret är att hyresvärden inte ska ha något ansvar alls 

vad gäller underhåll eller drift av fastigheten.  

2.1 Hyresgästen är ansvarig för alla kostnader hänförliga till drift, underhåll och 

övriga åtgärder som annars skulle åligga hyresvärden. Hyresgästen ansvarar för 

att fastigheten inte försämras i värde utöver vad som följer av normalt nyttjande 

och ska vidta de åtgärder avseende underhållet som hyresvärden eller parterna 

gemensamt anser vara påkallade. 

2.2 För att tillse att fastigheten hålls i fullgott skick ska hyresgästen upprätta en 

underhållsplan som ska godkännas av hyresvärden. Hyresvärden har rätt att 

besiktiga fastigheten genom en av hyresvärden utsedd besiktningsman. Alla 

kostnader hänförliga till besiktning och underhållsplan ska bäras av 

hyresgästen. Hyresgästen är skyldig att vidta de åtgärder som 

besiktningsmannen finner påkallade. 

Varianter på upplägget är att parterna i avtalet infört en detaljerad lista som drar 

gränserna för parternas förpliktelser vad gäller underhåll och drift. Parterna kan 

även redan i avtalet stadga att underhållet ska utföras av en tredje part men att 
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hyresgästen är dennes motpart samt ska stå för alla förpliktelser enligt avtalet. I 

sak är det ingen skillnad mellan dessa varianter eftersom resultatet blir att 

hyresgästen ska stå för alla kostnader som är hänförliga till underhållet och 

driften samt att hyresvärden inte har några förpliktelser gällande underhåll och 

drift. Denna utformning stämmer väl överens med utformningen av parternas 

plikter gällande underhållet vid sale and leaseback transaktioner där hyresgästen 

är skyldig att ombesörja samtliga de åtgärden avseende fastigheten som normalt 

åligger fastighetsägaren.
139

 

Som framgår av avsnitt 4.3 äger parterna fritt disponera över vem som ska 

underhålla lägenheten. Det är heller inget som är avvikande från vad som gäller 

enligt andra nyttjanderättsformer, t.ex. vid arrende är det arrendatorn som har en 

skyldighet att underhålla arrendestället.
140

 Syftet med den tvingande 

bestämmelsen gällande bostäder är grundad i social skyddshänsyn. Vad gäller 

avtalsfriheten för lokaler gällande underhållet är det förmodligen samma 

ställningstagande bakom denna som vad gäller lokalens skick vid tillträdet. Om 

det ofta är hyresgästen som står för inredningen vore det följdriktigt att tillåta 

samma avtalsfrihet vad gäller underhållet av inredningen. Victorin menar att det 

är lämpligt att hyresgästen sköter underhållet eftersom denna då kan anpassa 

underhållet utefter sina egna förutsättningar. Samtidigt får ett avtal om att 

hyresvärden inte har något underhåll ses som ett avtal med en lägre servicenivå 

vilket får antas innebära en lägre hyra vilket kan vara fördelaktigt för 

hyresgästen.
141

  

Ovan sades att tillhandahållandet av en lägenhet med visst skick är 

hyresvärdens primära förpliktelse. Eftersom hyra är ett varaktigt avtal innebär 

även lägenhetens bibehållande i skicket en central förpliktelse. Vad Victorin 

synes mena är att om servicenivån i avtalet, d.v.s. underhållet som är en av 

hyresvärdens centrala förpliktelser, sänks eller avtalas bort bör även hyresgästens 

motprestation sänkas. En sådan klausul kan således vara uppställd i båda 

parternas intresse. Det bör dock noteras att klausulen ovan är ensidig och handlar 
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om ett totalt ansvarsfriskrivande vad gäller hyresvärdens ansvar för underhåll och 

övriga åtgärder. Huruvida detta varit lagstiftarens avsikt eller inte är något som 

bara kan spekuleras i.  

En fråga som med skäl kan ställas är däremot om avtalets karaktär påverkas 

av omfattningen av klausulen. Som ovan nämndes var en variant av regleringen 

av parternas underhållsskyldigheter att avtala med en tredje part att ta över 

hyresvärdens alla förpliktelser på området. Detta avtal skulle rättvisande kunna 

benämnas som ett förvaltaravtal där motparten till hyresgästen är förvaltare av 

fastigheten. När hyresgästen själv tar på sig allt ansvar skulle det kunna ses som 

att hon inträder i ytterligare en roll nämligen som förvaltare av fastigheten 

gentemot fastighetsägaren. Situationen skulle kunna jämföras med vad som 

gäller när en osäkerhet mellan arbetsavtal och hyresavtal föreligger och att man 

då ska se till arbetsförpliktelsens omfattning och vad som ska anses vara 

huvudsaken med avtalet.
142

 Ett exempel som ges av Lejman är att en boende i 

huset åtar sig vissa vicevärdssysslor mot en sänkning av hyran. Om hyran helt 

utges i arbetsprestationen finns det anledning att anse att ett arbetsförhållande 

föreligger men det är även beroende av vad som är huvudsaken med avtalet. 

Samma tanke framkommer i ett annat av Lejman framfört exempel nämligen 

portvakter och gårdskarlar. Om dessa personer utger viss del av hyran i pengar så 

finns anledning att anse avtalet såsom ett hyresavtal men att arbetsförpliktelsen 

kan bli så omfattande att det vore lämpligare att anse avtalet såsom ett 

arbetsavtal.
143

 Med detta synsätt skulle avtalets karaktär som hyresavtal inte 

kunna ifrågasättas p.g.a. att hyresgästen även inträder i rollen som förvaltare. Det 

finns mycket i klausulen som tyder på att ett sådant förhållande faktiskt existerar. 

Hyresgästen ansvarar enligt avtalet för att fastigheten inte försämras utöver 

vad som följer av normalt nyttjande. Detta gäller redan sedan villkoret om 

lägenhetens skick. Men utöver detta ska hyresgästen vidta sådana åtgärder som 

parterna gemensamt anser vara påkallade. Det måste tolkas som att hyresvärden 

trots att hon inte har något ansvar förbehåller sig rätten att kunna påverka 
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underhållet. Hyresgästen ska även upprätta en underhållsplan som ska godkännas 

av hyresvärden samt att hyresvärden har rätt att besiktiga fastigheten. Att 

hyresvärden i sin roll som fastighetsägare har ett intresse av hur fastigheten 

underhålls är naturligt.
144

 Helheten i utformningen av underhållsansvaret för 

tankarna till ett uppdragsavtal som uppvisar likheter med ett entreprenadavtal. 

