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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den proposition som ligger till grund för dagens hyreslagstiftning inleds, högtidligt och 

något motsägelsefullt, med att inför Gud och konung föreslå att den då gällande 

hyresregleringen ska avvecklas och istället ersättas med avtalsfrihet inom lagens ramar.1 

Avtalsfriheten är som bekant aldrig total, utan begränsas så som inledningen till 

propositionen antyder på åtskilliga vis. Inom begreppet avtalsfrihet ligger förstås även en 

frihet att avtala om hur ett avtalsförhållande senare kan komma att upphöra. På denna 

punkt är 12 kap. JB dock restriktiv till hyresgästens fördel. Det så kallade 

besittningsskyddet sätter inte sällan stopp för hyresvärdens önskan att få en av hans eller 

hennes hyresgäster att flytta. Alldeles oavsett hyresvärdens äganderätt och den påstådda 

avtalsfriheten kan besittningsskyddet hindra hyresvärdens vilja, eftersom lagstiftaren har 

velat att hyresgästen under vissa förutsättningar ska skyddas mot just påtvingade 

avflyttningar. 

 

I fråga om bostäder har besittningsskyddet utformats så att ett hyresavtal som regel ska 

förlängas även efter att det har sagts upp av hyresvärden, genom en slags optionsrätt som 

primärt är lagstadgad i 12 kap. 46 § JB. I fallet med lokaler är besittningsskyddet istället 

indirekt. Om hyresvärden säger upp sin lokalhyresgäst ska som regel en ersättning 

utbetalas, som motsvarar de av hyresgästens skador som är en följd av att hyresförhållandet 

upphör. Mot denna huvudregel finns dock flera undantag, exempelvis i form av så kallade 

besittningsbrytande grunder och en möjlighet att avtala bort besittningsskyddet. 

 

Genom det indirekta besittningsskyddet avsåg lagstiftaren primärt att skydda de 

ekonomiska värden som hyresgästen har skapat under den tid han eller hon har hyrt den 

aktuella lokalen.2 De värden som regleringen avser att skydda skiljer sig med andra ord från 

vad som gäller i fråga om bostadslägenheter, där besittningsskyddet istället ska skydda 

hyresgästens trygghet i boendet. Det direkta besittningsskyddet syftar med andra ord till att 

skydda sociala värden, vilka ytterst är att anse som ideella värden, att jämföra med de 

                                                           
1 Prop. 1968:91 Bihang A s. 1. Det bör nämnas att den ursprungliga Prop. 1967:141 drogs tillbaka, men 
inkluderades i sin helhet som Bihang A till den senare Prop. 1968:91. Denna senare proposition ändrade 
mycket lite från den ursprungliga propositionen. Till grund för propositionerna låg SOU 1961:47 och framför 
allt SOU 1966:14. Det förra betänkandet presenterades av hyreslagskommittén och det senare av de 
hyreslagstiftningssakkunniga. 
2 Prop. 1968:91 Bihang A s. 120. 
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ekonomiska värden som det indirekta besittningsskyddet främst ska skydda.3 Skyddet för 

lokalhyresgästen ska enligt lagstiftaren framför allt uppnås genom att huvudregeln om 

ersättning ska ha en preventiv, avskräckande, effekt.4 

 

Det indirekta besittningsskyddet enligt 1969 års reformer,5 vars utformning till stora delar 

är densamma idag, ansågs av departementschefen vara minst lika effektivt som det direkta 

besittningsskyddet i fråga om att tillvarata hyresgästens intressen.6 Det har dock allt mer 

ifrågasatts om så verkligen är fallet, och om det indirekta besittningsskyddet alls har den 

preventiva verkan och skyddande effekt som lagstiftaren från början avsåg. Det finns 

anledning att undersöka om domstolarna ser till lagstiftningens ändamål och därmed i 

tillräcklig mån skyddar hyresgästens ekonomiska intressen. Senare tids rättspraxis har 

exempelvis öppnat upp för att parterna genom diverse avtalskonstruktioner såsom olika 

typer av franchiseavtal kommer undan besittningsskyddet, samtidigt som 

samhällsutvecklingen pekar mot att sådana samarbeten och avtalskonstruktioner blir allt 

vanligare. Regleringen kan samtidigt relativt enkelt sättas åt sidan genom att den på andra 

sätt avtalas bort av parterna. Det kan dessutom ifrågasättas om lagstiftningen i sig är 

ändamålsenlig när den öppnar för exempelvis jämkning av ersättningsbeloppet, och för att 

hyresvärden i hög grad kan betala en mindre ekonomisk kompensation för att på så vis 

komma undan besittningsskyddet i sin helhet. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Av ovan sagda skäl finns anledning att undersöka om det indirekta besittningsskyddet är 

ändamålsenligt med utgångspunkt i de syften som lagstiftaren har uttalat att skyddet ska 

fylla, varför detta är uppsatsens syfte. För att uppnå syftet med uppsatsen ska 

frågeställningarna nedan besvaras. 

 

- Vad är syftet med det indirekta besittningsskyddet? 

- Är lagstiftningen konstruerad på så vis att syftet med det indirekta 

besittningsskyddet uppnås? 

                                                           
3 Prop. 1968:91 Bihang A s. 40. 
4 Prop. 1968:91 Bihang A s. 121 f. och SOU 1966:14 s. 314. 
5 Se prop. 1968:91 Bihang A. 
6 Prop. 1968:91 Bihang A s. 124. 
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- Råder det en diskrepans mellan lagstiftarens ursprungliga intention om lagens syfte 

och rättstillämpningen, särskilt i fråga om senare tids rättspraxis från Högsta 

domstolen? 

 

1.3 Avgränsningar 

Det kan tyckas nära till hands att i uppsatsen även utreda det direkta besittningsskyddet 

eftersom de båda regelverken delvis syftar till att skydda hyresgästers nyttjanderätt. Det rör 

sig dock om två olika regelsystem som ska beakta två tämligen åtskilda skyddsintressen. I 

huvudsak skyddas så som tidigare har berörts ett ideellt intresse i fråga om 

besittningsskyddet för bostadshyresgäster, och framför allt ekonomiska intressen för 

lokalhyresgäster. Skyddsmekanismerna skiljer sig dessutom åt. Det är därför naturligt att 

avgränsa uppsatsen i enlighet med detta. Det direkta besittningsskyddet för 

bostadshyresgäster kommer enbart att beröras i den grad det finns ett intresse att jämföra 

de två regelverken, för att på så vis kunna utröna ändamålsenligheten i det indirekta 

besittningsskyddet. 

 

Uppsatsen behandlar de delar av det indirekta besittningsskyddet och andra lagrum som jag 

anser vara centrala för uppsatsens syfte och frågeställningar. Även andra delar av 

lagstiftningen än den som beskrivs kan förvisso sägas vara av relevans för det indirekta 

besittningsskyddets ändamålsenlighet. Den lagstiftning som inte berörs i uppsatsen är dock 

enligt min mening inte av samma betydelse för regleringens ändamålsenlighet, jämfört med 

de aspekter som uppsatsen behandlar. 

 

Det kan nämnas flera exempel på delar av lagstiftningen som också har viss relevans för det 

indirekta besittningsskyddets ändamålsenlighet, men som inte utreds särskilt i denna 

uppsats. Det kan exempelvis ifrågasättas om skälig hyra enligt 12 kap. 57 a § 1 st. JB ska 

vara marknadshyra. Kanske skulle någon form av bruksvärdeshyra bättre ta till vara på 

regleringens skyddsändamål. Av de undantag från de indirekta besittningsskyddet som 

stadgas i 12 kap. 56 § JB berör uppsatsen knappt andra undantag än möjligheten att avtala 

bort besittningsskyddet, eftersom jag inte anser dem vara av lika stor vikt för regleringens 

ändamålsenlighet. Vad som egentligen utgör en nyttjanderätt samt gränsdragningen mellan 

bostadslägenhet och lokal hade kunnat utredas ytterligare, men även dessa delar är inte av 

samma relevans för uppsatsens syfte som de delar av lagstiftningen jag har valt att 

behandla. Av samma anledningar tar inte uppsatsen exempelvis upp lokalhyresgästens 



10 
 

möjligheter till uppskov med avflyttningen, hyresvärdens skyldighet att betala förskott på 

ersättning till hyresgästen eller möjligheten att begära medling från hyresnämnden. 

 

1.4 Metod 

Vid författandet av denna uppsats har jag tillämpat en traditionell rättsdogmatisk metod, 

där lagtexten har tolkats utifrån lagförarbeten, rättspraxis och doktrin för att på så vis 

besvara ovan uppställda frågeställningar.  

 

Den rättspraxis som har använts består av domar från domstolarna men även beslut av 

hyresnämnden, eftersom hyresnämnden är rättslig instans i flera frågor som berör det 

indirekta besittningsskyddet. Vid ett tillfälle hänvisas till ett examensarbete från juridiska 

institutionen vid Stockholms universitet, där ungefär 30 beslut från hyresnämnden har 

studerats, för att visa på tendenser i hyresnämndens praxis. Två intervjuer har dessutom 

genomförts med ett hyresråd vid Hyres- och arrendenämnden i Västerås för att visa på 

sådana tendenser. Hyresrådets kommentarer bekräftas till stor del genom hänvisning till 

andra rättskällor, men uttalandena är trots detta värdefulla för att tillsammans med övriga 

källor demonstrera hur hyresnämnden generellt sett beslutar när parterna önskar att avtala 

bort besittningsskyddet. 

 

1.5 Disposition 

Kapitel 2 inleds med en redogörelse för vad det indirekta besittningsskyddet är och vilka 

förutsättningarna är för dess tillämpning. Därefter beskrivs den aktuella lagstiftningens 

historia, för att få en bakgrund till regleringens syfte som det därefter redogörs för. I kapitel 

3 utreds undantagen från det indirekta besittningsskyddet, med huvudsakligt fokus på 

möjligheten att avtala bort skyddet. I kapitel 4 beskrivs först de besittningsbrytande 

grunderna i korthet, varefter den intresseavvägning som mer eller mindre är av relevans för 

alla besittningsbrytande grunder förklaras och analyseras. Därefter studeras successivt alla 

besittningsbrytande grunder. I kapitel 5 redogörs för vad ersättningen ska motsvara och hur 

den ska beräknas. I kapitel 6 återkopplas till tidigare kommentarer för att 

sammanfattningsvis besvara uppsatsens frågeställningar. 
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2 Allmänt om det indirekta besittningsskyddet 

2.1 Det indirekta besittningsskyddet – en introduktion 

Det indirekta besittningsskyddet framkommer i 12 kap. 57 § JB och innebär att 

hyresvärden under vissa förutsättningar ska utbetala ersättning till hyresgästen i enlighet 

med 12 kap. 58 b §. Enligt huvudregeln i 12 kap. 57 § 1 st. JB ska ersättning utbetalas om 

hyresvärden har sagt upp hyresavtalet och vägrar att förlänga hyresförhållandet, eller om 

hyresförhållandet inte förlängs för att hyresgästen inte godtar de hyresvillkor som 

hyresvärden kräver för förlängning. Enligt 12 kap. 57 § 2 st. JB gäller det indirekta 

besittningsskyddet dessutom för det fall att hyresgästen har sagt upp hyresavtalet för 

förlängning på ändrade villkor. 

 

För att det indirekta besittningsskyddet över huvud taget ska komma på fråga måste det 

aktuella avtalsförhållandet utgöra just ett hyresförhållande. Enligt 12 kap. 1 § 1 st. JB gäller 

kapitel 12 i jordabalken endast avtal varigenom hus eller delar av hus nyttjas mot ersättning. 

12 kap. 56 § 1 st. JB stadgar dessutom att det måste röra sig om en upplåtelse av lokal. Med 

lokal menas enligt 12 kap. 1 § 3 st. JB e contrario en lägenhet som inte har upplåtits för att 

helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad. I lagförarbetena förklaras att vid 

kombinerade upplåtelser där hyresobjektet utgörs av både lokal och bostad ska objektet 

anses vara en bostad för frågan om besittningsskydd, undantaget om bostadsinslaget är av 

ringa betydelse. Det indirekta besittningsskyddet aktualiseras därför inte i fallet med sådana 

blandade upplåtelser.7  

 

Även om de ovan nämnda förutsättningarna är uppfyllda finns undantag från det indirekta 

besittningsskyddet stadgade i 12 kap. 56 § JB. Det kan exempelvis nämnas möjligheten att 

avtala bort besittningsskyddet, enligt 12 kap. 56 § 2 st. JB. Föreligger inga undantag och 

förutsättningarna är uppfyllda i övrigt gäller det indirekta besittningsskyddet enligt 12 kap. 

57 § JB. Det finns dock även undantag från huvudregeln om ersättningsskyldighet, trots att 

rekvisiten för det indirekta besittningsskyddet är uppfyllda. Dessa undantag kallas för 

besittningsbrytande grunder, och finns att hitta i 12 kap. 57 § 1 st. JB. De 

besittningsbrytande grunderna är situationer då hyresvärden enligt lagstiftaren anses ha en 

befogad anledning att inte förlänga hyresavtalet, varför ersättningsskyldighet uteblir.8 

                                                           
7 Prop. 1968:91 Bihang A s. 124. 
8 Prop. 1968:91 Bihang A s. 121. 
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Föreligger en faktisk ersättningsskyldighet för hyresvärden ska storleken på denna 

ersättning beräknas i enlighet med 12 kap. 58 b § JB. Ersättningen ska vara lika stor som 

hyresgästens årshyra, om inte detta belopp är mindre än den ekonomiska skada som 

hyresförhållandets upphörande har inneburit för hyresgästen. Överskrider skadorna en 

årshyra ska den ekonomiska förlusten ersättas i skälig omfattning. Att skadeståndet gäller i 

skälig omfattning innebär att skadorna kan jämkas, vilket kan sägas utgöra ytterligare ett 

undantag från en huvudregel om att alla hyresgästens skador som är en följd av 

hyresförhållandets upphörande ska ersättas i enlighet med det indirekta besittningsskyddet.9 

 

Det finns med andra ord flera undantag från regeln om ersättningsskyldighet när ett 

lokalhyresförhållande upphör. Eftersom huvudregeln om ersättningsskyldighet är tämligen 

okomplicerad men samtidigt undantagen i många fall, finns anledning att särskilt undersöka 

de många undantagen i de kommande kapitlen av denna uppsats. Innan dess kommer 

regleringens historiska bakgrund kort redogöras för, och därefter utreds särskilt syftet med 

det indirekta besittningsskyddet. 