Fastighetsägaren ger hyresgästen ett uppdrag att vårda och underhålla fastigheten 

men förbehåller sig rätten att anvisa, eller godkänna hur detta ska ske och har 

sedan en besiktningsrätt för att godkänna resultatet.
145

 Lagstiftaren har dock varit 

tydlig med att underhållet kan läggas över på hyresgästen och att detta kan 

hanteras inom hyreslagstiftningen. 

6.6 Hinder eller men 

Möjligheten för hyresgästen att få nedsättning av hyran vid hinder eller men i 

nyttjandet under hyrestidens gång är begränsade. Dels är det hyresgästen själv 

som ansvarar för att fastigheten är i användbart skick dels så stipulerar avtalet att 

det är hyresgästen som står all fara för att fastigheten skadas under hyrestiden. 

3. Hyresgästen ska under hyrestiden stå faran för att fastigheten skadas eller 

förstörs. Hyresvärden har inget ansvar mot hyresgästen vad gäller hinder eller 

men i nyttjandet. Hinder i nyttjandet medför ingen befrielse från hyresgästens 

förpliktelser enligt avtalet.
 146

 

Meningen med villkoret är att hyresvärden inte ska ha något ansvar för hinder 

eller men under hyrestiden. Med tanke på att 16 § är tvingande torde inte ett 

villkor som det ovan vara giltigt mot hyresgästen. Ovan i avsnitt 4.4 har redan 

beskrivits hur utvidgningen av hyresgästens vårdnadsplikt leder till att hennes 

möjligheter att påkalla sanktioner för men och hinder i nyttjanderätten begränsas 

avsevärt. Vårdnadsplikten innebär att hyresgästen är ansvarig för skador som hon 
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och vissa andra personer vållar. Parterna har en möjlighet att utsträcka detta 

ansvar till att omfatta andra skador, avtalsfriheten innefattar även brandskador. 

Detta innebär att även om fastigheten skadas genom en olycka så har hyresgästen 

inte rätt till nedsättning av hyra under tiden som hon inte kan nyttja fastigheten. 

Villkoret går längre än avtalsfriheten medger men torde innebära att i den del 

villkoret är tillämpligt utnyttjas avtalsfriheten till fullo. I den mån hinder eller 

men uppstår på annat sätt än genom av hyresgästen ansvarig skada eller bristande 

underhåll blir klausulen ej tillämplig. Inte heller uppstår ansvarsfrihet för 

hyresvärden vid hinder eller men som beror av beslut som avses i 10 eller 12 §§ 

om hyresgästen ej givit anledning därtill.  

Trots att villkoret inte kan ges full giltighet blir området för hyresvärdens 

ansvar i realiteten litet. Störst risk för att hinder eller men uppstår är att 

lägenheten skadas genom olyckshändelse eller någons vållande. Reglerna om 

hinder eller men under hyrestiden har gjort tvingande men är tandlösa, i det 

aktuella fallet, eftersom möjligheten att utsträcka hyresgästens ansvar för skador 

innebär att utrymmet för den tvingande regleringen blir begränsat. Om 

hyresvärden är vållande till att lägenheten skadas torde detta innebära att 

hyresvärden ansvarar för skadan även om avtalet inte ger något sådant utrymme. 

Hyresgästen kan knappast anses vara ansvarig för en skada vållad av hyresvärden 

enligt allmänna regler. Detta kan även jämföras med vad som framkommer i 26 

§. Hyresvärden har enligt denna ett strikt ansvar för visst arbete som han utför i 

lägenheten. Eftersom hyresvärden inte har någon skyldighet att utföra något 

arbete i lägenheten enligt avtalet torde denna bestämmelse sällan bli tillämplig. 

En situation där bestämmelsen skulle kunna bli tillämplig är om skada 

uppkommer i den besiktning som hyresvärden har rätt att vidta enligt avtalet. 

Att hyresgästen blir tvungen att betala hyra efter att lägenheten förstörts 

genom en olyckshändelse innebär att hyresvärdens prestation helt faller bort 

medan hyresgästen fortfarande är förpliktigad att utge sin prestation. 

Prestationerna verkar på detta sätt vara helt frikopplade från varandra. Om man 

ser till villkoret i sin helhet stämmer det dåligt överens med de allmänna 

principerna om riskens placering vid nyttjande av annans egendom. Det skulle 
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kunna påpekas att villkoret är motsatsen till dessa principer. Villkoret i sin helhet 

är inte giltigt enligt hyresreglerna eftersom den inskränker ett område som inte är 

dispositivt. Det kan på så sätt enkelt konstateras att avtalets villkor om hinder 

eller men i stor utsträckning avviker från vad som förekommer vid hyra.   

 

6.7 Villkor om hyresbeloppet 

Hyran för det typiska avtalet är en räntebaserad hyra som är bunden till en 

referensränta. Den i svenska avtal vanligaste referensräntan utgörs av STIBOR 

90 vilket är den genomsnittliga räntan till vilka svenska banker är villiga att låna 

ut pengar sinsemellan utan krav på säkerhet för 3 månader.
147

  

4.1 Hyran beräknas utifrån hyresvärdens anskaffningskostnad. 

Anskaffningskostnaden omfattar alla de kostnader hyresvärden haft för att 

förvärva och färdigställa fastigheten. Hyran är rörlig och beroende av en 

referensränta (STIBOR 90) med tillägg av affärsmarginal på % samt 

finansieringstillägg om %. 

4.2 Hyran ska under hyrestiden uppräknas årligen med ett fast index om % eller 

om parterna kommer överens om annat index. 

4.3 Hyresgästen äger rätt att begära att annan referensränta ska användas. 

Hyresvärden ska inom skälig tid efter att hyresgästen begärt ändring meddela 

hyresgästen om referensräntan kan ändras.
 
 

4.4 Alla kostnader som uppkommer i hyresvärdens fastighetsägande ska 

ersättas av hyresgästen oavsett av vilket slag de må vara eller om de vid avtalets 

ingående varit kände eller inte.
148

 

Den huvudsakliga bestämmelsen om hyran är att den är rörlig enligt en 

referensränta. Detta innebär att hyran utgår med en procent av hyresvärdens 

anskaffningskostnad. Hyran syftar även till att täcka hyresvärdens avskrivningar 

som bestäms så att fastigheten ska vara avbetalad vid avtalets slut. Vad hyran för 
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varje år blir är därmed beroende av en referensränta som kan ändras från dag till 

dag. Oftast bestämmer parterna redan i avtalet om vissa avläsningsdagar då 

räntan ska avläsas och hyran bestämmas. Hyresgästen kan således beräkna sina 

ekonomiska förpliktelser enligt avtalet lika bra som hon kan förutspå räntan över 

avtalets livslängd. Det kan ganska klart konstateras att hyran inte är till beloppet 

bestämd i avtalet.  