 

2.2 Historisk tillbakablick 

Frågan om ett besittningsskydd vid upplåtelse av lokal uppkom under 1910-talet som en 

följd av den betydligt större diskussion som pågick i fråga om ett besittningsskydd för hyra 

av bostadslägenhet. Behovet av ett sådant skydd ansågs uppstå särskilt med anledning av 

svår bostadsbrist, som i sin tur var ett resultat av det pågående första världskriget. Om 

hyresgästen sades upp från sin bostadslägenhet i ett läge där sådana var en bristvara skulle 

det innebära en stor risk att han eller hon tvingades stå utan bostad. Besittningsskydd 

ansågs dock vara ett allt för stort steg och försök gjordes istället att åtgärda situationen 

genom att reglera hyresnivåerna.10 Några år senare presenterades en utredning där det 

föreslogs ett indirekt besittningsskydd för både bostäder och lokaler.11 Inte heller detta 

förslag fick dock något större gehör. Det var först genom 1939 års reformer av hyreslagen 

som de båda typerna av upplåtelse fick ett besittningsskydd reglerat i lag, som till en början 

var indirekt och därmed ersättningsbaserad i sin utformning.12 

 

                                                           
9 Prop. 1968:91 Bihang A s. 129. 
10 Prop. 1968:91 Bihang A s. 31 f. 
11 Se SOU 1923:76. 
12 Se prop. 1939:166. 
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Det andra världskriget innebar ännu en gång en längre period av omfattande bostadsbrist, 

och det då rådande besittningsskyddet ansågs vara otillräckligt för att skydda landets 

hyresgäster från uppsägning. Som en direkt följd av kriget lagstiftades därför om ett direkt 

besittningsskydd genom hyresregleringslagen, som skulle vara en provisorisk lag men som 

till stora delar kom att gälla under flera decennier. En uppsägning som ansågs strida mot 

god sed i hyresförhållanden, eller på annat sätt var obillig, gällde inte för det fall att en 

intresseavvägning mellan avtalsparterna föll ut till hyresgästens fördel. Vanligtvis förlängdes 

också hyresavtalet, vilket innebar att lagstiftningen gav ett mycket starkt skydd för 

hyresgäster som ville kvarstå i ett hyresförhållande. Skyddet gällde såväl bostadshyresgäster 

som lokalhyresgäster. Sedan 50-talet avvecklades hyresregleringen successivt genom att 

begränsa vilka som föll under skyddet, samtidigt som avvecklingen också skedde på ett 

regionalt plan. I samband med detta genomfördes dock lagstiftningsåtgärder som innebar 

att de som inte längre fick skydd genom hyresregleringslagen erbjöds ett något svagare 

besittningsskydd i den så kallade besittningsskyddslagen. Även denna lag var enligt 

lagstiftaren en tillfällig lösning.13 Dessa provisoriska lagar ersattes successivt av 1969 års 

hyreslag,14 som kort efter dess instiftande infogades som 12 kap. i den nu gällande 

jordabalken.15 1969 års lagreformer kom att innebära ett direkt besittningsskydd för 

bostadshyresgäster, och en indirekt, ersättningsbaserad motsvarighet i fråga om 

lokalhyresgäster. Skyddsmekanismerna avseende de två besittningsskydden kvarstår på ett 

principiellt plan än idag.16 

 

2.3 Syftet med det indirekta besittningsskyddet – allmänna utgångspunkter 

Även om den besittningsskyddande regleringen i fråga om lokaler delvis uppkom som en 

följd av behovet att skydda människors boende kom lagstiftningen med tiden att se olika ut 

för de två kategorierna av upplåtelser. Skillnaderna motiverades med att skyddsintressena 

skiljde sig åt och att de två skyddsformerna passade olika väl för att skydda ideella 

respektive ekonomiska värden.17 Så som påpekades i det inledande kapitlet till denna 

uppsats avser det direkta besittningsskyddet att skydda sociala värden, som ytterst utgör 

just värden av ideell natur. Det indirekta besittningsskyddet ska istället primärt skydda de 

ekonomiska värden som lokalhyresgästen har uppnått genom sitt arbete och sina 

                                                           
13 Prop. 1968:91 Bihang A s. 32 f. 
14 Prop. 1968:91 s. 1 f. 
15 Prop. 1970:20 del A s. 1. 
16 Se prop. 1968:91 Bihang A s. 40. 
17 Prop. 1968:91 Bihang A s. 122. 
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kapitalinsatser under tiden som hyresgäst i den aktuella lokalen.18 Ytterligare en anledning 

till att regleringen med tiden kom att skilja sig åt var för att skyddsintresset vid upplåtelse av 

lokal inte ansågs vara lika starkt som det i fråga om bostadslägenheter, varför inte heller 

intrånget i avtalsfriheten ansågs kunna vara lika ingripande.19  

 

Det indirekta besittningsskyddet har även ansetts kunna tillgodose hyresvärdens intresse att 

tillgodogöra sig sin egendom på ett bättre sätt än det direkta besittningsskyddet.20 Det har 

vid lagstiftningsprocessen ansetts mycket viktigt att en fastighetsägare har en möjlighet att 

just tillgodogöra sig fastighetens värde, utan att besittningsskyddet blir för svagt.21 Det 

indirekta besittningsskyddets konstruktion ska därmed även till viss del skydda en 

fastighetsägares äganderätt, även om skyddet primärt har tillkommit för att skydda 

hyresgästen. I slutändan utgör det indirekta besittningsskyddet med andra ord en avvägning 

mellan de två parternas intressen. Oavsett hur en tvist som berör det indirekta 

bestittningsskyddet faller ut, torde lagstiftaren ha för avsikt att såväl hyresägarens 

äganderätt som hyresgästens intressen ska beaktas. 

 

När det indirekta besittningsskyddet ursprungligen kom till år 1939 för att främst skydda 

landets lokalhyresgäster avsåg det just att skydda ekonomiska och inte ideella värden. 

Lokalhyresgäster ansågs ha ett skyddsbehov eftersom det utan skydd fanns risk att 

hyresvärden skulle utnyttja sin position av ekonomisk övermakt, exempelvis i form av 

obefogade hyreshöjningar.22 När det indirekta besittningsskyddet återinfördes för 

lokalupplåtelser poängterades det ånyo att regleringen avser att skydda ekonomiska värden 

som har knutits till lokalen, exempelvis i form av särskilda anordningar som inte kan flyttas, 

inventarier som inte kan användas i annan lokal utan förlust samt en kundkrets som har 

kopplats till den aktuella lokalen.23 Eftersom regleringen väsentligen avser att skydda 

ekonomiska värden lämnar lagstiftaren öppet för att det indirekta besittningsskyddet även 

kan skydda ideella värden. Trots detta förhållande anser jag att rättstillämparen måste vara 

försiktig med att bortse från ekonomiska värden och enbart se till de ideella, såsom 

hyresgästens subjektiva åsikt eller tryggheten i sitt arbete. I lagstiftningsarbetet har det 

genomgående talats om behovet att skydda hyresgästens affärsverksamheter, men det 

                                                           
18 Prop. 1968:91 Bihang A s. 120. 
19 Prop. 1968:91 Bihang A s. 122. 
20 SOU 1923:76. I: SOU 1961:47 s. 37 ff. 
21 SOU 1961:47 s. 36. 
22 SOU 1938:22. I: SOU 1961:47 s. 47. 
23 SOU 1961:47 s. 110. 
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nämns över huvud taget inte ett ideellt värde som särskilt bör skyddas. Det kan därför 

ifrågasättas om rättstillämparen bör skydda ideella värden i sina bedömningar.24 

 

Som poängterades i uppsatsens inledning ville lagstiftaren i första hand att skyddet för en 

lokalhyresgäst ska uppnås genom ersättningens preventiva effekt.25 Skyddet tillkommer 

dock även i form av den utbetalade ersättningen, vilket i lagförarbetena kallas för det 

indirekta besittningsskyddets reparativa verkan.26 

 

Regleringen tillkom sammanfattningsvis för att skydda hyresgästen, eftersom hon eller han 

har ansetts befinna sig i en utsatt position. Ett argument för besittningsskyddet varit att 

hyresvärden har en ekonomisk övermakt vilket kan utnyttjas till hyresgästens nackdel. 

Hyresgästen måste skyddas från hyresvärdens eventuella agerande, eftersom hyresgästen 

kan anses ha en underlägsen ställning som gör honom eller henne extra sårbar. 

 

Även om regleringen tillkom för att skydda hyresgästen, avser den som har poängterats 

ovan även att ge hyresvärden tillräckliga möjligheter att utöva sin äganderätt. En 

fastighetsägare har från början en mycket stor möjlighet att disponera över sin egendom, 

med undantag från vad som framkommer i lag och avtal. Det indirekta besittningsskyddet 

kan sägas utgöra ett slags undantag från äganderätten. Besittningsskyddet avser att primärt 

skydda de ekonomiska värden som lokalhyresgästen har uppnått, men det avser även att i 

viss mån skydda hyresvärdens äganderätt. Avvägningen mellan de två intressena kommer 

till uttryck på flera sätt i lagstiftningen, som vi kommer att se senare i uppsatsen. Eftersom 

det indirekta besittningsskyddet i första hand har tillkommit för att skydda hyresgästen 

kommer dock mer utrymme lämnas för att utreda huruvida regleringen fyller just detta 

syfte. I uppsatsens avslutande kapitel kommer jag att återkomma särskilt till frågan om 

regleringens syfte och diskutera detta ytterligare. 

 

 

                                                           
24 Jfr Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s. 237. För exempel på sådana bedömningar, se nedan avsnitt 
4.2.3.2. 
25 Prop. 1968:91 Bihang A s. 121 f. och SOU 1966:14 s. 314. 
26 SOU 1966:14 s. 321. 
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3 Undantag från det indirekta besittningsskyddet 

3.1 Allmänt om undantagen från det indirekta besittningsskyddet 

Det konstaterades tidigare att det finns många undantag från huvudregeln om 

ersättningsskyldighet. För att förutsättningarna för det indirekta besittningsskyddet ska vara 

uppfyllda får inga undantag vara för handen enligt 12 kap. 56 § JB. De undantag som finns 

att hitta i denna paragraf är följande: om hyresförhållandet upphör innan det har varat i mer 

än 9 månader, om hyresrätten är förverkad, om hyresavtalet sägs upp för att hyresgästen 

inte ställer ny säkerhet i enlighet med 12 kap. 28 § JB eller om parterna har avtalat bort 

besittningsskyddet i en särskilt upprättad handling och detta har godkänts av hyresnämnden 

om så behövs.  

 

Undantagen lämnar som regel inte mycket utrymme för tolkning, bortsett från framför allt 

möjligheten att avtala bort besittningsskyddet enligt 12 kap. 56 § 2 st. JB just eftersom detta 

i vissa fall måste godkännas av hyresnämnden. Denna möjlighet kommer att utredas särskilt 

i nästa avsnitt, då det är av relevans för uppsatsens syfte. Kan parterna avtala bort 

besittningsskyddet allt för enkelt finns en risk att regleringen brister i ändamålsenlighet, 

vilket jag kommer att återkomma till i nästa avsnitt. 

 

3.2 Särskilt om möjligheten att avtala bort det indirekta besittningsskyddet 

3.2.1 Möjligheten att avtala bort det indirekta besittningsskyddet 

Enligt 12 kap. 56 § 2 st. JB finns under vissa förutsättningar en möjlighet att avtala bort 

reglerna om det indirekta besittningsskyddet. En sådan överenskommelse måste slutas 

genom en särskilt upprättad handling, vilket syftar till att göra hyresgästen extra 

uppmärksammad på förhållandet att det indirekta besittningsskyddet avtalas bort.27 Har 

hyresförhållandet inte varat under mer än 9 månader, och något besittningsskydd med 

andra ord ännu inte har uppstått enligt 12 kap. 56 § 1 st. JB, ska hyresnämnden som regel 

godkänna överenskommelsen. Något godkännande behövs dock inte om 

överenskommelsen gäller i högst 5 år och innebär att besittningsskyddet kan förbises om 

hyresvärden ska bedriva verksamhet i lokalen, eller om lokalen upplåts i andra hand och 

hyresförhållandet mellan fastighetsägaren och dennes hyresgäst upphör. 

                                                           
27 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen (1 jan. 2013, Zeteo), kommentaren till 12 kap. 56 § under rubriken 
Andra stycket – Avtal om avstående från indirekt besittningsskydd. Se exempelvis RH 2001:12 om 
gränsdragning rörande rekvisitet särskilt upprättad handling. 
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Det anges inte i lagtexten på vilka grunder hyresnämnden ska godkänna eller inte godkänna 

en överenskommelse om avstående av besittningsskydd för lokaler. Det kan dock noteras 

att hyresnämnden tillhandahåller formulär för överenskommelser om besittningsskyddet i 

enlighet med 12 kap. 56 § 3 st. JB, vilket det finns skäl att återkomma till senare.28 Om 

hyresnämnden godkänner avtalet, kan beslutet inte överklagas enligt 12 kap. 70 § 2 st. JB. 

 

Inte heller lagförarbetena anvisar under vilka närmare förutsättningar som hyresnämnden 

ska godkänna en överenskommelse där det indirekta besittningsskyddet avtalas bort. 

Ledning anses dock kunna hämtas från vad som gäller för bostadslägenheter.29 Den 

förklaring som ges i fråga om att avtala bort besittningsskyddet för upplåtelse av 

bostadslägenheter är dock knapphändig. Lagförarbetena anger att hyresnämndens prövning 

ska förhindra missbruk av avtalsfriheten. Som riktpunkt uttalas att överenskommelser alltid 

bör godkännas för det fall att hyresgästen normalt inte skulle ha något besittningsskydd vid 

en intresseavvägning, i en hypotetisk besittningsskyddstvist.30  

 

Lagförarbetena hänvisar med andra ord till den bedömning som görs i fråga om en 

besittningsbrytande grund enligt 12 kap. 57 § JB är för handen eller inte, vilket jag kommer 

att återkomma till i kapitel 4. För tydlighetens skull bör redan nu sägas att för att det 

indirekta besittningsskyddet ska kunna brytas enligt 12 kap. 57 § 1 st. JB måste hyresvärden 

presentera ett så kallat sakligt skäl för sin uppsägning. Vad som är ett sakligt skäl 

framkommer delvis i 12 kap. 57 § 1 st. JB, och exempel på detta kan under vissa 

förutsättningar vara förestående rivning eller hyresgästens åsidosättande av sina 

förpliktelser. Om skälet för uppsägning anses vara sakligt vägs det därefter mot 

hyresgästens intressen att kvarstanna i hyresförhållandet. Även vissa förmildrande 

omständigheter kan beaktas på hyresvärdens sida. Om hyresvärden i den nu beskrivna 

intresseavvägningen anses ha ett större intresse av att hyresförhållandet avslutas, än 

hyresgästens intresse att det kvarstår, föreligger en besittningsbrytande grund och 

ersättningsskyldighet uteblir. Vid en vanlig intresseavvägning kan exempelvis beaktas 

faktorer såsom hyresgästens behov av lokalen, hans eller hennes möjligheter att hitta en 

                                                           
28 Se hyresnämnden, Överenskommelse om avstående från besittningsskydd – lokal, 2014-01-14 (2014-02-
05), http://www.hyresnamnden.se/blanketter/. 
29 Prop. 2005/06:13 s. 19 och Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen (1 jan. 2013, Zeteo), kommentaren till 12 
kap. 56 § under rubriken Andra stycket – Avtal om avstående från indirekt besittningsskydd. 
30 Prop. 1968:91 Bihang A s. 89 f. 
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annan lokal, hur länge hyresgästen har bedrivit verksamhet i lokalen, arten av den aktuella 

verksamheten samt beroende av kundkrets eller läge.31  

 