Enligt 19 § kan dock hyran vara rörlig om den ska utgå med annan 

beräkningsgrund som angetts i avtalet. Beräkningsgrunden måste inte 

nödvändigtvis vara ett index utan kan utgöras av annan tillräckligt preciserad 

beräkningsgrund. Inte mycket mer framkommer, varken i doktrin eller i praxis, 

om när en beräkningsgrund ska anses godtagbar enligt 19 §. Hänsyn måste tas till 

att det rör sig om ett undantag mot ett förbud mot rörlig hyra. Således måste 

bedömningen om vad som ska vara godtagbart ta avstamp i motiven till förbudet 

såväl som motiven till undantaget. En av anledningarna till förbudet mot rörliga 

hyror var att hyresgästen skulle kunna förutse avtalets ekonomiska konsekvenser. 

Det tog även sikte på att hyresvärden ofta hade haft möjligheten att ensidigt höja 

hyran vilket ansågs vara oskäligt mot hyresgästen. Skälen till undantaget var att 

hyresgästen gagnades av långtidsavtal och att detta var beroende av att parterna 

kunde korrigera hyran efter ändrade hyresnivåer under löpande avtal. Ett annat 

skäl var att det på marknaden utvecklats en väl fungerande praxis med 

användning av indexklausuler.
149

 För det första kan sägas att möjligheten för 

hyresgästen att förutse sina ekonomiska förpliktelser enligt avtalet är begränsade 

vid räntebaserad hyra. Skälet till det är att det är svårt att beräkna framtida räntor 

eftersom dessa är beroende av den ekonomiska utvecklingen, något som vi med 

den senaste tiden i minnet kan säga är något oberäknelig. Konsumentprisindex 

har en stabilare utveckling till stor del beroende av att denna baseras på 

prisutvecklingen av ett stort antal varugrupper. Räntan är även mer volatil vilket 

innebär att den uppvisar större skillnader från år till år.
150

 En hyra beroende av en 

referensränta är inte heller en bra indikator på den allmänna hyresnivån vilket 
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talar mot att beräkningsgrunden är en sådan som lagstiftaren avsett. Frågan är 

även om en beräkningsgrund kan vara tillräckligt preciserad om den är baserad 

på en konstant som till stor grad är oförutsebar. HD ansåg i NJA 1986 s. 503 att 

en klausul som innebar att avgifter som ålades hyresvärden av staten kunde 

omfattas av undantaget. Även denna klausul innehåller en viss grad av 

oförutsebarhet. Rättsläget är oklart men någonstans måste en gräns dras. Om det 

enda kravet som ställs är att beräkningsgrunden ska vara tillräckligt preciserad 

öppnar det upp för hyror som kan vara kopplade till i stort sett vad som helst. 

Beräkningsgrunden bör även vara baserad på utvecklingen av det allmänna 

hyresläget och resultera i att parterna åtminstone har en möjlighet att beräkna 

sina ekonomiska åtaganden. En koppling till en referensränta uppfyller inte dessa 

krav. Detta tydliggörs även av att avtalet innehåller ett villkor om att hyran ska 

uppräknas utifrån ett fast index. Ett sådant villkor är vanligare  och syftar till att 

hyran ska följa det allmänna hyresläget. Det är då tydligt att den räntebaserade 

klausulen har ett annat syfte, nämligen att täcka hyresvärdens räntekostnader för 

lånen på fastigheten. I detta sammanhang bör påminnas om Victorins uttalande 

om att en koppling av hyran till hyresvärdens kostnader är främmande för 

systemet. I SOU 1991:81 ansågs dock att en räntebaserad hyra torde omfattas av 

undantaget men att allmänt hållna klausuler om att hyresgästen skulle ansvara för 

hyresvärdens kostnadsökningar av vad slag de än må vara inte borde omfattas.
151

 

Alla kostnader som hyresgästen betalar i anslutning till nyttjandet bör anses 

vara hyra. Således måste även det villkoret tas in i beräkningen av om det rör sig 

om en tillräckligt bestämd beräkningsgrund. Villkoret innebär att alla kostnader 

eller kostnadsökningar som drabbar hyresvärden till följd av fastigheten ska 

ersättas av hyresgästen. Enligt avtalet spelar det ingen roll om kostnaderna varit 

oförutsedda. Villkoret är ett sådant som utredaren i 1991 års utredning ansåg ej 

omfattas av undantaget. HD uttalade dock inget i 1986 års fall om klausulens 

allmänna tillämplighet eller förutsebarheten påverkade omfattningen av 

undantaget. Det vore dock konstigt om en sådan klausul godtogs som en 

tillräckligt preciserad beräkningsgrund eftersom den saknar just precisering.  
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Om alla tre villkoren bedöms tillsammans är hyresnivån svår att förutse. 

Något som även bör noteras är att den inte på något sätt är kopplad till 

marknadshyran.  

6.8 Avtalet i helhet 

Hittills har jämförelsen främst inriktats på de specifika områdena. För att triple-

net-avtalets karaktär som ett hyresavtal rätteligen ska kunna ifrågasättas måste en 

jämförelse göras mellan reglerna om hyra och avtalet som en helhet. Hyresgästen 

är enligt avtalet skyldig att betala hyran om lägenheten förstörts och om avtalet 

hävs. Hon är även skyldig att utge ersättning om avtalet inte förlängs. Det kan 

sålunda resoneras att betalningsskyldigheten är ovillkorlig och frikopplad från 

nyttjandet av fastigheten. Denna omfattande betalningsskyldighet underbygger 

slutsatsen att förhållandet är mer att betrakta som en finansiering än som hyra. 

Det står även klart att syftet med avtalet är att hantera finansieringen av 

lokalbehovet även om parterna betecknat avtalet som ett hyresavtal. 

Genomgången av övriga områden förstärker ytterligare denna slutsats. Speciellt 

om det i hyresavtalet är medtaget villkor om entreprenadansvar för hyresgästen 

samt en optionsklausul att köpa fastigheten efter avtalstiden talar för att det inte 

rör sig om ett hyresförhållande. De diskuterade områdena är dock sådana 

områden som typiskt sett omfattas av ett hyresavtal och som regleras i 12 kap. 