Det är alltså en ovan beskriven intresseavvägning som lagförarbetena hänvisar till i fråga 

om hyresnämndens bedömning huruvida ett avstående från besittningsskyddet bör 

godkännas eller inte. Enligt lagens förarbeten torde med andra ord nu nämnda faktorer 

vara av betydelse vid den hypotetiska intresseavvägningen – i den grad så är möjligt. Som 

exempel skulle parterna kunna avtala bort besittningsskyddet för det fall att hyresvärden i 

framtiden behöver disponera lokalen för att istället använda den för skötsel av fastigheten, 

om den hypotetiska intresseavvägningen faller ut till hyresvärdens fördel.32 

 

3.2.2 Särskilt om hyresnämndens praxis 

Trots de tidigare nämnda förarbetsuttalandena gör hyresnämnden i sina bedömningar inte 

någon intresseavvägning i egentlig mening, utan ser primärt till om part kan förutse vad 

klausulen kommer att innebära. Avtalets ordalydelse och innebörd måste därför vara 

tydliga. Som regel godkänns överenskommelser om avsteg från det indirekta 

besittningsskyddet, om parterna har angett under vilken eller vilka förutsättningar skyddet 

inte ska gälla.33 Hyresnämnden godkänner exempelvis överenskommelser där 

besittningsskyddet inte gäller för det fall att ett samarbetsavtal som är kopplat till 

hyresavtalet upphör, vilket ofta är fallet vid franchising.34 I den mån överenskommelser inte 

godtas beror det som regel på just förhållandet att avtalet är otydligt och inte har begränsats 

till en viss händelse eller tidpunkt.35 Det kan noteras att hyresnämnden regelmässigt 

godkänner att parter avtalar bort besittningsskyddet med anledning av förestående rivning 

eller ombyggnation, till den grad att det har diskuterats om regleringen fyller något syfte i 

just de fallen.36  

 

                                                           
31 Prop. 1968:91 Bihang A s. 125 och SOU 1966:14 s. 333 f. 
32 Detta kan vara ett sakligt avflyttningsskäl i enlighet med 12 kap. 57 § 1 st. 4 p. JB. Se nedan avsnitt 4.5. 
33 Johansson, hyresråd, intervju 2013-10-10. Se även Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen (1 jan. 2013, 
Zeteo), kommentaren till 12 kap. 56 § under rubriken Andra stycket – Avtal om avstående från indirekt 
besittningsskydd. 
34 Johansson, hyresråd, intervju 2014-01-30. Se särskilt Hyres- och arrendenämnden i Västerås (2012-09-28, 
ärende nr 2316-12) och Hyres- och arrendenämnden i Västerås (2012-03-15, ärende nr 686-12) där 
hyresgästens besittningsskydd inte gäller om samarbetsavtalen mellan parterna upphör att gälla. Se även 
exempelvis Hyres- och arrendenämnden i Västerås (2013-07-04, ärende nr 1741-13) och Hyres- och 
arrendenämnden i Västerås (2013-06-20, ärende nr 1678-13) som synes syfta till att fungera på liknande sätt. 
35 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen (1 jan. 2013, Zeteo), kommentaren till 12 kap. 56 § under rubriken 
Andra stycket – Avtal om avstående från indirekt besittningsskydd. 
36 Prop 2005/06:13 s. 19. 
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Hyresnämndens formulär kan heller inte sägas lämna utrymme för särskilt många aspekter 

som kan vara av relevans vid en hypotetisk intresseavvägning, såsom hyresgästens behov av 

lokalen, möjligheterna att hitta en annan för hyresgästen godtagbar lokal eller arten av 

verksamheten i lokalen. Formulären tar istället sikte på orsaken till överenskommelsen, det 

vill säga vad som i den hypotetiska tvisten skulle anses vara ett eventuellt sakligt 

avflyttningsskäl.37 

 

3.2.3 Ändamålsenlighet samt förhållandet mellan lagstiftning och rättstillämpning 

Möjligheten att över huvud taget kunna avtala bort det indirekta besittningsskyddet 

motiveras inte i lagförarbetena. I fråga om bostäder förklaras regleringen med att en sådan 

möjlighet kan ha bostadspolitisk betydelse då utbudet av lägenheter därigenom torde öka i 

inte oväsentlig utsträckning. Dispositiviteten innebär att en hyresvärd får större möjlighet 

att disponera över en uthyrd lägenhet om han eller hon plötsligt inte längre anser sig ha 

möjlighet eller vilja att hyra ut den. Om besittningsskyddet inte skulle kunna avtalas bort 

skulle lägenheten istället riskera att inte ha blivit uthyrd från första början, då hyresvärden 

av olika anledningar inte vill vara fast med en hyresgäst i den aktuella bostaden.38  

 

Liknande argument som ovan kan naturligtvis föras rörande lokaler. En hyresvärd kan ha 

alla anledningar att vilja disponera över sin fastighet vid en på förhand bestämd tidpunkt 

eller händelse. Det bör påpekas att besittningsskyddet i sig strider mot en fastighetsägares 

intressen att utöva sin äganderätt. Det kan därmed utifrån en fastighetsägares utgångspunkt 

vara rimligt att skyddet under vissa förutsättningar kan avtalas bort. Ett av de argument 

som låg till grund för att besittningsskyddet är indirekt rörande lokaler, och direkt i fråga 

om bostäder, var som tidigare har poängterats att de skyddsintressen som låg till grund för 

de två typerna av hyra är olika starka i förhållande till avtalsfriheten. Intresset av tryggheten 

till den egna bostaden ansågs vara starkare än de ekonomiska intressen som gör sig gällande 

i fallet med lokaler, varför intrånget i avtalsfriheten inte ansågs kunna göras lika ingripande i 

det senare fallet.39 Av samma skäl kan det vara rimligt att ha en möjlighet att avtala bort 

besittningsskyddet åtminstone i fallet med lokaler. Avtalsfriheten är en princip som endast 

bör kunna sättas åt sidan om starka intressen motiverar annat. Utifrån respekten för 

                                                           
37 Se hyresnämnden, Överenskommelse om avstående från besittningsskydd – lokal, 2014-01-14 (2014-02-
05), http://www.hyresnamnden.se/blanketter/. 
38 Prop. 1968:91 Bihang A s. 89. 
39 Prop. 1968:91 Bihang A s. 122. 
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avtalsfriheten men även fastighetsägarens äganderätt anser jag det vara fullt rimligt att det 

indirekta besittningsskyddet under vissa förutsättningar kan avtalas bort. 

 

Det indirekta besittningsskyddet tappar dock till stora delar sitt skyddande syfte om det är 

för enkelt att sätta det åt sidan. Det uppställs varken i lagtext, lagförarbeten eller 

hyresnämndens praxis särskilt stora krav på innehållet i den överenskommelse som innebär 

att besittningsskyddet avtalas bort. Att hyresnämnden enligt lagtexten som regel måste 

bedöma avståenden från skyddet är naturligtvis posivt ur ett ändamålshänseende. Om det 

var helt fritt att avtala bort skyddet skulle det vara en allt för enkel sak att undkomma 

regleringens preventiva och skyddande syfte. Rekvisitet särskilt upprättad handling torde 

även stärka regleringens ändamålsenlighet. Även om parterna inte sällan är relativt 

jämställda i förhållande till vad som kan vara fallet vid bostadshyresavtal, finns gott om 

lokalhyresgäster som är ovana att läsa juridiskt bindande avtal och därför kan behöva hjälp 

att notera en klausul som avtalar bort möjligheten till vad som kan utgöra betydande 

ersättning. Rekvisitet torde stärka ändamålsenligheten i regelverket för det indirekta 

besittningsskyddet genom att förhindra att potentiella hyresgäster inte avtalar bort skyddet, 

om de så i egentlig mening inte vill. 

 

De uttalanden som finns att hitta i lagförarbetena i fråga om hur hyresnämndens 

bedömning bör gå till kan dock kritiseras. Enligt uttalandena är testet med den hypotetiska 

intresseavvägningen en riktpunkt för bedömningen. Det anges att avtal som har passerat det 

hypotetiska testet alltid bör godtas – inte att övriga överenskommelser inte ska godkännas. 

Det synes inte vara tvunget för hyresnämnden att genomföra en hypotetisk 

intresseavvägning. I slutändan är det till synes helt öppet för hyresnämnden att bestämma 

huruvida en överenskommelse ska godkännas eller inte. Uttalandena lämnar på grund av 

sin vaghet öppet för godtyckliga bedömningar från landets hyresnämnder, varför det 

indirekta besittningsskyddet riskerar att utarmas. Om hyresnämnden inte har ett tydligt 

regelverk att följa, riskerar nämnden att tillåta överenskommelser som förtar de 

ekonomiska värden det indirekta besittningsskyddet syftar till att skydda. Regleringen borde 

därför förtydligas i fråga om när hyresnämnden egentligen ska godkänna nu aktuella 

överenskommelser.  

 

Det bör även poängteras de svårigheter som ligger i att genomföra en hypotetisk 

intresseavvägning, på det tidiga stadium då hyresnämnden enligt lagförarbetena bör 
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genomföra en sådan. Flera av de faktorer som normalt är av relevans vid en 

intresseavvägning kan inte beaktas när hyresförhållandet nyligen har ingåtts. Hyresgästens 

behov brukar exempelvis beräknas utifrån verksamhetens lönsamhet.40 Det är kanske inte 

rimligt att en hyresgäst som knappt har startat sin verksamhet, och därmed i en 

intresseavvägning inte skulle anses ha behov av lokalen, kan känna sig tvingad att avtala 

bort besittningsskyddet trots att ett behov senare kan komma att uppstå. Faktorer såsom 

ekonomisk kompensation och anvisning av ersättningslokal är naturligtvis omöjliga att på 

förhand beakta, vilket även gäller många andra omständigheter som typiskt sett har 

betydelse i en intresseavvägning. Lagförarbetenas uttalanden om den hypotetiska 

besittningstvisten ter sig kort sagt svåra att efterfölja. Det vore därför positivt med ett 

förtydligande om vilka faktorer som är relevanta i en sådan presumtiv intresseavvägning. 

Det skulle även vara positivt ur ett ändamålsperspektiv om hyresnämnden skulle vara 

tvungen att genomföra någon form av intresseavvägning, för att på så vis bättre se till 

hyresgästens intressen som det indirekta besittningsskyddet avser att skydda. 

 

Det kan dessutom ifrågasättas om regleringen är tillräckligt ändamålsenlig när 

hyresnämndens beslut i nu aktuella fråga inte kan överklagas. Det skulle exempelvis vara 

fördelaktigt att kunna överklaga en överenskommelse där besittningsskyddet har avtalats 

bort med anledning av en förestående rivning, varpå hyresgästen sägs upp och någon 

rivning därefter inte sker. Om besittningsskyddet inte hade avtalats bort skulle ersättning 

troligtvis kunna betalas ut.41 En domstol skulle visserligen ha möjlighet att pröva 

överenskommelsens giltighet för det fall hyresgästen väcker talan om ersättning i enlighet 

med 12 kap. 57 § 1 st. JB,42 men det är svårt att se goda skäl till varför inte 

överenskommelsen i sig skulle kunna överklagas. Det är enligt min mening inte troligt att 

kostnaderna för hyresnämnderna skulle öka i nämnvärd grad vid en sådan lagreform, men 

det skulle vid en eventuell ändring behöva undersökas ytterligare. 

 

Utöver de ändamålsmässiga brister som gäller i fråga om lagtext och lagförarbeten ställer 

jag mig något kritisk till hyresnämndernas bedömningar. Även om lagtext och lagförarbeten 

                                                           
40 Se nedan avsnitt 4.2. 
41 Victorin, Kommersiell hyresrätt, s. 61. Det kan poängteras att avtalslagen och avtalsrättsliga principer 
naturligtvis även gäller i fallet med den särskilda överenskommelsen, varför exempelvis förutsättningslära och 
svek eventuellt skulle kunna aktualiseras i situationer där grunden för uppsägning inte materialiseras efter 
avflyttning. Jfr RBD 24:85. 
42 Se exempelvis rättsfallet RBD 51:77 som förvisso gällde en bostadslägenhet enligt 12 kap. 45 a § 1 st. JB, 
men torde vara aktuell även i fallet med lokaler. I rättsfallet ansågs överenskommelsen inte gälla 
ombyggnation, eftersom endast rivning var reglerat i avtalet. 
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inte ställer höga krav på dessa bedömningar, anser jag att hyresnämnden bör vara mer 

försiktig till att godkänna överenskommelser om avstående från besittningsskydd. Enligt 

min undersökning av hyresnämndens praxis godkänns exempelvis att besittningsskyddet 

inte gäller om ett där till knutet samarbetsavtal upphör, vilket innebär att besittningsskyddet 

är starkt försvagat vid samarbeten såsom franchising. Med tanke på att just franchising har 

blivit betydligt vanligare de senaste åren är hyresnämndens praxis enligt min åsikt 

problematisk utifrån syftet med det indirekta besittningsskyddet.43 

 

Det kan enligt min mening vara en god idé att hyresnämnden faktiskt genomför någon 

form av hypotetisk intresseavvägning för att undersöka hyresgästens behov av skydd. På så 

vis skulle exempelvis kunna beaktas möjligheten för hyresgästen att hitta en annan lokal, 

vilket är en viktig faktor i en egentlig intresseavvägning. För att bättre kunna se till 

hyresgästens intresse kan det finnas anledning att göra om de aktuella formulären, så att det 

finns större möjligheter att också se till vilka omständigheter som är för handen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Prop. 2005/06:98 s. 8. 
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4 De besittningsbrytande grunderna 

4.1 Allmänt om de besittningsbrytande grunderna 

Om 12 kap. 56 § JB inte uppställer något undantag gäller det indirekta besittningsskyddet i 

12 kap. 57 § JB. Enligt paragrafens första stycke har som tidigare har konstaterats en 

lokalhyresgäst rätt till ersättning för det fall att hyresvärden har sagt upp hyresavtalet och 

vägrar att förlänga hyresförhållandet. Ersättningsskyldighet uppkommer också om avtalet 

inte förlängs för att hyresgästen inte vill acceptera de hyresvillkor som hyresvärden kräver 

för förlängning. Paragrafen ger dock även uttryck för de så kallade besittningsbrytande 

grunderna, som utgör undantag från huvudregeln om ersättningsskyldighet. Enligt 12 kap. 

57 § 1 st. JB kan de besittningsbrytande grunderna aktualiseras i följande situationer: vid 

åsidosättanden av hyresgästens förpliktelser, i fall av förestående rivning eller 

ombyggnation av huset, vid andra befogade anledningar att upplösa hyresförhållandet eller 

om de hyresvillkor som hyresvärden kräver för förlängning är skäliga och är uppställda i 

enlighet med god sed i hyresförhållanden. Enligt paragrafens andra stycke gäller de 

besittningsbrytande grunderna även i fall då hyresgästen har sagt upp avtalet för förlängning 

på ändrade villkor.  

 

De besittningsbrytande grunderna utgör förtydliganden över vad som enligt lagstiftaren 

utgör befogad anledning för hyresvärden att inte förlänga hyresavtalet.44 En befogad anledning 

är, i fallet med 12 kap. 57 § 1 st. 1 och 4 p. JB samt i någon mening 12 kap. 57 § 1 st. 2, 3 

och 5 p. JB, för handen om hyresvärdens avflyttningsskäl är av saklig art samt om en 

intresseavvägning faller ut till hyresvärdens fördel. För att en besittningsbrytande grund ska 

vara uppfylld, och hyresvärden därmed ska undkomma ersättningsskyldighet, måste han 

eller hon med andra ord först presentera ett godtagbart, sakligt skäl för hyresgästens 

påtvingade avflyttning. Vad som är ett skäl av saklig art framgår som sagt delvis av 12 kap. 

57 § 1 st. JB, men kommer att förtydligas senare i denna uppsats. Det har i rättspraxis inte 

ställts särskilt höga krav för att ett skäl ska anses vara sakligt, utan det har ansetts varit 

tillräckligt att de aktuella skälen kommer av ett legitimt intresse.45 Om hyresvärden lyckas 

presentera ett sakligt skäl måste detta dock därefter principiellt vägas mot hyresgästens 

intresse att kvarstå i hyresförhållandet, i form av en en intresseavvägning.46 Även vissa för 

                                                           
44 Prop. 1968:91 Bihang A s. 121. 
45 Högsta domstolen (2013-12-19, mål nr T 1076-12), där domstolen som exempel tog upp NJA 1972 s. 515, 
NJA 1984 s. 172 och NJA 2007 s. 1018. 
46 Prop. 1968:91 Bihang A s. 125. 
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hyresvärden förmildrande omständigheter kan påverka denna avvägning.47 Om hyresgästen 

i denna intresseavvägning anses ha ett större intresse av att kvarstå i hyresförhållandet ska 

ersättning utbetalas. Faller avvägningen ut till hyresvärdens fördel anses det ha förelegat en 

befogad anledning att inte förlänga hyresavtalet, varför ersättningsskyldighet uteblir.48  

 

Det bör redan nu förtydligas att om besittningstvisten rör frågan om hyresvärdens villkor 

för förlängning är skäliga, enligt 12 kap. 57 § 1 st. 5 p. JB, genomförs inte alltid någon 

intresseavvägning i den form som nämndes ovan, utan bedömningen tar istället primärt 

sikte på just skäligheten i de aktuella hyresvillkoren.49 Är de uppställda villkoren skäliga 

föreligger en besittningsbrytande grund, och även då uteblir ersättningsskyldighet för 

hyresvärden.50 I fallet med rivning och ombyggnation är intresseavvägningen som vi senare 

ska se preciserad i lagtext och är därmed annorlunda från vid övriga besittningsbrytande 

grunder, varför avvägningen i de fallen kan beskrivas som en legal intresseavvägning.51 

 

4.2 Intresseavvägningen 

4.2.1 Allmänt om intresseavvägningen 

Även om hyresvärden först måste presentera ett sakligt skäl för att inte förlänga 

hyresförhållandet innan en intresseavvägning över huvud taget kan genomföras, finns 

anledning att först beskriva intresseavvägningen närmare eftersom avvägningen ser likadan 

ut för många av de sakliga skäl som hyresvärden kan tänkas presentera. Det bör dock 

finnas i åtanke att avvägningen som tidigare har poängterats helt eller delvis är reglerad i lag 

i fallet med vissa besittningsbrytande grunder, vilket jag återkommer till senare i uppsatsen. 

 

Vid en intresseavvägning ska som påpekades ovan hyresvärdens sakliga skäl att inte 

förlänga hyresförhållandet vägas mot hyresgästens intresse att kvarstå i detta, med 

beaktande av eventuella förmildrande omständigheter på hyresvärdens sida. Det kan 

generellt sägas att för att en besittningsbrytande grund ska vara uppfylld måste 

hyresvärdens intresse, i förhållande till hyresgästens intresse, vara tillräckligt stort för att det 

                                                           
47 Se nedan avsnitt 4.2. 
48 Prop. 1968:91 Bihang A s. 125. 
49 I rättspraxis har dock intresseavvägningar genomförts inom ramen för skälighetsrekvisitet, när de ändrade 
villkoren har rört annat än hyra. Se hovrätten över Skåne och Blekinge (2004-04-26, dom nr DT 1124, mål nr 
T 1789-03). 
50 Prop. 1968:91 Bihang A s. 125 ff. 
51 Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 110. 
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ska framstå som rimligt att ersättning uteblir.52 Hyresgästen torde som regel antas ha ett 

skyddsvärt intresse om han eller hon bedriver verksamhet i lokalen och har ett faktiskt 

behov av lokalen,53 men lagförarbetena tar som vi ska se nedan upp några särskilda faktorer 

som relevanta vid intresseavvägningen. Genom rättspraxis finns exempel på en mängd 

ytterligare faktorer som eventuellt kan sägas vara av betydelse. Det finns anledning att ta 

upp vissa av dessa faktorer för att visa på tendenser i rättstillämpningen, samt för att på så 

vis undersöka huruvida uttalandena i lagförarbetena samt rättstillämpningen kan sägas vara 

ändamålsenliga eller inte. 

 

4.2.2 Faktorer som är av relevans för intresseavvägningen enligt förarbetena 

I lagförarbetena nämns följande exempel på faktorer som är av relevans på hyresgästens 

sida i en intresseavvägning: hyresgästens behov av lokalen, hans eller hennes möjligheter att 

hitta en annan lokal, hur länge hyresgästen har bedrivit verksamhet i lokalen, arten av den 

aktuella verksamheten samt beroende av kundkrets eller läge. Till hyresvärdens fördel 

räknas förutom det sakliga skälet för avflyttning eventuella förmildrande omständigheter 

såsom förhållandet att han eller hon har anvisat en annan lokal, har erbjudit hyresgästen 

viss ekonomisk kompensation eller har föreslagit förlängning av hyresavtalet under 

begränsad tid.54  

 

Lagförarbetena ger ingen ledning i fråga om  hur starka de olika faktorerna är i förhållande 

till varandra eller vilka andra faktorer som kan tänkas vara av vikt. Det är därmed upp till 

domstolen att i det enskilda fallet väga parternas intressen mot varandra och bedöma vad 

som väger tyngst, samt beakta de omständigheter som domstolen menar har betydelse för 

parternas intressen. 

 

Det kan med tanke på ovan nämnda lagförarbetsuttalanden i fråga om anvisning hänvisas 

till det senare avsnittet om de besittningsbrytande grunderna rivning och ombyggnation 

enligt 12 kap. 57 § 1 st. 2-3 p. JB.55 För att en anvisning av annan lokal ska kunna vara till 

hyresvärdens fördel i intresseavvägningen torde det, likt vid tillämpning av nu nämnda 

besittningsbrytande grunder, behöva röra sig om en för hyresgästen godtagbar lokal. Det 

                                                           
52 Skorup & Underskog, Hyreslagarna i lydelsen 2011, s. 205. 
53 Victorin s. 57. 
54 Prop. 1968:91 Bihang A s. 125 och SOU 1966:14 s. 333 f. Uppräkningen är inte avsedd att vara 
uttömmande, enligt Högsta domstolens uttalande i NJA 2011 s. 27. 
55 Se nedan avsnitt 4.4 för en redogörelse för anvisningsrekvisitet. 
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skulle förstås inte vara skäligt om det låg till hyresvärdens fördel att anvisa en lokal där 

hyresgästen inte kan bedriva sin verksamhet under liknande förutsättningar som tidigare. 

 

I fråga om hyresvärdens möjlighet att erbjuda viss ekonomisk kompensation kan anmärkas 

att det inte innebär att hyresgästens alla ekonomiska skador måste ersättas. Denna möjlighet 

medför att hyresvärden kan betala en mindre summa som tillsammans med 

omständigheterna i övrigt medför att intresseavvägningen faller ut till hans eller hennes 

fördel, varför full ersättningsskyldighet enligt 12 kap. 57 § 1 st. JB uteblir. 

 

4.2.3 Särskilt om faktorer som är av relevans enligt rättspraxis 

4.2.3.1 Hyresgästens behov av lokalen 

Det ryms inte inom ramen för denna uppsats att presentera alla de faktorer som anses vara 

av relevans för intresseavvägningen i rättspraxis. Det finns emellertid anledning att ta upp 

exempel i den mån de kan peka på tendenser i rättstillämpningen. Den klart starkaste 

tendensen är enligt min mening att domstolarna främst ser till hyresgästens ekonomiska 

intresse av sin lokal. Som vi ska se nedan är verksamhetens lönsamhet central i flera 

rättsfall, men även andra näraliggande faktorer såsom huruvida den i lokalen bedrivna 

verksamheten är hyresgästens primära förvärvskälla eller inte. 

 

I rättsfallet NJA 1972 s. 515 yttrade Högsta domstolen, med beaktande av lagförarbetena, 

att behovet av det indirekta besittningsskyddet är särskilt stort när hyresgästen bedriver 

förvärvsverksamhet i lokalen. Domstolen betonade även att regleringen syftar till att skydda 

de ekonomiska värden som har skapats genom denna verksamhet. Med dessa aspekter i 

åtanke poängterade domstolen att den aktuella rörelsen visserligen hade varit lönsam, men 

att denna lönsamhet skulle komma att minska i framtiden även om hyresförhållandet hade 

fortsatt. Domstolen anknöt enligt min mening ytterligare till hyresgästens behov av lokalen 

när det antyddes att det inte torde vara svårt för hyresgästen att hitta en annan lokal eller 

inrätta sig på annat sätt. Hyresvärdens intresse av lokalen ansågs i slutändan vara störst, 

varför ersättningsskyldighet uteblev. Det kan noteras att domstolen dessutom menade att 

goodwill-värden som har knutits till lokalen är av relevans i intresseavvägningen, även om 

några sådana värden inte ansågs finnas i det aktuella fallet. 

 

I rättsfallet NJA 1984 s. 172 fastställde Högsta domstolen hovrättens tidigare dom. I 

hovrättens bedömning hade det på hyresgästens sida bland annat beaktats att 
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hyresförhållandet hade pågått under lång tid, att det skulle vara omöjligt för hyresgästen att 

hitta en annan likvärdig lokal, samt att den rörelse som bedrevs i lokalen utgjorde 

hyresgästens huvudsakliga förvärvskälla. Hyresgästens intresse av lokalen ansågs i slutändan 

vara större än hyresvärdens. 

 

I senare rättspraxis från Högsta domstolen (2013-12-19, mål nr T 1076-12) genomfördes 

en intresseavvägning där hyresgästens behov av lokalen ansågs vara av stor betydelse. På 

hyresgästens sida beaktades företagets stora lönsamhet, förhållandet att det omöjligen 

skulle gå för hyresgästen att på egen hand finna en ny lokal motsvarande den tidigare, samt 

att hyresgästens verksamhet var väldigt beroende av den specifika lokalen. 

 

Det finns även en hel del praxis från underrätter där särskilt lönsamhetsaspekten är central 

och ofta avgörande.56 Sammanfattningsvis tar domstolarna stor hänsyn till hyresgästens 

behov av lokalen. Detta är helt i linje med de ovan nämnda uttalandena från lagförarbetena. 

Möjligheten att hitta annan lokal, samt hyresgästens beroende av viss kundkrets, eller läge, 

är tre andra faktorer som nämns i lagförarbetena.57 Även dessa aspekter kan dock i någon 

mening kopplas till hyresgästens behov av lokalen. Dessa faktorer har som vi såg också 

beaktats av domstolarna, även om goodwill-värden relativt sällan berörs. 

 

Generellt sett beaktas i rättspraxis mer affärsmässiga aspekter vid intresseavvägningen 

jämfört med vid motsvarande bedömning i fallet med bostadslägenheter.58 Detta förefaller 

vara rimligt med hänsyn till de olika skyddsintressen som berörs vid respektive typ av 

upplåtelse. Medan det direkta besittningsskyddet så som tidigare har nämnts syftar till att 

skydda ideella intressen, finns det indirekta besittningsskyddet främst för att skydda de 

ekonomiska värden som hyresgästen har uppnått som lokalhyresgäst. 

 

4.2.3.2 Andra faktorer som talar till hyresgästens fördel 

Även om rättstillämparen som regel primärt beaktar hyresgästens ekonomiska intressen, i 

förhållande till hyresvärdens intresse, finns exempel då mer ideella värden tas med i 

bedömningen. Utöver hyresgästens behov och där till knutna faktorer nämns i 

                                                           
56 Lönsamhet nämns som en omständighet i intresseavvägningen ibland annat följande rättsfall: Malmö 
tingsrätt (1983-07-28, dom nr DF 270, mål nr F 209/82), Hovrätten över Skåne och Blekinge (1985-01-29, 
dom nr DT 3019, mål nr T 325/83), och Göta hovrätt (2001-10-11, mål nr T 37-00). 
57 Prop. 1968:91 Bihang A s. 125 och SOU 1966:14 s. 333. Se exempelvis NJA 1984 s. 172 och Linköpings 
tingsrätt (1983-01-11, dom nr DF 1, mål nr F 50/81) där möjligheten att hitta annan likvärdig lokal beaktades 
i intresseavvägningen. 
58 Grauers, Nyttjanderätt, s. 150. 
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lagförarbetena även hur länge hyresgästen har bedrivit verksamhet i lokalen samt arten av 

denna verksamhet som två relevanta omständigheter i intresseavvägningen.59 Tidsaspekten 

har beaktats flera gånger i rättspraxis.60 Ett hyresförhållande som har pågått en längre tid 

anses med andra ord mer skyddsvärt än annars. Ju längre tid som har passerat, desto 

rimligare är det att anta att det har skapats ekonomiska värden knutna till den aktuella 

lokalen, vilket regleringen ju syftar till att skydda. 

 

Eftersom det i lagförarbetena poängteras att det väsentligen är ekonomiska intressen som 

ska skyddas av det indirekta besittningsskyddet bör domstolarna vara försiktiga med att 

även se till ideella intressen. Det torde exempelvis enligt min mening inte vara i enlighet 

med regleringens syfte att enbart beakta hyresgästens subjektiva åsikt i frågan. I ett rättsfall 

fann domstolen att hyresgästen hade haft planer på att flytta från lokalen redan innan 

uppsägningen.61 Hyresgästen ville med andra ord inte vara kvar i hyresförhållandet, vilket 

hyresvärden dock inte kände till vid uppsägningen. Utan att ekonomiska aspekter beaktades 

i övrigt föll intresseavvägningen därmed ut till hyresvärdens fördel. Det kan visserligen 

argumenteras för att hyresgästens behov av en lokal har minskat om han eller hon redan 

har avtalat med en utomstående part att få överta en ny lokal. I det aktuella fallet fanns 

påbörjade förhandlingar med målet att erhålla en ny lokal, men utan något fullbordat beslut 

eller avtal. Enligt min tolkning av domen ser domstolen enbart till hyresgästens rent 

subjektiva intresse att i ett längre tidsperspektiv kvarstå i hyresförhållandet, utan att beakta 

ekonomiska aspekter i övrigt såsom lönsamhet, vilket rimmar illa med regleringens primära 

syfte. Det indirekta besittningsskyddet kan även skydda ideella värden, men så som jag har 

påpekat tidigare bör domstolarna vara försiktiga med att enbart se till ideella värden såsom 

hyresgästens subjektiva åsikt. Även om en sådan rättstillämpning är möjlig, anser jag det gå 

emot regleringens syfte att helt bortse från de ekonomiska aspekterna såsom lönsamhet 

och verksamhetens art. Det bör dock poängteras att det rör sig om en underrättsdom, som 

sticker ut i mängden. Vanligtvis beaktar domstolarna primärt ekonomiska värden på 

hyresgästens sida vid intresseavvägningen, så vitt jag kan se.  