Att de avviker är inte heller något som är särskilt kontroversiellt eftersom 

lagstiftaren medgett en viss avtalsfrihet. Frågan är istället om hyresmomentet kan 

anses vara underordnat eller om omständigheterna kan anses avvika på ett sådant 

kvalificerat sätt som HD avsett i 1971 års fall. 

7. Avslutande diskussion 

7.1 Inledning 

Syftet med uppsatsen är att ge en bild av avtalsformen triple-net-avtal samt att se 

hur detta avtal står sig i en jämförelse med hyresreglerna i 12 kap. Jordabalken. 

Vad som framkommer av det ovan förda resonemanget är att avtalet avviker 
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avsevärt i olika hänseenden. Vissa villkor kan inte anses vara giltiga medan andra 

i och för sig är giltiga enligt hyresreglerna men avviker från vad som kan anses 

förekomma vid hyra. Att något villkor inte är giltigt mot hyresgästen leder inte 

automatiskt till att avtalet förlorar sin karaktär som hyresavtal. Något som kan få 

ett avtal att förlora karaktären som hyresavtal är enligt 1971 års fall att 

hyresmomentet är underordnat eller om det föreligger sådana omständigheter 

som eljest avviker från vad som förekommer vid hyra. 

7.2 Underordnat moment 

Syftet med avtalet är att hyresgästen vill ha samma rådighet som om hon hade 

ägt fastigheten utan att behöva belasta sin balansräkning med poster som ägandet 

innebär. Hyresvärden å sin sida använder avtalet som en långsiktig och säker 

investering. Parterna har ingått avtalet främst med tanke på hur fastigheten ska 

finansieras för hyresgästen. Hyresmomentet kan ses som underordnat eftersom 

parterna aldrig avsett att ingå ett hyresavtal utan ett finansieringsavtal. 

Gäldenären betalar ränta baserat på anskaffningsvärdet och betalar alla kostnader 

som är hänförliga till fastighetsägandet. Borgenären erhåller ränta för investerat 

kapital, har ingen koppling till fastigheten och har fastigheten som säkerhet för 

investerat kapital. Det här är en rättvisande beskrivning av triple-net-avtalet och 

även hur en traditionell finansiering av fastigheten skulle ägt rum. I det senare 

fallet erhåller borgenären istället panträtt i fastigheten. En annan skillnad som 

triple-net konstruktionen innebär är att hyresgästen erhåller redovisningsmässiga 

fördelar samt att kreditgivningen inte är underordnad finansinspektionens 

kontroll. Om hyresavtalet ingår som en del av en sale and leaseback transaktion 

och innehåller en optionsklausul ger det ytterligare skäl för att det rör sig om ett 

finansieringsavtal. Med det här synsättet är avtalets huvuddel hyresgästens 

finansiering av fastigheten och inte nyttjandet. Frågan är om syftet med avtalet 

ska ges så stor betydelse att avtalet förlorar sin karaktär som hyresavtal. Avtalet 

innebär att hus eller del av hus upplåts med nyttjanderätt mot ersättning och 

således omfattas av definitionen av hyra. Det faktiska rättsförhållandet innebär 

även att hyresgästen nyttjar egendomen och att detta är det viktigaste resultatet 
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av avtalet även om syftet är en finansiering av lokalbehovet. Parterna har valt att 

klä finansieringen såsom hyra vilket gör att finansieringen utåt sett inte verkar 

vara en finansiering och det blir således svårt att se hyresmomentet som 

underordnat endast med parternas syfte i tankarna. När HD prövade om 

hyresmomentet i 1971 års fall var underordnat fördes inget resonemang huruvida 

syftet med avtalet huvudsakligen var restaurangrörelsen eller nyttjandet av 

lokalerna. Istället betonades de kapitalkrävande lokalerna och dessas centrala roll 

för att hyresgästen skulle kunna utnyttja det viktiga kundunderlaget. Det är 

tydligt att HD givit avgörande betydelse till det faktiska rättsförhållandet. Jag tror 

därför att det blir svårt att se hyresmomentet som underordnat eftersom 

nyttjandet av fastigheten är centralt i parternas rättsförhållande.  

Jag har ovan fört resonemanget att hyresgästen även har ett 

uppdragsförhållande till hyresvärden vad gäller underhållet av fastigheten. 

Lagstiftaren har varit klar med att ett utsträckt ansvar ska vara möjligt. Detta 

ställningstagande bottnar i att hyresgästen har ett intresse av att själv kunna 

anpassa underhållet. Ansvaret för underhållet är så pass omfattande som det kan 

bli men ändå inte tillräckligt för att göra hyresmomentet till en underordnad del. 

En situation där så skulle kunna vara fallet är om hyresgästen utöver den egna 

lägenheten även ska ombesörja underhållet för angränsande lägenheter.
152

 

Eftersom hyresmomentet inte kan anses vara underordnat återstår att undersöka 

om förhållandet kan uppvisa omständigheter som annars avviker från vad som 

förekommer med hyra att avtalet ska vara att anse som något annat. 

7.3 Omständigheter som avviker från vad som förekommer vid hyra 

7.3.1 Inledning 

För att ett avtal ska anses vara något annat än hyra räcker det heller inte med att 

avtalet avviker från vad som är hyra utan det ska avvika på ett sådant sätt att 

avtalet inte rimligen kan anses vara hyra. Det handlar således om en slags 

kvalificerad avvikelse. Vad som ska anses vara en tillräckligt kvalificerad 
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avvikelse står inte helt klart utifrån de rättsfall som redogjorts för ovan i avsnitt 

fem. En grund för hur denna bedömning gått till i praxis synes vara om 

hyresreglerna medgett en tillämpning och på så sätt kunna hantera hyresrättsliga 

problem som uppkommer i kontexten av de avvikande omständigheterna. En 

annan bedömningsgrund borde rimligen vara om avtalen strider mot tvingande 

regler samt om syftet med lagstiftningen inte stämmer överens med avtalets 

rättsverkningar. 

En bedömning bör först ske av varje enskilt moment som avviker för att 

lättare kunna illustrera skillnaden. Den slutliga bedömningen av om avtalet ska 

anses som något annat än hyra bör dock innehålla en sammanvägning av de olika 

avvikande momenten.  

7.3.2 Avvikande underhåll i avtalet 

Underhållet avviker i den meningen att det är tydligt att hyresvärden inte har 

något ansvar för lägenhetens fysiska beskaffenheter under avtalets livslängd. Det 

framgår från de detaljerade bestämmelserna om hur underhållet ska skötas att 

reglerna om hyra inte kan hantera en dylik situation. Ett exempel är att regler om 

omfattningen av hyresgästens underhållsansvar saknas i lagen. Även regler om 

hur detta ansvar ska sanktioneras saknas om inte en analogi från hyresgästens 

vårdplikt kan göras. Hyresgästens ansvar enligt 24 § handlar om skada i 

lägenheten p.g.a. att hyresgästen ej iakttagit sin vårdplikt. Underhållet går utöver 

vårdplikten och det kan ifrågasättas om det uppkommer en skada, i den 

bemärkelsen, vid bristande underhåll. Om hyresgästen låter lägenheten förfalla 

kan det kanske talas om en skada men 24 § handlar om bristande vårdplikt och 

inte bristande underhåll. Att hyresgästen måste återlämna lägenheten i samma 

skick som vid tillträdet beror enligt Victorin på allmänrättsliga regler.
153

 

Antagligt är att hyresvärden för ersättningsanspråk p.g.a. bristande underhåll 

även får använda sig av allmänna regler om ersättning. Frågan kan även uppstå 

om bristande underhåll är en sådan avtalsförpliktelse av synnerlig vikt att det kan 

utgöra en förverkandegrund. Denna fråga är inte av central betydelse men troligt 
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är att det krävs att det uppkommit stora brister vilket då kanske skulle omfattas 

av vårdplikten.  

I arrenderättsliga sammanhang finns det regler om tillträdes- och avträdessyn 

vilket gör att parterna kan reglera det inbördes förhållandet om skicket på 

fastigheten försämrats mer än vad som följer av normalt brukande. Detta har 

även till effekt att hyresgästen har en möjlighet att återfå del av investeringar som 

hon vidtagit för att förbättra fastigheten.
154

 Hyresreglerna är inte tänkta att 

hantera de situationer som kan uppkomma som följd av hyresgästens ökade 

ansvar för fastighetens skick. Det synes som om parterna har insett hyresreglerna 

tillkortakommanden på dessa områden varför de i avtalet intagit detaljerade 

villkor om underhåll och skick. Parterna har även insett att omfattningen av 

underhållet inte är reglerat varför de medtagit ett villkor om att hyresvärden har 

rätt att utföra besiktning av fastigheten med en utvald besiktningsman. 

Hyresgästen är sedan förpliktigad att utföra de åtgärder som funnits nödvändiga 

något som för tankarna till vad som gäller för åtgärdsföreläggande vid 

bostadshyra. Dessa bestämmelser är ensidiga eftersom det är hyresvärden som får 

välja besiktningsman och ska godkänna underhållsplanen. Om ett dylikt 

förhållande ska anses vara hyra hade det varit lämpligt med regler som drog 

gränserna, speciellt med tanke på skyddssyftet bakom lagen. Det finns ett 

berättigat intresse hos båda parter att kunna avtala om att hyresgästen kan åta sig 

mer ansvar gällande underhållet vilket endast förstärker behovet av regler, 

liknande de som gäller för arrende. Eftersom regler saknas är det inte säkert att 

det är lämpligt att hänföra avtalet under hyreslagstiftningen eftersom parterna 

kan tro att hyresreglerna går att tillämpa. Avtalsvillkoren gällande underhåll och 

skick kan trots det ovan anförda inte anses avvika på ett sådant sätt att avtalet 

förlorar sin karaktär som hyra. Frågan blir istället om det sammanvägt med de 

andra avvikande villkoren kan anses förta avtalet dess karaktär som hyra. 
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7.3.3 Villkor om hinder eller men 

Enligt avtalet ska hyresvärden inte ha något ansvar alls vad gäller hinder eller 

men i nyttjanderätten. Detta får anses avvika från vad som förekommer vid hyra, 

speciellt med tanke på att villkoret i helhet inte kan anses blir tillämpligt. Jag har 

visat ovan att parterna via avtalet förmodligen kan göra stora delar av 

sanktionsmöjligheterna enligt 12 kap. overksamma. Vi får anta att lagstiftaren 

insett denna möjlighet och medvetet tillåtit detta. Villkoret blir därför i giltiga 

delar att anse såsom mer eller mindre normalt förekommande vid hyra. Det är 

dock lång ifrån självklart att villkoret ska kunna uppdelas i en del som är giltig 

och en del som är ogiltig, speciellt i bedömningen om avtalet som helhet avviker 

från vad som förekommer vid hyra. Det är vanligt med villkor i lokalhyresavtal 

som innebär att hyresvärden friskriver sig från ansvar från hinder eller men. Den 

vanligaste förekommande formen är dock den som avses i 16 § 3 st. som avser 

sedvanligt arbete.
155

 Omfattningen av villkoret i triple-net-avtal fördelar risken på 

ett sätt som är representativt vid köp. Efter tillträdet bär hyresgästen all risk för 

att fastigheten förstörs eller skadas. Vad som får anses vara normalt vid hyra är 

inte säkert att säga eftersom lagstiftaren tillåter att parterna bestämmer stor del av 

detta i avtalet. Men en sak som kan sägas är att ett så omfattande villkor som 

innebär att hyresvärden fritas från allt ansvar vad gäller fastigheten inte är 

normalt förekommande vid hyra. Rimligheten i även den giltiga delen av 

klausulen kan ifrågasättas då en hyresgäst är bunden till avtalet även om lokalen 

helt förstörs genom en olycka eller även en force majeure händelse. Hyresgästen 

ska fortsätta betala hyra under hela avtalstiden och drabbas samtidigt av alla 

negativa effekter av att ha förlorat den lokal vari verksamheten bedrivs.
156

 

Liknande resonemang fördes i av departementschefen i prop. 1939 nr 166. 

Fastighetsägarförbundet hade inkommit med skrivelse och hävdade att 

hyresvärdarna riskerade stora förluster om hyresavtalet skulle förfalla som följd 

av att myndighet meddelade förbud mot att använda lägenheten. 
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 Vissa avtal stipulerar dock att hyresgästen har rätt till hyresbortfallsersättning om sådan utfaller från 

försäkringen som är tecknad för fastigheten. Hyresgästen står dock utan lokal, men får även disponera 

över försäkringsersättning för att återuppbygga fastigheten. Vid första anblicken kan detta verka sunt men 

principen om att hyresvärden ska stå skadefri är även vad gäller försäkringsersättning väldigt tydlig. 
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Departementschefen framförde att det för hyresgästen som måste flytta eller 

lägga ned sin verksamhet medförde större olägenhet och att hyresgästen även 

skulle vara förpliktigad att utge hyra vore obilligt.
157

 Att motivera varför 

hyresvärden har rätt till hyresintäkterna efter att fastigheten utan hyresgästens 

vållande förstörts är svårt.  