 

4.2.3.3 Förmildrande omständigheter 

Vid intresseavvägningen ska förutom ett sakligt skäl för avflyttning, vilket jag återkommer 

till senare, även eventuella förmildrande omständigheter beaktas på hyresvärdens sida. Som 

                                                           
59 Prop. 1968:91 Bihang A s. 125 och SOU 1966:14 s. 333. 
60 Se exempelvis det ovan nämnda NJA 1984 s. 172. 
61 Linköpings tingsrätt (1987-08-28, dom nr DF 60, mål nr F 42/86). 



29 
 

jag nämnde ovan ger lagförarbetena uttryck för att exempelvis anvisande av lokal, 

erbjudande om ekonomisk kompensation eller föreslagen förlängning av hyresförhållandet 

under viss tid är sådana förmildrande omständigheter.62 

 

Nu nämnda faktorer har delvis behandlats i Högsta domstolen. I ovan nämnda NJA 1984 

s. 172 tog domstolen upp faktumet att hyresvärden hade förhandlat med hyresgästen om 

att förlänga hyresförhållandet, men att förhandlingarna hade pågått under lång tid och varit 

utan resultat varför de inte kunde beaktas. 

 

I rättsfallet NJA 2007 s. 1018, vilket det finns anledning till att återkomma till senare i 

uppsatsen, bekräftade Högsta domstolen enligt min tolkning av domen att en ekonomisk 

kompensation ska beaktas i intresseavvägningen.63 Hyresvärden hade dels betalat, dels 

utfäst sig att betala totalt 811 800 kronor till hyresgästen. Tillsammans med övriga 

omständigheter föll intresseavvägningen ut till hyresvärdens fördel, och 

ersättningsskyldighet uteblev. Det är svårt att säga vad utgången hade blivit i rättsfallet om 

någon sådan utbetalning respektive utfästelse till betalning inte hade funnits med i bilden, 

men domstolen gör klart att den ekonomiska kompensationen fanns med i bedömningen. 

En intressant aspekt är att parterna först efter uppsägningen och avflyttningen, men före 

det att talan väcktes vid domstol, slöt överenskommelse om utbetalningen av de 811 800 

kronorna. Domstolen ansåg det inte vara något problem, utan nöjde sig med att 

överenskommelsen slöts innan talan väcktes. Det kan te sig underligt att omständigheter 

som inträffar efter uppsägning kan beaktas vid bedömning om ersättningsskyldighet enligt 

12 kap. 57 § JB föreligger eller inte. Samtidigt kan det anses vara högst relevant att fästa 

avseende vid en sådan överenskommelse vid intresseavvägningen, om den har en faktisk 

påverkan på hyresgästens behov av lokalen. 

 

I det tidigare nämnda rättsfallet från Högsta domstolen av den 19 december 2013 (mål nr T 

1076-12) menade domstolen att det i intresseavvägningen ska vägas in att hyresvärden inte 

hade erbjudit hyresgästen ekonomisk kompensation eller ersättningslokal. Det kan förefalla 

förvånande att domstolen över huvud taget tar med faktorer som inte är för handen i 

intresseavvägningen. Bristen på ekonomisk kompensation ska naturligtvis inte vara en 

aspekt som anses minska hyresvärdens intresse i avvägningen mellan parterna. Domstolen 

                                                           
62 Prop. 1968:91 Bihang A s. 125 och SOU 1966:14 s. 333 f. 
63 Högsta domstolen uttalade följande: ”Med beaktande jämväl av [den ekonomiska kompensationen] får 
Shell anses ha haft befogad anledning att säga upp även hyresavtalet.” Jfr Björkdahl s. 45. 
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poängterade dessutom att det ska beaktas att hyresvärden hade ett faktiskt ekonomiskt 

utrymme för att kunna kompensera hyresgästen. Jag kan inte hitta något stöd i 

lagförarbetena för att hyresvärdens förmåga att utbetala ekonomisk kompensation över 

huvud taget ska beaktas vid intresseavvägningen. Uttalandet uppmanar en kategori 

hyresvärdar att i högre grad än tidigare utbetala ekonomisk kompensation. En sådan 

kompensation kan innebära att intresseavvägningen faller ut till hyresvärdens fördel, med 

följden att full ersättning för hyresgästens skador uteblir. Det kan ifrågasättas om uttalandet 

och förhållandet att ekonomisk kompensation beaktas i intresseavvägningen alls är i linje 

med regleringens syfte, vilket jag återkommer till nedan. 

 

4.2.4 Ändamålsenlighet samt förhållandet mellan lagstiftning och rättstillämpning 

Vid en intresseavvägning mellan parterna ska det på hyresgästens sida beaktas flera faktorer 

som kan kopplas till hans eller hennes behov av lokalen och ekonomiska intresse. Med 

enstaka undantag tar domstolarna också främst hänsyn till ekonomiska faktorer på 

hyresgästens sida, vilket är helt i linje med regleringens syfte. Detta förhållande förefaller 

vara rimligt med hänsyn till det skyddsintresse som aktualiseras vid tillämpningen av det 

indirekta besittningsskyddet. Medan det direkta besittningsskyddet så som tidigare har 

nämnts syftar till att skydda ideella intressen, finns det indirekta besittningsskyddet för att 

främst skydda de ekonomiska värden som hyresgästen har uppnått som lokalhyresgäst. I 

den mån domstolarna enbart tar ideella värden på hyresgästens sida i beaktande vid 

intresseavvägningen kan det kritiseras utifrån ett ändamålsperspektiv. 

 

Även om avvägningen mellan parternas intressen som regel utförs i enlighet med 

lagstiftarens intentioner kan regleringen även i detta hänseende delvis vara problematisk ur 

ett ändamålsperspektiv. Domstolarnas fokus på hyresgästens behov och affärsmässiga 

aspekter innebär att en hyresgäst som bedriver ett lönsamt företag i sin lokal har ett 

starkare skydd än andra med mindre lönsamma verksamheter. Lagens preventiva funktion 

har dock i slutändan till ändamål att framför allt skydda de ekonomiska värden som en 

lokalhyresgäst har uppnått när han eller hon har bedrivit verksamhet i lokalen. 

Lagstiftningen verkar med andra ord trots allt fungera som tänkt i detta hänseende. Den 

ska vara preventiv i olika mån, beroende på vem hyresgästen är. Detta kan förstås anses 

vara stötande, men det ska beaktas att även andra faktorer har viss relevans för 

intresseavvägningen än de rent ekonomiska, samt att hyresvärden i vilket fall måste ha ett 

sakligt avflyttningsskäl för att inte bli ersättningsskyldig. 
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Ett problem uppstår dock enligt Victorin vid intresseavvägningen i fallet med just det 

indirekta besittningsskyddet, jämfört med det direkta, eftersom reglerna i det förra fallet 

även samverkar med skadeståndsreglerna. Skyddet för lokalhyresgäster är typiskt sett 

starkare i de fall då de kan få ett större skadestånd. Hög lönsamhet innebär att 

intresseavvägningen i högre grad faller ut till hyresgästens fördel, men också att 

skadeståndet riskerar att bli större än annars. Ett dubbelt skydd uppstår på så vis för 

hyresgäster som utövar verksamhet med god lönsamhet. Ett alternativ vore att lika fall 

skulle behandlas lika.64 Även om det kan förefalla vara orättvist att skyddet blir betydligt 

starkare för hyresgäster som bedriver rörelse med god lönsamhet, är det dock i slutändan i 

enlighet med regleringens syfte att just högre ekonomiska värden ska erbjudas ett starkare 

skydd. Någon annan lösning skulle innebära att väsentliga ekonomiska värden skulle riskera 

att försvinna vid en uppsägning. Regleringen må vara orättvis, men fungerar i detta 

avseende som tänkt. 

 

Tidigare nämnda lagförarbetsuttalanden om vilka aspekter som ska beaktas på hyresgästens 

sida i intresseavvägningen kan oftast på ett eller annat sätt kopplas till ekonomiska faktorer. 

I fråga om verksamhetens art torde hobbyverksamhet och annan form av ideell verksamhet 

vara exempel på mindre skyddsvärd verksamhet, eftersom samma ekonomiska intressen då 

inte aktualiseras. Detta kan visserligen anses vara orättvist, men är samtidigt i linje med 

regleringens syfte. Det kan också i detta fall poängteras att även dessa hyresgäster har ett 

visst skydd. Hyresvärden måste presentera ett sakligt skäl för avflyttning, och även andra 

faktorer än rörelsens art kan beaktas på hyresgästens sida i intresseavvägningen. 

 

I fråga om de förmildrande omständigheter som kan vara till hyresvärdens fördel, utöver 

det sakliga skäl för avflyttning som han eller hon ska uppvisa, kan först framföras att det 

enligt min mening är fullt rimligt och i enlighet med regleringens syfte att anvisning tillmäts 

betydelse i intresseavvägningen. En korrekt anvisning minskar hyresgästens behov av den 

tidigare lokalen. Eftersom behovet av lokalen tillmäts stor betydelse vid 

intresseavvägningen, är det naturligt att det anses vara en förmildrande omständighet om 

hyresvärden minskar detta behov genom sin anvisning. Det ska tilläggas att 

intresseavvägningen ju delvis även syftar till att skydda hyresvärdens intresse att utöva sin 

äganderätt. Kan hyresvärden agera på ett sätt som minskar hyresgästens behov, samtidigt 

                                                           
64 Victorin s. 58. 
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som det i slutändan skyddar hyresvärdens äganderätt, är detta helt i enlighet med det 

indirekta besittningsskyddets ändamål. 

 

På samma sätt som anvisningsrekvisitet vanligtvis anses vara uppfyllt också om hyresgästen 

har hittat en godtagbar ersättningslokal i fallet med rivning och ombyggnation,65 torde detta 

vara till hyresvärdens fördel i en intresseavvägning även vid övriga besittningsbrytande 

grunder. Ett sådant förhållande minskar ju också hyresgästens behov av sin lokal. 

 

Att förlängning av hyresavtalet under viss tid kan tillmätas betydelse i intresseavvägningen 

är också skäligt. Det kan innebära att hyresgästen får tid på sig att hitta en godtagbar 

ersättningslokal eller på annat sätt anpassa sin verksamhet efter den kommande 

avflyttningen. Det kan även i detta fall argumenteras att möjligheten att agera på det sättet 

även stärker hyresvärdens rätt att disponera över sin egendom. 

 

Jag ställer mig dock kritisk till möjligheten att genom en ekonomisk kompensation få 

intresseavvägningen att falla ut till hyresvärdens fördel, varför hyresgästen inte erhåller full 

ersättning för sina skador så som annars hade varit fallet. Det kan visserligen hävdas att 

hyresgästens intresse av sin lokal minskar om förlusten av den delvis ersätts. Det indirekta 

besittningsskyddet avser dock att skydda alla de ekonomiska värden som lokalhyresgästen 

har uppnått under tiden som hyresgäst. Det kan dessutom antas att en lägre ersättning, 

vilket kan bli följden om intresseavvägningen faller ut till hyresvärdens fördel på grund av 

den ekonomiska kompensationen, i sig är mindre avskräckande än en större summa i 

enlighet med 12 kap. 58 b § 2 st. JB. Regleringen riskerar vara mindre preventiv på grund 

av möjligheten att erlägga särskild ekonomisk kompensation, varför lagförarbetsuttalandena 

kan kritiseras i detta avseende.  

 

För det fall att en hyresvärd säger upp sin hyresgäst och därefter erbjuder hyresgästen en 

mindre ekonomisk kompensation är det förstås inte säkert att denna summa hade räckt för 

att intresseavvägningen skulle falla ut till hyresvärdens fördel i en senare rättegång. Hur det 

ligger till med den saken är dock svårt att förutse för hyresgästen. Han eller hon kan 

mycket väl tvingas nöja sig med beloppet, av rädsla att annars behöva betala 

rättegångskostnader. Att inte alla de ekonomiska värden som har gått förlorade därmed 

ersätts torde inte vara ändamålsenligt. Förlikningar är visserligen ur många hänseenden 

                                                           
65 Se nedan avsnitt 4.4. 
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positiva och oavsett lagförarbetsuttalandena om ekonomisk kompensation vanliga, men det 

är troligt att uttalandena kan få vågskålen att oftare väga över till hyresvärdens fördel i 

förhandlingarna. Det är dessutom inte sällan hyresvärden som redan är den starkare parten 

i hyresförhållandet, och därmed har en starkare förhandlingsposition. Att viss ekonomisk 

kompensation från hyresvärdens sida kan beaktas i intresseavvägningen ändrar inte detta 

förhållande.  

 

Som redan har poängterats råder ingen större diskrepans mellan lagstiftarens intentioner 

och rättstillämpningen i fråga om intresseavvägningen. I den mån ideella värden beaktas i 

allt för hög grad på hyresgästens sida kan detta kritiseras. Det kan utifrån ett 

ändamålsperspektiv även beklagas att Högsta domstolen i rättsfallet NJA 2007 s. 1018 

bekräftade att en ekonomisk kompensation ska beaktas i intresseavvägningen. Jag är 

dessutom kritisk mot resonemangen i rättsfallet från Högsta domstolen av den 19 

december 2013 (mål nr T 1076-12) där domstolen enligt min mening antydde att brist på 

ekonomisk kompensation eventuellt kan vara en negativ faktor i intresseavvägningen, samt 

förhållandet att hyresvärdens faktiska möjlighet att erbjuda ekonomisk kompensation över 

huvud taget ska ha en inverkan på bedömningen. Uttalandena har inte stöd i lag eller lagens 

förarbeten. I slutändan finner jag som sagt även att beaktandet av ekonomisk 

kompensation i intresseavvägningen över huvud taget inte är i linje med det indirekta 

besittningsskyddets ändamål. 

 

4.3 Åsidosättande av förpliktelser – 12 kap. 57 § 1 st. 1 p. JB 

4.3.1 Allmänt om den besittningsbrytande grunden 

Med beaktande av det som har sagts i fråga om intresseavvägningen finns skäl att närmare 

undersöka de besittningsbrytande grunderna i 12 kap. 57 § 1 st. JB. Innan en 

intresseavvägning kan genomföras ska hyresvärden som sagt presentera ett sakligt skäl för 

hyresgästens avflyttning. I fallet med 12 kap. 57 § 1 st. 1 p. JB utgör detta sakliga skäl 

hyresgästens åsidosättande av en eller flera förpliktelser. Den första besittningsbrytande 

grunden utgör förhållandet att hyresgästen har åsidosatt de förpliktelser som kommer av 

hyresförhållandet, om åsidosättandet är så pass allvarligt att förlängning av avtalet inte 

skäligen kan krävas. Bestämmelsen tar i första hand sikte på åsidosättanden som är 

lindrigare än vad som är fallet vid ett förverkande, eftersom besittningsreglerna inte gäller 
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vid förverkanden enligt 12 kap. 56 § 1 st. 2 p. JB.66 Kontraktsbrott som är tillräckligt 

allvarliga för att kunna leda till förverkande kan dock även utgöra grund för att bryta 

besittningsskyddet enligt 12 kap. 57 § 1 st. 1 p. JB, om något förverkande inte har ägt 

rum.67 Regeln kan även aktualiseras om förverkandegrund har förelegat, utan att 

förverkande har kunnat ske eftersom rättelse har vidtagits.68 

 

Lagförarbetena förtydligar eller begränsar inte vilka åsidosättanden som kan falla in under 

12 kap. 57 § 1 st. 1 p. JB. Exempel på relevanta åsidosättanden kan vara att en säkerhet 

försämras enligt 12 kap. 31 § JB eller att hyresgästen inte har nått upp till de krav som ställs 

på honom eller henne enligt 12 kap. 24, 25 eller 26 §§ JB.69 Har parterna avtalat om 

ytterligare förpliktelser måste förstås även dessa beaktas.  

 

Efter att det har konstaterats att det föreligger ett åsidosättande av förpliktelser ska detta 

enligt lagens förarbeten enbart leda till ersättningsskyldighet för det fall att det anses vara 

en rimlig påföljd för det aktuella åsidosättandet.70 En slags proportionalitetsbedömning ska 

med andra ord göras. Bedömningen är ett led i den intresseavvägning som på vanligt vis 

ska genomföras efter att ett sakligt avflyttningsskäl har ansetts finnas enligt ovan.71 Det 

förklaras inte i närmare detalj hur denna proportionalitets- och intressebedömning ska 

genomföras i fråga om lokaler. I motsvarande bestämmelse för bostadshyresgäster finns 

dock lagförarbetsuttalanden vilka anses kunna tillämpas analogvis.72 Det kan i enlighet med 

dessa uttalanden beaktas att rimliga krav på trivsel och ordning i fastigheten som helhet ska 

kunna ställas, att en helhetsbedömning där hyresgästens hela tid i hyresförhållandet är av 

relevans varför isolerade händelser ofta kan bortses från, att det kan vara avgörande om 

hyresgästen har vidtagit rättelse efter tillsägelse och om överträdelserna har skett under 

upprepade tillfällen.73 Skillnader mellan de två typerna av upplåtelse måste dock beaktas, 

varför exempelvis hyresgästens personliga uppträdande mot andra hyresgäster inte blir lika 

viktigt när upplåtelsen gäller en lokal.74  

 

                                                           
66 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen (1 jan. 2013, Zeteo), kommentaren till 12 kap. 57 § under rubriken 
Punkt 1 – Hyresgästen har åsidosatt sina förpliktelser. 
67 Björkdahl s. 240. 
68 Bengtsson m.fl. s. 110. 
69 Björkdahl s. 240. 
70 Prop. 1968:91 Bihang A s. 112. 
71 Victorin s. 59. 
72 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen (1 jan. 2013, Zeteo), kommentaren till 12 kap. 57 § under rubriken 
Punkt 1 – Hyresgästen har åsidosatt sina förpliktelser. 
73 SOU 1961:47 s. 84. 
74 Lejman, Den nya hyresrätten, s. 367. 
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4.3.2 Särskilt om rättspraxis 

Det finns inga prejudicerande rättsfall från Högsta domstolen som direkt berör 12 kap. 57 

§ 1 st. 1 p. JB, men frågan har tagits upp i tingsrätt och hovrätt. I ett rättsfall ansågs 

hyresgästen ha gjort sig skyldig till flera åsidosättanden av förpliktelser enligt hyresavtal och 

jordabalken. Särskilt allvarligt ansåg tingsrätten det vara att hyresgästen vid flera tillfällen 

inte hade betalat hyran i tid, även om rättelse varje gång hade vidtagits inom kort. 

Hyresgästen hade även genomfört flera otillåtna ändringar av lokalen och satt upp skyltar i 

strid med hyresavtalet. Tingsrätten gjorde en proportionalitetsavvägning för varje 

åsidosättande där allvarligheten bedömdes, samt beaktade därefter alla åsidosättanden i en 

avvägning mellan parternas intressen. Domstolen beaktade särskilt hyresgästens beräknade 

förlust om 2,5 miljoner kronor. Avvägningen föll ut till hyresgästens fördel.75 Hovrätten 

menade också att hyresgästen inte hade åsidosatt sina förpliktelser till den grad att 

ersättningsskyldighet skulle utebli. Domstolen betonade att stränga krav ställs på tyngden i 

de skäl som har angivits för uppsägning när hyresgästen bedriver näring och har en 

kundkrets som är knuten till lokalen.76 

 

I kontrast till ovan nämnda rättsfall finns exempel då domstolen har bedömt försenade 

hyresbetalningar som tillräckligt allvarliga för att rekvisiten i 12 kap. 57 § 1 st. 1 p. JB ska ha 

ansetts vara uppfyllda. I ett hovrättsfall rörde det sig om upprepade förseningar, samtidigt 

som hyresgästens hade ett bristande behov av lokalen, vilket tillsammans gjorde att 

intresseavvägningen föll ut till hyresvärdens fördel.77 I ett tingsrättsfall rörde det sig också 

om upprepade förseningar, varför hyresgästens åsidosättande av förpliktelser ansågs vara 

tillräckligt graverande för att det skulle anses utgöra ett sakligt skäl för avflyttning. 

Tingsrätten genomförde dock därefter över huvud taget ingen intresseavvägning, vilket 

starkt kan kritiseras.78 

 

4.3.3 Ändamålsenlighet samt förhållandet mellan lagstiftning och rättstillämpning 

Innan en intresseavvägning görs ska så som har angivits ovan hyresvärden presentera ett 

sakligt avflyttningsskäl, vilket i fallet med 12 kap. 57 § 1 st. 1 p. JB är ett åsidosättande av 

förpliktelser som är av viss dignitet. Precis som vid övriga besittningsbrytande grunder ska 

det alltså behöva röra sig om ett legitimt intresse, vilket ett tillräckligt gravt åsidosättande av 

                                                           
75 Malmö tingsrätt (1983-07-28, dom nr DF 270, mål nr F 209/82). 
76 Hovrätten över Skåne och Blekinge (1985-01-29, dom nr DT 3019, mål nr T 325/83). 
77 Svea hovrätt (1999-01-20, dom nr DT 2, mål nr T 388-98-78). 
78 Sundsvalls tingsrätt (1979-05-30, dom nr DF 6, mål nr F 42/77). 
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hyresgästens förpliktelser enligt min mening torde vara. Något annat skulle vara ett allt för 

stort ingrepp i hyresvärdens äganderätt. Regleringens ändamålsenlighet i fråga om 

hyresgästens ekonomiska intresse skulle istället riskeras om allt för lindriga överträdelser 

skulle anses vara sakliga avflyttningsskäl, men varken uttalanden i lagförarbetena eller 

rättspraxis pekar på att mindre överträdelser har betydelse. 

 

Vid tillämpning av den aktuella besittningsbrytande grunden tas stor hänsyn till den tidigare 

nämnda intresseavvägningen mellan parterna. Detta förhållande innebär som vi såg i 

avsnittet om intresseavvägningen att hyresgästens ekonomiska intresse får stor betydelse 

vid bedömningen. Victorin har särskilt kritiserat intresseavvägningens betydelse vid 

tillämpning av 12 kap. 57 § 1 st. 1 p. JB, eftersom det innebär att hyresgäster med lönsam 

verksamhet kan begå allvarligare kontraktsbrott än andra utan att det utgör 

besittningsbrytande grund.79 Det kan naturligtvis anses vara stötande att lokalhyresgäster 

med lönsam rörelse också tillåts att i större utsträckning begå kontraktsbrott. Samtidigt 

kvarstår faktum att lagstiftningen syftar till att skydda ekonomiskt givande verksamhet, 

varför lagens utformning är positiv ur detta hänseende. Jag kan tvärt emot Victorin inte 

rikta kritik mot ovan refererade tingsrättsfall80 där hyresgästens beräknade förlust fick stor 

betydelse för domslutet, eftersom rättsfallet precis som största delen av den rättspraxis i 

övrigt som rör om nu aktuella besittningsbrytande grund synes gå i den riktning lagstiftaren 

hade för avsikt.81 Det kan dock upprepas att i den mån domstolarna bortser från 

intresseavvägningen helt eller delvis kan detta starkt kritiseras, då en sådan rättstillämpning 

inte är i linje med lagstiftarens intention.82 När domstolarna i sin rättstillämpning inte 

beaktar hyresgästens ekonomiska intressen utan enbart graden av åsidosättande riskerar 

ekonomiska värden att gå förlorade, trots att lagstiftningen syftar till att skydda just dessa. 

 

4.4 Rivning eller ombyggnation – 12 kap. 57 § 1 st. 2-3 p. JB 

4.4.1 Allmänt om de två besittningsbrytande grunderna 

Om den förhyrda lokalen är benägen i ett hus som ska rivas, alternativt byggas om och 

hyresgästen uppenbarligen inte kan fortsätta nyttja lokalen utan nämnvärd olägenhet för 

ombyggnationen, kan det föreligga en besittningsbrytande grund i enlighet med 12 kap. 57 

§ 1 st. 2 eller 3 p. JB. En förutsättning är dock att hyresvärden anvisar en ny godtagbar 

                                                           
79 Victorin s. 60. 
80 Malmö tingsrätt (1983-07-28, dom nr DF 270, mål nr F 209/82). 
81 Victorin s. 59 f. om Malmö tingsrätt (1983-07-28, dom nr DF 270, mål nr F 209/82). 
82 Se tidigare nämnda rättsfall: Sundsvalls tingsrätt (1979-05-30, dom nr DF 6, mål nr F 42/77). 
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lokal till hyresgästen eller att hyresavtalet innehåller ett villkor med innebörden att 

hyresförhållandet upphör vid rivning respektive ombyggnation och detta ska påbörjas inom 

fem år från tidpunkten då villkoret tillkom. Eftersom de besittningsbrytande grunderna 

rivning och ombyggnation till stora delar har likadana rekvisit finns anledning att behandla 

de två grunderna tillsammans. 

 

De besittningsbrytande grunderna rivning samt ombyggnation stadgar relativt tydligt i vilka 

situationer de kan tillämpas, till skillnad från övriga grunder. Det sakliga skälen torde i dessa 

fall röra sig om just en förestående rivning alternativt ombyggnation. Genomförs ingen 

rivning, trots att hyresgästen har flyttat med anledning av en påstådd förestående rivning, 

kan hyresvärden bli skadeståndsskyldig.83 Detsamma torde gälla vid fall av avflyttning på 

grund av ombyggnation. 

 

Intresseavvägningen är reglerad i detalj på ett annat sätt än vad som är fallet med de andra 

besittningsbrytande grunderna. Departementschefen förklarade i lagförarbetena att det 

finns ett behov av tydlig reglering för besittningsbrytande situationer som är särskilt 

betydelsefulla och ofta förekommande. Rivning och ombyggnation ansågs utgöra sådana 

fall, eftersom det enligt lagförarbetena finns ett skyddsvärde i önskvärd sanerings- och 

ombyggnadsverksamhet. Anvisningsskyldigheten tillsammans med rivning eller 

ombyggnation var enligt departementschefen en godtagbar avvägning mellan parternas 

intressen. Undantag från anvisningsskyldigheten ansågs vara rimligt just när hyresavtalet 

innehåller en rivnings- eller ombyggnationsklausul, alternativt för det fall att hyresgästen vid 

avtalets ingående är införstådd med den förestående rivningen eller ombyggnationen.84 

Reglerna har kallats för en legal intresseavvägning.85 Den typ av intresseavvägning som 

aktualiseras vid de besittningsbrytande grunderna 12 kap. 57 § 1 st. 1 och 4 p. JB ska 

därmed inte göras vid tillämpning av 12 kap. 57 § 1 st. 2-3 p. JB.  

 

För att den legala intresseavvägningen ska väga över till hyresvärdens fördel krävs alltså i 

vanliga fall en korrekt anvisning. Vad som är en korrekt anvisning framgår inte i lagen eller 

lagförarbetena, men frågan är väl utredd i doktrin och rättspraxis. Anvisningsskyldigheten 

innebär att hyresvärden ska ha lämnat uppgifter om den nya lokalen i fråga om adress, 

                                                           
83 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen (1 jan. 2013, Zeteo), kommentaren till 12 kap. 57 § under rubriken 
Punkt 2 – Rivning. 
84 Prop. 1968:91 Bihang A s. 126 f. 
85 Bengtsson m.fl. s. 110. 
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storlek, hyra och vem hyresgästen ska kontakta för att diskutera eventuell uthyrning.86 

Ersättningslokalen ska finnas tillgänglig för hyresgästen i nära anslutning till att det 

ursprungliga hyresavtalet upphör.87 Hyresvärden behöver som regel inte disponera över 

den nya lokalen vid denna tidpunkt,88 men det kan finnas situationer då han eller hon måste 

köpa eller på annat sätt hålla på lokalen så att den inte exempelvis tillkommer annan.89 Det 

kan vara svårt att hitta en ersättningslokal som är godtagbar för hyresgästen, varför det 

enda sättet att undgå full ersättningsskyldighet för hyresvärden ibland kan vara just att agera 

på det sättet.  

 

Ersättningslokalen måste vara godtagbar för att anvisningsskyldigheten ska anses vara 

uppfylld. Godtagbarhetsrekvisitet innebär att hyresgästen ska ha möjlighet att driva vidare 

sin verksamhet under i stort sett samma förutsättningar som före avflyttning.90 För det 

första ska lokalen vara godtagbar ur ett fysiskt hänseende, och för det andra måste även 

hyran vara skälig. Det första ledet i bedömningen innebär att lokalen i fråga om storlek, 

utformning och läge ska vara acceptabel med hänsyn till hyresgästens verksamhet. Endast 

objektiva kriterier är relevanta, och inte hyresgästens subjektiva åsikt.91 Eftersom 

verksamheten ska kunna drivas vidare utan större olägenheter ligger det i sakens natur att 

bedömningen kan bli komplex och kan behöva ta hänsyn till flera faktorer som är av vikt 

för den aktuella verksamheten. Det kan förstås bli fråga om helt olika krav på exempelvis 

en industrilokal respektive lokal ägnad för kontorsverksamhet. Hyran för ersättningslokalen 

ska som tidigare påpekats vara skälig, vilket innebär att det ska röra sig om marknadshyra. 