Även här uppvisar avtalet likheter med finansiering eftersom en olycka inte 

förtar gäldenärens skyldighet att betala ränta på lån. Det kan tyckas underligt att 

hyresgästen går med på så långt gående friskrivningar att inte ens force majeure 

situationer fritar denna från förpliktelsen att betala hyra. Den enda tänkbara 

motprestationen är en lägre hyra samt en viss frihet i dispositionsrätten över den 

förhyrda fastigheten. Det blir här inte en fråga om hyresreglerna medger en 

tillämpning på de avvikande reglerna. Istället fråntas viktiga regler som är till 

stor del tvingande sin roll för hyresförhållandet. Enligt avtalet finns det inget 

tillämpningsområde för reglerna om hinder eller men i nyttjanderätten. Parterna 

har valt att lägga risken på hyresgästen, något som är avvikande från vad som 

förekommer vid hyra. 

7.3.4 Villkor om hyresbeloppet 

Vad gäller hyrans bestämmande kan inledas med att den inte är på något sätt 

jämförbar med marknadshyra. Marknadshyran är den hyra som lokalen kan 

tänkas bringa in på den öppna marknaden. Avgörande för vad som är en 

marknadshyra är vad liknande lokaler på marknaden har för hyra.
158

 Rimligtvis 

borde hyran för ett triple-net-avtal vara mycket lägre än vad som annars skulle 

gälla eftersom hyresgästen påtar sig ett stort ansvar gällande fastigheten i 

förhållande till andra hyresavtal. En prövning av hyran skulle därför inte bli 

rättvisande om inte även andra avtalsvillkor tas i beaktning. Det skulle då krävas 

att hyresgästens extra förpliktelser kunde värderas och dras från vad som kan 

anses vara marknadshyra. Situationen skulle dock kunna vara den motsatta 

nämligen att räntan stigit och hyran är högre än marknadshyran. Hur  värderingen 
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då ska gå till är svårt att säga eftersom man måste se till de allmänna 

avtalsvillkoren för att prövningen ska bli rättvisande. I detta fall finns det dock 

ingen prestation från hyresvärden som skulle motivera den högre hyran. Istället 

borde den jämförbara marknadshyran minskas i den mån man kan fastställa 

hyresgästens förpliktelser, vilket bara skulle öka skillnaden mellan 

marknadshyran och den räntebaserade hyran. Prövningen kan tyckas bli ganska 

godtycklig och lämpar sig dåligt för att lösa en tvist om storleken på hyran. 

Förutom att hyran inte är kopplad till marknadshyran är den heller inte direkt 

kopplad till hyresgästens nyttjande. Det jag menar är att den inte representerar 

värdet av nyttjandet för hyresgästen. Då räntan är låg är hyresgästen nöjd med 

tanke på att hyran är låg med tanke på hur hon värdesätter nyttjandet, om hyran 

däremot går upp överstiger hyran nyttjandets värde. Även en annan sak som talar 

för att hyran är frikopplad från nyttjandet är hyresgästens obefintliga möjligheter 

att erhålla nedsättning av hyran p.g.a. hinder eller men. Även om det vore möjligt 

blir det svårt att bestämma med vilket belopp hyran skulle sättas ned eftersom 

hyran endast är en del av värdet på nyttjandet. Samma problem uppstod för 

justitieråd Bengtsson i NJA 1978 s. 389. Problemet i målet bestod i att 

ersättningen utgjordes av hyresgästens arbetsprestation. Bengtsson menade att 

möjligheten till nedsättning av hyran inte kunde ses som en oumbärlig del av 

systemet eftersom hyresgästen hade andra sanktioner att tillta. Det kan även 

påminnas om att hyresgästen i ett triple-net-avtal inte har några hyresrättsliga 

sanktioner alls att vidta vid hinder eller men i nyttjandet. 

Hyresvillkorens utformning innebär att hyresgästen bär ansvaret för alla 

kostnader hänförliga till fastigheten. Det är inte ovanligt att parterna avtalar om 

att t.ex. fastighetsskatt ska betalas av hyresgästen. Att däremot alla kostnader ska 

bäras av hyresgästen är mer ovanligt och gör att hyresgästen snarare kan 

betraktas som en fastighetsägare.  

 Det kan även ifrågasättas om hyran överhuvudtaget omfattas av undantaget i 

19 §. Tillåts beräkningsgrunder såsom de i triple-net-avtalen finns knappt några 

gränser för vad som kan utgöra en beräkningsgrund. Det finns egentligen inget 

sätt att säkert förutse hyrans framtida storlek. Utöver detta kan hyran även variera 
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mycket från år till år vilket kan föra med sig svängningar på hela 

hyresmarknaden om dessa avtal blir vanligare. Samtidigt skulle hyran kunna bli 

så hög att företag får svårt att bedriva sin verksamhet. Denna riskexponering har 

även noterats av Riksrevisionen som menar att även små ränteförändringar kan få 

stora konsekvenser för berörda myndigheter.
159

 Motivet till att tillåta andra 

beräkningsgrunder var att hyran för ett avtal på lång tid skulle kunna följa 

ändringen av den allmänna hyresnivån. Denna beräkningsgrund leder inte till ett 

sådant resultat. Mycket talar därför emot att den kan anses vara en sådan 

beräkningsgrund som ska omfattas av undantaget i 19 §. Allt det som ovan 

anförts angående villkoren som bestämmer hyrans storlek i avtalet leder mig till 

att säga att även denna del torde avvika från vad som förekommer vid hyra. 

7.3.5 Sammanfattande anmärkningar 

Det återstår då att jämföra med hur HD resonerat kring vad som ska anses vara så 

avvikande från hyra att avtalet ska uppfattas som något annat. Även om det 

resonemang HD fört angående bedömningen av vad som ska anses avvika från 

hyra är mindre klart verkar det ha betydelse om hyresreglerna medger en 

tillämning i det specifika fallet. Detta får antas bero på hyresreglernas form av 

skyddsregler till fördel för den svagare parten. En skillnad som föreligger mellan 

de av HD prövade avtalen och triple-net-avtalet är att det senare uppvisar en brist 

av hyreskaraktär medan de förra introducerar för hyra främmande moment. 

Således äger hyresreglerna inte tillämpning vad gäller underhållet och 

vårdplikten eftersom underhållet ligger helt på hyresgästen och skicket och 

utförandet regleras genom avtalet. Samma sak gäller hyresgästens 

sanktionsmöjligheter. Vidare skulle hyran endast genom stor svårighet, om ens 

möjligt, kunna bestämmas efter marknadshyran i en prövning av hyresnämnden. 

Kvar finns dock två av de viktigaste skydden för hyresgästen, besittningsskyddet 

samt skyddet mot förverkande utanför de i lagen stadgade grunderna. Frågan är 

om skyddsbehovet bakom dessa regler är närvarande i det aktuella förhållandet. 

Som ovan nämnts är hyresgästerna ofta myndigheter och stora företag. En 
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förutsättning för att hyresvärden ska ingå ett avtal är att de bedömer hyresgästen 

som stabil och solvent. Så länge hyresgästen betalar den avtalade hyran har 

hyresvärden inget intresse av att bli av med denna. Detta gäller även efter 

hyrestidens slut. Intresset i att hyresgästen ska stanna i lokalen är nästan starkare 

hos hyresvärden än hos hyresgästen. Om hyresgästen väljer att inte förlänga 

avtalet står hyresvärden med en fastighet som hon ej önskar äga. Målet blir då att 

försöka hitta en annan hyresgäst, gärna en som vill ingå ett triple-net-avtal. Ofta 

har dock fastigheten betalats av under den långa hyrestiden så att den enbart 

innebär en belastning genom alternativkostnaden för att den står tom. 

Hyresgästen kan även efter att innehaft fastigheten i upp till 25 år vara 

intresserad av att flytta till något nytt, t.ex. för att verksamhetens förutsättningar 

har ändrats. Behovet av besittningsskydd kan därför vara relativt lågt. Även 

behovet av skydd mot oskälig uppsägning är lågt. Hyresvärdens primära intresse 

är att få en stabil inkomst och så länge hyran betalas finns ingen anledning för 

henne att säga upp avtalet. Det är avtalets funktion som finansiering som leder 

till de avvikande omständigheterna och förtar det dess karaktär som hyra. Det 

finns många omständigheter som liknar vad som förekommer vid finansiell 

leasing av lös egendom. Ett sådant avtal har, trots utåt sett ett hyresavtal, ett 

tydligt finansiellt syfte speciellt om avtalstiden är så lång att det motsvarar 

hyresobjektets praktiska eller ekonomiska livslängd. Det kan diskuteras om ett 

sådant avtal ska vara att anse som hyra av lös egendom eller en egen avtalstyp.
160

 

Med tanke på att hyra av fast egendom är mer betydelsefullt för samhället och att 

det med rättigheten följer en mer omfattande reglering kan det med övertygelse 

ifrågasättas om det är rimligt att det är fråga om ett hyresavtal.  

Jag anser därför att det finns starka skäl att anse att avtalet avviker i sådan 

mån från vad som förekommer vid hyra att det ska anses hänföras till något 

annat. I inledningen nämndes några skäl till varför det är av betydelse att avgöra 

ett avtals karaktär. Det ska även påpekas att lagstiftaren har valt att ge hyra en 

viss omfattning genom att ställa upp en ram av regler som ska anses vara hyra. 

Många av dessa är dispositiva vad gäller lokaler. Jag har visat ovan att triple-net-
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avtal går utöver vad lagstiftaren menat med denna avtalsfrihet. Trots avtalsfrihet 

på många områden uppvisar avtalen sådana skillnader från det rättsinstitut som 

svensk rätt har valt att kalla hyra att det inte rimligen kan anses att avtalet är ett 

hyresavtal. Detta skäl ensamt motiverar att det inte ska vara hänförligt till hyra. 

Tvingande regler och skydd gentemot tredje man saknas därför och parterna bör 

vara medvetna om detta för att kunna reglera dessa frågor i avtalet. Det är även 

lämpligare att dessa frågor regleras i avtalet eftersom parterna inte har behov av 

samma skydd som lagen innebär.  

7.4 Följden av förlorad typtillhörighet 

Om avtalet inte anses vara ett hyresavtal blir inte 12 kap. tillämpligt. Jag kommer 

dock i detta avsnitt att använda mig av samma terminologi som innan för att 

underlätta genomgången. Hyresgästen har inget lagstadgat besittningsskydd om 

12 kap. inte är tillämpligt. Som ovan anförts ligger det nästan mer i hyresvärdens 

intresse att avtalet fortsätter att löpa efter avtalstidens slut så länge hyresgästen 

betalar hyran. Detta är särskilt tydligt om avtalet innehåller en skyldighet för 

hyresgästen att till hyresvärden utge avflyttningsersättning om avtalet inte 

förlängs. Avtalet kan även innehålla villkor om att hyresgästen ska eller får köpa 

fastigheten efter avtalstiden. Hyresgästen kan därför inte anses vara i stort behov 

av ett sådant besittningsskydd som lagen uppställer. Det kan dock förekomma 

avtal som är kortare och där fastigheten är mer generellt utformad så hyresvärden 

inte har svårt att hitta en annan hyresgäst som går med på samma villkor. 

Hyresgästen kan i ett sådant fall ha större behov av ett besittningsskydd. Avtalen 

innehåller dock ofta även egna villkor om förlängning men dessa är 

nödvändigtvis inte sanktionerade om inte sådana intagits i avtalet.  

Många av de karaktäristiska reglerna för hyra är redan overksamma eftersom 

parterna utnyttjat avtalsfriheten, t.ex. regler om hinder eller men i nyttjandet. 

Reglerna om förverkande blir inte tillämpliga och parterna får häva avtalet 

baserat på allmänna rättsregler. Detta kan innebära en risk för båda parter. 

Hyresgästen har ofta investerat stora summor i inredning och en hävning av 

avtalet kan innebära att verksamheten störs. Hyresvärden har investerat i 
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fastigheten men har inget eget behov av att använda den. Om hyresvärden står 

utan hyresgäst en längre period innebär det en förlust. Parterna kan reglera 

möjligheterna att häva i avtalet. 