Hyran behöver med andra ord inte vara på samma nivå som för den tidigare lokalen.92 

 

Enligt lagförarbeten och doktrin anses anvisningsskyldigheten även vara uppfylld om 

hyresgästen erbjuds en tillfällig lokal i avvaktan på lokal i en ny byggnad efter genomförd 

                                                           
86 Larsson & Synnergren, Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken, s. 145. Se exempelvis Svea 
hovrätt, avd. 16 dom. 2008-04-30, mål nr T 8125-07. 
87 Beckman m.fl., Jordabalken, s. 357. 
88 Beckman m.fl. s. 357. 
89 Victorin s. 62. 
90 Björkdahl s. 241. Se även Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen (1 jan. 2013, Zeteo), kommentaren till 12 
kap. 57 § under rubriken Punkt 2 – Rivning. 
91 Prop. 1968:91 Bihang A s. 126 f. och SOU 1966:14 s. 331. 
92 Prop. 1968:91 Bihang A s. 236 och SOU 1966:14 s. 331. Se även Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen (1 
jan. 2013, Zeteo), kommentaren till 12 kap. 57 § under rubriken Punkt 2 – Rivning. SOU 1966:14 s. 331 
hänvisar till hur marknadshyra beräknades vid bedömning av skälig hyra i enlighet med dåvarande reglering. 
Se nuvarande 12 kap. 57 a § 1 st. JB för nuvarande metod. 
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rivning.93 Sådana provisoriska lokaler behöver inte uppfylla samma krav som den slutgiltliga 

ersättningslokalen.94 

 

I fallet med ombyggnation är ännu en förutsättning för att hyresvärden ska undgå 

ersättningsskyldighet att hyresgästen uppenbarligen inte kan fortsätta nyttja lokalen utan 

nämnvärd olägenhet för ombyggnationen. Det är ett lågt ställt krav och som regel godtas 

ett påstående från hyresvärdens sida att ombyggnationen blir mer ändamålsenlig om 

hyresgästen inte är kvar i lokalen.95 Att hyresgästen föreslår att han eller hon tillfälligt 

lämnar lokalen under ombyggnationerna hindrar inte att besittningsskyddet bryts, då 

lagtexten inte lämnar utrymme för en sådan lösning.96 

 

4.4.2 Särskilt om rättspraxis 

I rättsfallet NJA 1989 s. 824 sades hyresgästen, som bedrev floristverksamhet i den aktuella 

lokalen, upp med anledning av förestående ombyggnation. Vad som var speciellt i målet var 

att hyresgästen därefter ordnade egen lokal. Domstolen konstaterade att hyresgästen 

skäligen hade fått nöja sig med lokalen för det fall att den hade anvisats av hyresvärden. 

Eftersom 12 kap. 57 § 1 st. 3 p. JB stadgar att det är hyresvärden som ska anvisa lokalen för 

att undgå ersättningsskyldighet menade hyresgästen att hon skulle få ersättning för 

uppsägningen. Hyresvärden ansåg dock att anvisningsskyldigheten hade bortfallit efter att 

hyresgästen hade hittat en ny, godtagbar lokal. Domstolen menade, trots att lagstiftaren inte 

hade begrundat frågan, att ersättningsskyldigheten skulle bortfalla med beaktande av 

lagstiftningens syfte. Enligt domstolen kan dock en hyresvärd bli ersättningsskyldig trots att 

hyresgästen har funnit en ny lokal, exempelvis om hyresvärden innan dess inte har 

medverkat till att hitta en ersättningslokal eller inte har anvisat godtagbar lokal inom rimlig 

tid. Det kan tilläggas att hyresgästen hade varit tvungen att betala tidigare hyresgäst 50 000 

kronor för den nya lokalen, vilket enligt domstolen inte hindrade den nya lokalens 

godtagbarhet. 

 

                                                           
93 SOU 1966:14 s. 331 och Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen (1 jan. 2013, Zeteo), kommentaren till 12 
kap. 57 § under rubriken Punkt 2 – Rivning. 
94 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen (1 jan. 2013, Zeteo), kommentaren till 12 kap. 57 § under rubriken 
Punkt 2 – Rivning. 
95 SOU 1966:14 s. 161. Påståendet lämnades utan departementschefens anmärkning och rörde bostäder, men 
anses analogt tillämpbart i fallet med lokaler. Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen (1 jan. 2013, Zeteo), 
kommentaren till 12 kap. 57 § under rubriken Punkt 3 – Större ombyggnad. 
96 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen (1 jan. 2013, Zeteo), kommentaren till 12 kap. 57 § under rubriken 
Punkt 3 – Större ombyggnad. 
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Även underrättspraxis har förtydligat anvisningsrekvisitet på olika sätt. En anvisning måste 

enligt rättspraxis göras inom rimlig tid från avflyttning, så att hyresgästen får skälig mängd 

tid på sig att begrunda erbjudandet. Hyresgästen måste dock även lämna besked huruvida 

han eller hon anser lokalen vara godtagbar inom rimlig tid. Vad som är rimlig tid för 

anvisning respektive hyresgästens respons beror på omständigheterna i det enskilda fallet.97 

I ett rättsfall gav hyresvärden uppgifter till hyresgästen om en ersättningslokal som 

hyresvärden höll på under ca 4 månaders tid, utan att hyresgästen svarade på erbjudandet. 

Hyresvärden släppte då på lokalen, knappt 4 månader innan hyresgästens avflyttning. 

Eftersom den anvisade lokalen ansågs vara godtagbar och acceptfristen enligt tingsrätten 

hade gått ut, var innebörden att hyresvärden hade fullföljt sin anvisningsskyldighet.98 

 

Rättspraxis visar på viss flexibilitet i frågan om den anvisade lokalens godtagbarhet. 

Hovrätten har poängterat att en lokal ska accepteras om det finns möjligheter att bedriva 

verksamheten under i stort sett samma förutsättningar som tidigare. Hyresgästen hade i det 

aktuella rättsfallet bedrivit tandläkarpraktik och skulle i den nya lokalen behöva genomlida 

vad domstolen ansåg vara smärre olägenheter samt genomföra vissa omdisponeringar 

jämfört med den gamla lokalen. Hovrätten ansåg trots detta den anvisade lokalen vara 

godtagbar.99 Hovrätten och domstolarna i allmänhet har även accepterat en viss 

standardökning, men även förhållandet att den anvisade lokalen måste rustas upp i viss 

mån så länge det inte leder till en obetydlig hyreshöjning.100 

 

4.4.3 Ändamålsenlighet samt förhållandet mellan lagstiftning och rättstillämpning 

Som har framgått ovan är intresseavvägningen detaljreglerad i fallet med rivning och 

ombyggnation, eftersom det anses röra sig om både vanliga och viktiga situationer. Det har 

därmed ansetts finnas skäl att göra regleringen så tydlig som möjligt, varför det lagstiftades 

om en legal intresseavvägning.  

 

Regleringen kan dock enligt min mening ifrågasättas av flera anledningar. Det kan för det 

första diskuteras lämpligheten i att särskilt reglera besittningsskyddet i fråga om rivningar 

och ombyggnationer för att de var särskilt vanliga när lagstiftningen genomfördes. Frågan 

är om inte exempelvis omläggning av bruksändamål eller hyresvärdens vilja att expandera 

                                                           
97 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen (1 jan. 2013, Zeteo), kommentaren till 12 kap. 57 § under rubriken 
Punkt 2 – Rivning. 
98 Stockholms tingsrätt (2010-11-18, mål nr T 17061-08). 
99 Svea hovrätt (1986-11-07, dom nr 14:DT 89, mål nr T 274/84). 
100 Se SvJT 1972 ref. 53. Se även Victorin s. 62. 
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egen verksamhet, vilket som vi ska se nedan kan falla in under generalklausulen i 12 kap. 57 

§ 1 st. 4 p. JB, är vanligare företeelser numera.101 Det är enligt min mening svårt att 

motivera varför en anvisning räcker för att hyresvärden ska komma undan sin 

ersättningsskyldighet i fallet med rivning och ombyggnation, men inte nödvändigtvis vid 

andra besittningsbrytande grunder. Det kan samtidigt vara svårare för hyresvärden att 

undkomma ersättningsskyldighet vid tillämpning av de nu aktuella besittningsbrytande 

grunderna, om han eller hon inte har någon möjlighet att anvisa en godtagbar lokal på 

grund av hyresgästens specifika behov. Vid tillämpning av exempelvis generalklausulen i 12 

kap. 57 § 1 st. 4 p. JB hade hyresvärden i ett sådant läge många gånger ansetts ha ett större 

intresse av lokalen än hyresgästen, trots bristen på anvisning. Denna skillnad är enligt min 

mening svår att motivera.  

 

Något som kan förklara särregleringen är möjligtvis att hänsyn även tas till ett 

samhällsintresse vid de besittningsbrytande grunderna rivning och ombyggnation. När 

departementschefen förklarade att rivning och ombyggnation är särskilt betydelsefulla 

situationer, och att det finns ett skyddsvärde i önskvärd sanerings- och 

ombyggnadsverksamhet, är det inte svårt att se att det utöver parternas intressen även 

beaktas just ett samhällsintresse vid den legala intresseavvägningen. De aktuella 

besittningsbrytande grunderna skyddar ett intresse för hyresvärden att han eller hon ska 

kunna erbjuda attraktiva och fungerande lokaler för olika typer av verksamheter, men även 

intresset för exempelvis framtida hyresgäster och för företagandet i landet som helhet. Det 

kan som exempel finnas samhällsekonomiska fördelar att industrilokaler enkelt kan byggas 

om eller rivas i tider då sådan verksamhet till stora delar flyttar ut ur landet. 

 

Även om det finns anledning att ta hänsyn till ett samhällsintresse är jag tveksam till om 

den legala intresseavvägningen som den nu är konstruerad är rätt väg att gå, med anledning 

av det indirekta besittningsskyddets ändamål. En vanlig intresseavvägning skyddar specifikt 

de ekonomiska värden som hyresgästen har skapat under tiden som lokalhyresgäst, men i 

fallet med rivning och ombyggnation tas ingen egentlig sådan hänsyn. Alla hyresgäster får 

samma skydd oavsett lönsamhet, oavsett den tid hyresförhållandet har varat och så vidare. 

Även om den legala intresseavvägningen kan ha fördelar genom att se till ett viktigt 

samhällsintresse, samt förhållandet att den kan sägas vara mer förutsebar än vid tillämpning 

av övriga besittningsbrytande grunder, kan det inte försvara att ingen hänsyn tas till 

                                                           
101 Jfr Björkdahl s. 238. 
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storleken på de ekonomiska värden som hyresgästen har skapat. Vid rivning och 

ombyggnation likställs en hobbyverksamhet som uppvisar bristande lönsamhet med ett 

resursstarkt storföretag. Det kan inte sägas vara i enlighet med det indirekta 

besittningsskyddets syfte. 

 

Vid första anblick kan bestämmelserna ge sken av att vara förutsebara i högre grad än vid 

övriga besittningsbrytande grunder. Så må vara fallet, men frågan om en ersättningslokal 

uppfyller kraven på godtagbarhet är inte alltid lätt att på förhand besvara. Grauers 

poängterar att hyresgästen är i en svår sits i ett läge där han eller hon står i valet mellan att 

acceptera en lokal som inte nödvändigtvis skulle anses vara godtagbar i en rättslig process, 

eller att tacka nej till lokalen och riskera att stå utan ersättning i en sådan process då lokalen 

trots allt var en skälig ersättningslokal enligt domstolen. Enligt Grauers väger de 

processuella reglerna delvis upp för denna osäkerhet.102 Enligt 12 a § 1 st. lagen om 

arrendenämnder och hyresnämnder kan nämligen hyresnämnden yttra sig över en lokals 

godtagbarhet redan under ett medlingsförfarande, vilket i en senare rättsprocess endast får 

frångås om bedömningen uppenbarligen inte var riktig enligt 12 kap. 57 a § 2 st. JB. Även om 

ett visst osäkerhetsmoment kvarstår eftersom yttrandet i undantagsfall kan frångås, torde 

det ge hyresgästen stöd i sitt beslut, i medling samt i eventuella förhandlingar om 

förlikning. Kravet för att en domstol ska frångå hyresnämndens uttalande i frågan är som 

framgår högt ställt.  

 

Trots tidigare nämnda brister i regleringens ändamålsenlighet kan jag inte kritisera 

rättspraxis i vidare mån. Den legala intresseavvägningen synes delvis syfta till att hyresgästen 

ska kunna bedriva sin verksamhet under liknande förutsättningar som tidigare i en ny lokal, 

eller få ersättning för sina skador. Att domstolarna anser det finnas en acceptfrist och att 

hyresgästen måste tåla smärre olägenheter står inte i strid med detta syfte. Förhållandet att 

hyresvärden kan undkomma sin anvisningsskyldighet för det fall att hyresgästen själv 

ordnar en ny lokal strider inte heller mot det syftet. Faktum kvarstår förvisso att den legala 

intresseavvägningen i sig kan kritiseras enligt ovan, men det kan inte sägas råda någon 

diskrepans mellan rättstillämpningen och lagstiftarens intentioner om hur de två aktuella 

besittningsbrytande grunderna ska fungera. 

 

                                                           
102 Grauers s. 151. 
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4.5 Annan befogad anledning – 12 kap. 57 § 1 st. 4 p. JB 

4.5.1 Allmänt om den besittningsbrytande grunden 

Enligt uttalanden i lagens förarbeten finns det ingen möjlighet att precisera alla de 

situationer då hyresvärden kan ha anledning att undkomma ersättningsskyldighet. 