Enligt 7 kap. jordabalken har en hyresgäst skydd mot tredje man under vissa 

förhållanden. Även vissa andra nyttjanderätter har liknande skydd. Är avtalet inte 

ett hyresavtal försvinner detta skydd, om inte avtalet anses vara en annan 

nyttjanderätt. Det innebär att hyresgästen kan bli av med nyttjanderätten om 

hyresvärden överlåter fastigheten eller om hon går i konkurs. Säljer hyresvärden 

fastigheten torde hon bli skadeståndsskyldig för avtalsbrott enligt allmänna 

skadeståndsregler. Om hon går i konkurs blir det svårare. Oavsett innebär det en 

olägenhet för hyresgästen som riskerar ett uppehåll i verksamheten. Man kan 

dock anta att en ny ägare av fastigheten har ett intresse av att behålla en hyresgäst 

som innebär att alla kostnader för fastigheten täcks samt betalar en hyra som ger 

hyresvärden vinst. Det förutsätter att den nya fastighetsägaren inte förvärvar 

fastigheten för eget nyttjande utan som en investering. 

Konsekvenserna av att avtalet inte anses vara ett hyresavtal blir inte så stora. 

Parterna reglerar redan det mesta i avtalet och de få tvingande regler som blir 

tillämpliga handlar mest om att skydda hyresgästens besittning och det har redan 

konstaterat att hyresgästen inte har ett stort behov av ett sådant skydd. 

8. Slutsats 

Starka skäl talar för att ett triple-net-avtal, såsom det återgivits i denna uppsats, 

vid en prövning inte skulle anses vara hyra. Det beror inte på att hyresmomentet 

kan anses vara underordnat utan att avtalsvillkoren och avtalets syfte avviker på 

ett sådant sätt från vad som förekommer vid hyra att det inte rimligen kan anses 

vara ett hyresavtal. HD har inte angett några tydliga gränser för när ett avtal ska 

anses avvika. Det är därför endast möjligt att utifrån ett resonemang om 

lagstiftningens syften, parternas behov av skyddsregler, om avtalet medger en 

tillämpning av hyresreglerna och lämpligheten i avtalsvillkoren peka på hur jag 

utifrån det ovan anförda finner det troligt att HD skulle resonera. Förhållandet 
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mellan parterna innebär en finansieringslösning som leder till att de har behov av 

andra regler än hyresreglerna. Dessa regler är intagna i avtalet och väldigt få 

utfyllande regler behövs. Det finns därför få argument för att avtalet ska ses som 

ett hyresavtal förutom att parterna har nämnt avtalet ett hyresavtal samt att det 

sker ett faktiskt nyttjande av fastigheten. Om triple-net-avtalen ska anses vara 

hyra finns det risk för att reglerna som är till för att skydda hyresgästen urholkas 

och att denna typ av avtal blir standard på marknaden. Det vore olämpligt 

eftersom marknadshyran skulle bli mindre förutsebar och mindre företag är mer 

utsatta för ökade kostnader. Det finns även ett problem med att företag med 

mindre resurser inte inser farorna med avtalet och att de tror att de är skyddade 

genom att avtalet betecknas som ett hyresavtal. Mycket talar för att triple-net-

avtal borde hanteras på ett sätt som liknande finansieringslösningar hanteras och 

att 12 kap. inte borde vara tillämpligt med tanke på de avvikande moment som 

avtalet uppvisar.  
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9. Källförteckning 

9.1 Offentligt tryck 

9.1.1 Propositioner 

Prop. 1939:166 - Förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 14:e 

juni 1907 (nr. 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom m.m. 

Prop. 1968:91 -  Förslag till lag angående ändring i lagen den 19 juni 1942 (nr 

429) om hyresreglering m.m. och om fortsatt giltighet av lagen m.m. 

Prop. 1973:23 - Förslag till lag om ändring i jordabalken m.m. 

Prop. 1978/79:89 - Om lokalhyra. 

Prop 1983/84:137 - Förslag till ändringar i hyreslagstiftningen. 

9.1.2 Nytt juridisk arkiv avd. 2 - Tidskrift för lagstiftning m.m. 

NJA II 1908 5:1 

NJA II 1979 s. 341 
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Bilaga A 

STIBOR 90 dagar 

 

  
  STIBOR Fixing     

  STIBOR 3M     

Period Medel Ändring procentenheter Ändring procent 

1990 13,9363     

1991 11,8535 -2,0828 -14,9% 

1992 13,4929 1,6394 13,8% 

1993 8,7315 -4,7614 -35,3% 

1994 7,6794 -1,0521 -12,0% 

1995 8,8331 1,1537 15,0% 

1996 6,0314 -2,8017 -31,7% 

1997 4,4259 -1,6055 -26,6% 

1998 4,3593 -0,0666 -1,5% 

1999 3,3323 -1,0270 -23,6% 

2000 4,0653 0,7330 22,0% 

2001 4,1263 0,0610 1,5% 

2002 4,2716 0,1453 3,5% 

2003 3,241 -1,0306 -24,1% 

2004 2,304 -0,9370 -28,9% 

2005 1,8844 -0,4196 -18,2% 

2006 2,5659 0,6815 36,2% 

2007 3,8822 1,3163 51,3% 

2008 4,7662 0,8840 22,8% 

2009 0,9137 -3,8525 -80,8% 

2010 0,9341 0,0204 2,2% 

2011 2,4552 1,5211 162,8% 

2012 2,0023 -0,4529 -18,4% 

    STIBOR 3M (1987-01-02 - ) 

 STIBOR 3-månaders löptid 

Källa: Thomson Reuters 
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Konsumentprisindex 

 Konsumentprisindex 

(KPI) årsmedeltal 

totalt       

        

Period  KPI 

Ändring i 

KPI Ändring i procent 

1990 207,6     

1991 227,2 19,6 9,4% 

1992 232,6 5,4 2,4% 

1993 243,6 11,0 4,7% 

1994 248,8 5,3 2,2% 

1995 254,9 6,1 2,5% 

1996 256,3 1,4 0,5% 

1997 258,0 1,7 0,7% 

1998 257,3 -0,7 -0,3% 

1999 258,5 1,2 0,5% 

2000 260,8 2,3 0,9% 

2001 267,1 6,3 2,4% 

2002 272,9 5,8 2,2% 

2003 278,1 5,3 1,9% 

2004 279,1 1,0 0,4% 

2005 280,4 1,3 0,5% 

2006 284,2 3,8 1,4% 

2007 290,5 6,3 2,2% 

2008 300,5 10,0 3,4% 

2009 299,0 -1,5 -0,5% 

2010 302,5 3,5 1,2% 

2011 311,4 9,0 3,0% 

2012 314,2 2,8 0,9% 

    Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 

Bastid: 1980=100 

  