Lösningen blev därför att utforma generalklausulen i 12 kap. 57 § 1 st. 4 p. JB.103 Där anges 

kort att besittningsskyddet bryts om hyresvärden i annat fall har befogad anledning att 

upplösa hyresförhållandet. Precis som vid övriga besittningsbrytande grunder krävs att 

hyresvärden först lyckas presentera sakliga skäl för sin uppsägning, samt att en 

intresseavvägning därefter faller ut till hyresvärdens fördel, för att han eller hon ska 

undkomma ersättningsskyldighet.104 

 

Angående intresseavvägningen får hänvisas till vad som har sagts tidigare i fråga om 

faktorer som är av relevans på hyresgästens sida samt förmildrande omständigheter för 

hyresvärden.105 Vad som kan utgöra sakliga skäl för uppsägning, och som alltså tillsammans 

med eventuella förmildrande omständigheter ska vägas mot hyresgästens intresse att 

kvarstanna i hyresförhållandet, har genom generalklausulen till stora delar lämnats åt 

rättstillämpningen. Departementschefen hänvisade i lagförarbetena delvis till vad de 

hyreslagstiftningssakkunniga hade yttrat i frågan. Han angav dock särskilt att en från 

lönsamhetssynpunkt gynnsam omläggning av brukningsändamålen utgör befogad 

anledning till uppsägning, om inte hyresgästen kan gå med på mer förmånliga villkor så att 

omläggningen inte längre skulle vara mer lönsam. Att en sådan situation skulle utgöra 

besittningsbrytande grund ansåg departementschefen vara så pass naturligt att det inte 

behövde anges i lagtext, utan istället skulle falla in under generalklausulen.106 Även de 

hyreslagstiftningssakkunniga menade att sådana förutsättningar borde utgöra 

besittningsbrytande grund, bortsett från det förhållandet att hyresvärdens agerande skulle 

strida mot god hyressed. Så anses exempelvis vara fallet om hyresgästen inte har fått 

möjlighet att bedöma en förvägran att förlänga hyresförhållandet, så att han eller hon kan 

erbjuda bättre villkor än tidigare.107 Det kan eventuellt även stå i strid med god hyressed om 

hyresvärden redan vid hyresavtalets tillkomst avsåg att senare övergå till ett mer lönsamt 

                                                           
103 Prop. 1968:91 Bihang A s. 102 och 126. 
104 Prop. 1968:91 Bihang A s. 125 f. 
105 Se ovan avsnitt 4.2. 
106 Prop. 1968:91 Bihang A s. 127. 
107 SOU 1966:14 s. 332 f. 
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brukningssätt utan att då berätta om detta för hyresgästen, varför det inte skulle utgöra 

besittningsbrytande grund.108 

 

De hyreslagstiftningssakkunniga tog i övrigt upp några exempel på sakliga skäl att vägra 

förlängning av hyresförhållandet, och departementschefen hänvisade till vad de sagt varför 

även de skälen torde kunna utgöra besittningsbrytande grunder.109 En sådan omständighet 

är att hyresvärden behöver den aktuella lokalen för fastighetens skötsel eller tillsyn. En 

annan är att en hyresgäst som är ekonomiskt viktig för hyresvärden behöver ta ytterligare 

en lokal i anspråk för sin verksamhet, varför hyresvärden kan behöva kräva avflyttning för 

en annan hyresgäst. En tredje är förhållandet att hyresvärden vill utvidga egen rörelse som 

bedrivs i fastigheten, och därför måste ta en hyresgästs lokal i anspråk.110  

 

Efter att sakliga skäl och intresseavvägning har diskuterats särskilt anges i de 

hyreslagstiftningssakkunnigas betänkande även att om parterna har avtalat om att 

hyresförhållandet ska upphöra om en viss förutsättning är för handen, och denna 

överenskommelse var en väsentlig förutsättning för hyresförhållandet vid dess ingående, 

ska också hyresförhållandet som regel upphöra om de avtalade förutsättningarna har 

inträffat. Som exempel anges att en provisorisk lokal upplåts med anledning av nybyggnad 

eller ombyggnation.111 Hyresförhållandet ska då kunna upphöra exempelvis när 

byggnationen väl är färdig. Det framgår inte av lagförarbetena huruvida ett villkor som 

bryter besittningsskyddet är att anse som ett sakligt skäl som därefter, precis som övriga 

sakliga avflyttningsgrunder, tillmäts betydelse för hyresvärden i intresseavvägningen. Det är 

dock troligt att så är fallet, och att en intresseavvägning ska genomföras på vanligt vis. 

Utifrån uttalanden i lagens förarbeten kan det till och med antas att ett sådant villkor 

tillmäts mycket stor betydelse i intresseavvägningen. Det torde vara acceptabelt att 

avtalsfriheten därmed i relativt hög grad går före regleringens ändamålsenlighet. Lösningen 

liknar möjligheten att avtala bort besittningsskyddet i enlighet med 12 kap. 56 § 2 st. JB, 

eftersom även sådana överenskommelser måste begränsas i relation till ett särskilt 

förhållande för att godkännas av hyresnämnden.112 

 

                                                           
108 SOU 1961:47. Detta uttalande bekräftas dock inte i prop. 1968:91 Bihang A. 
109 Prop. 1968:91 Bihang A s. 127. 
110 SOU 1966:14 s. 333. 
111 SOU 1966:14 s. 334. Se även Björkdahl s. 243. 
112 Se ovan avsnitt 3.2. 
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4.5.2 Särskilt om rättspraxis – ändamålsenlighet samt förhållandet mellan 

lagstiftning och rättstillämpning 

4.5.2.1 Allmänt om rättspraxis rörande generalklausulen 

Rättspraxis som rör intresseavvägningen i allmänhet har tagits upp tidigare, varför jag 

hänvisar till tidigare redogörelser i den frågan. Nedan kommer i första hand sakliga skäl för 

avflyttning att behandlas, men även andra frågor som aktualiseras vid tillämpning av 

generalklausulen. 

 

Högsta domstolen har, som tidigare har poängterats, uppställt ett krav att det aktuella skälet 

för avflyttning ska bäras upp av ett legitimt intresse för att anses vara sakligt. Domstolen 

menade att det rör sig om ett lågt ställt krav, och nämner flera avgöranden som exempel på 

detta.113 Det finns ett stort antal domar där generalklausulen behandlas. Några av dessa 

domar kommer att diskuteras i det kommande, för att exemplifiera vad som kan anses 

utgöra sakligt skäl för att inte förlänga ett hyresförhållande. Flera rättsfall är dessutom 

intressanta även av andra skäl, vilket vi ska se nedan. 

 

4.5.2.2 Andrahandsuthyrning – NJA 1991 s. 419 

I rättsfallet NJA 1991 s. 419 hade en hotellverksamhet sagts upp av fastighetsägaren på 

grund av ombyggnation, varpå hotellverksamheten i sin tur sade upp en restaurangrörelse 

som hyrde lokal i andra hand. Domstolen slog fast att det rör sig om ett sakligt skäl att inte 

förlänga ett hyresförhållande när lokalen hyrs ut i andra hand och hyresförhållandet i det 

första ledet upphör. I den intresseavvägning som därefter genomfördes var ytterst frågan 

vilken hänsyn som skulle tas till det ursprungliga avflyttningsskälet, i uppsägningen mellan 

fastighetsägaren och förstahandshyresgästen. Domstolen konstaterade att 

ersättningsskyldighet för fastighetsägaren inte ska påverkas av om den som faktiskt nyttjar 

lokalen är första- eller andrahandshyresgäst. Fastighetsägarens ersättningsskyldighet gäller 

förstås enbart i förhållande till förstahandshyresgästen, men i fråga om 

förstahandshyresgästens ersättningsskyldighet ansåg domstolen att andrahandshyresgästen 

som regel ska ha samma besittningsskydd som om han eller hon hyrde lokalen i första hand 

av sin hyresvärd.  

 

                                                           
113 Högsta domstolen (2013-12-19, mål nr T 1076-12), där domstolen som exempel tog upp NJA 1972 s. 515, 
NJA 1984 s. 172 och NJA 2007 s. 1018. 
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Med anledning av ovanstående resonemang gjorde domstolen en intresseavvägning som 

enligt min mening genomfördes med beaktande av det ursprungliga uppsägningsskälet; det 

vill säga den förestående ombyggnationen. För att hyresvärden ska gå fri från 

ersättningsskyldighet på grund av förestående ombyggnation måste han eller hon anvisa 

lokal. Domstolen konstaterade att en lokal hade anvisats av förstahandshyresgästen, men 

att andrahandshyresgästen inte hade accepterat lokalen. Trots detta förhållande föll 

intresseavvägningen ut till andrahandshyresgästens fördel. Några andra aspekter än 

anvisning berördes knappast av domstolen i intresseavvägningen. Det kan enligt min 

mening antas att hyresvärden inte hade kunnat visa att att den anvisade lokalen var 

godtagbar, varför hyresgästens intresse vägde över. Eftersom domstolen resonerade att 

andrahandshyresgästen skulle ha samma besittningsskydd som om han eller hon hyrde i 

första hand, torde domstolen givet omständigheterna mena att intresseavvägningen ska 

genomföras på samma sätt som vid den besittningsbrytande grunden ombyggnation. 

 

Det förefaller vara i enlighet med lagstiftarens intentioner att se en uppsägning av 

andrahandshyresgästen, som har skett på grund av uppsägning i tidigare led, som ett sakligt 

skäl. Hyresvärden kan som regel inte kontrollera ett sådant förhållande varför det bör anses 

vara objektivt sett godtagbart. Det indirekta besittningsskyddet avser delvis att skydda 

hyresvärdens äganderätt, och det måste även gälla i situationer som dessa. Regleringen ska 

skydda hyresgästen från uppsägningar genom att vara avskräckande, men när hyresvärden 

inte har en större möjlighet att kontrollera skeendet finns det all anledning att särskilt 

skydda hyresvärdens ägande. Det är därmed ändamålsenligt att situationer som dessa utgör 

saklig grund för avflyttning, även om hyresgästens intresse naturligtvis också ska beaktas i 

den senare intresseavvägningen.114 

 

4.5.2.3 Samarbetsavtal – NJA 2007 s. 1018 

I det tidigare nämnda rättsfallet NJA 2007 s. 1018 hade bensinbolaget Shell sagt upp ett 

avtalspaket med återförsäljaren Dalbo Bensin där flera avtal var kopplade till varandra, så 

att alla avtal upphörde om något av dem sades upp. Avtalspaketet omfattade bland annat 

dels ett samarbetsavtal med rätt att bedriva rörelse under vissa förutsättningar, dels en rätt 

att hyra en av Shell ägd lokal. Dalbo Bensin yrkade ett skadestånd motsvarande förlusten 

för att hela avtalsförhållandet hade upphört, medan Shell ansåg att ersättningen skulle 

begränsas till att bara avse hyresavtalets upphörande och inte motpartens vinst som var en 

                                                           
114 Notera i sammanhanget 7 kap. 31 § JB, som ger andrahandshyresgästen ytterligare ett skydd för det fall att 
det råder intressegemenskap mellan fastighetsägare och hyresvärd. 



47 
 

följd av samarbetsavtalet. Faktumet att hyresvärden ville bedriva verksamheten i egen regi 

ansågs av domstolen utgöra ett sakligt skäl i enlighet med 12 kap. 57 § 1 st. 4 p. JB. Vid 

intresseavvägningen beaktades flera aspekter, exempelvis den tidigare nämnda ekonomiska 

kompensationen från hyresvärden,115 men ett avgörande argument var att Shell enligt 

domstolen rimligen måste ha en möjlighet att kunna frigöra sig från samarbetet. Vid en rent 

avtalsrättslig tolkning av samarbetsavtalet skulle någon ersättning tydligen inte utbetalas, 

åtminstone inte i den storleksordningen, varför det är naturligt att ifrågasätta varför 

jordabalken ska tvinga fram en sådan ersättning. Högsta domstolen ansåg med tanke på 

Shells möjlighet att kunna frigöra sig från samarbetet, och med beaktande av liknande 

göttgörelseregler vid upphörande av andra uppdragsförhållanden, att hyresgästen inte 

kunde göra anspråk på hela det positiva kontraktsintresset. Vid intresseavvägningen ansågs 

dessutom Shell ha haft befogad anledning att upplösa själva hyresförhållandet, varför ingen 

ersättning enligt 12 kap. 57 § 1 st. JB skulle utbetalas. 

 

Angående det sakliga skälet för avflyttning kan nämnas att det i lagförarbetena anges som 

näraliggande exempel på sakligt skäl att hyresvärden vill expandera sin på fastigheten 

bedrivna verksamhet.116 Eftersom lagstiftaren därmed särskilt har poängterat att det utgör 

ett sakligt skäl i situationer då hyresvärden bedriver verksamhet på fastigheten och han eller 

hon vill expandera denna verksamhet, kan det ifrågasättas om detsamma gäller när rörelsen 

bedrivs utanför fastigheten som i Shell-fallet. I rättsfallet var dock förutsättningarna något 

speciella, eftersom hyresvärden Shell ägde det varumärke som hyresgästen nyttjade, hade 

utformat butik och biltvätt samt tillhandahöll en stor del av de produkter som hyresgästen 

sålde. Holmqvist och Thomsson anser att dessa omständigheter sammantaget låg till grund 

för att ett sakligt avflyttningsskäl kunde föreligga, vilket torde vara en rimlig slutsats.117 

Högsta domstolen anger dock enbart att Shells önskan att driva bensinstationen var det 

sakliga skälet för uppsägning, varför det inte med säkerhet kan bekräftas att de speciella 

omständigheterna hade betydelse för bedömningen.  

 

Domstolen tog i fråga om det sakliga avflyttningsskälet enligt min mening rimlig hänsyn till 

hyresvärdens äganderätt, om domstolen beaktade den starka koppling som förelåg mellan 

hyresvärden och den rörelse som bedrevs i lokalen. Eftersom Shell inte bara ägde lokalen, 

                                                           
115 Se ovan avsnitt 4.2.3.3. 
116 Se ovan avsnitt 4.5.1. 
117 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen (1 jan. 2013, Zeteo), kommentaren till 12 kap. 57 § under rubriken 
21. NJA 2007 s. 1018. 



48 
 

utan även varumärket och konceptet för rörelsen, måste det med hänsyn till hyresvärdens 

äganderätt anses vara rimligt att det förelåg ett sakligt skäl för uppsägning. 

 

När domstolen ställde det sakliga avflyttningsskälet mot hyresgästens intresse att kvarstå i 

hyresförhållandet, med beaktande av förmildrande omständigheter på hyresvärdens sida, 

kan det ifrågasättas om hyresvärdens möjlighet att undkomma samarbetet skulle ha beaktas 

på hyresvärdens sida. Så som har poängterats tidigare har lagstiftaren i lagförarbetena 

uppställt tre tillfällen då förmildrande omständigheter kan sägas råda på hyresvärdens sida, 

men möjligheten att undkomma ett samarbetsavtal nämns inte som exempel. Regleringen 

avser förvisso delvis att skydda hyresvärdens äganderätt, men inte till priset av att skyddet 

av de ekonomiska värden som hyresgästen har upparbetat starkt försvagas.   

 

Som vi ska se senare avser det direkta besittningsskyddet enligt huvudregeln att ersätta all 

hyresgästens skada för det fall att intresseavvägningen faller ut till hans eller hennes fördel, 

varför domstolens uttalanden att inte hela det positiva kontraktsintresset ska ersättas 

eventuellt kan ifrågasättas. Det indirekta besittningsskyddet riskerar att förlora i både 

prevention och reparation om samarbetsavtal hindrar full ersättning, antingen genom att 

förekomsten av samarbetsavtal anses vara en förmildrande omständighet eller för att endast 

en viss del av hyresgästens skador ska ersättas på grund av samarbetsavtalet. Hyresvärdar 

kan vinna på att i framtiden koppla hyra och samarbete för att undkomma besittningsskydd 

eller åtminstone få sänkt ersättningsskyldighet, som en följd av rättsfallet.  

 

Även om rättsfallet kan ha inneburit att det indirekta besittningsskyddet delvis har 

urholkats, ska tilläggas att lagstiftaren möjligen inte fullt ut hade beaktat samarbetsavtal av 

olika slag när lagstiftningen genomfördes. Eftersom Shell i det aktuella rättsfallet inte bara 

ägde lokalen utan även hade en mycket stark koppling till den rörelse som bedrevs av 

hyresgästen fanns anledning att faktiskt begränsa ersättningen något. Det indirekta 

besittningsskyddet avser att skydda hyresgästens rörelse, men i fall som dessa är rörelsen 

inte helt och hållet hyresgästens. Det blir i ett sådant läge svårare att motivera det ingrepp i 

äganderätten som besittningsskyddet utgör. Det hade varit mycket positivt om Högsta 

domstolen hade klargjort i vilka lägen ett samarbete helt eller delvis faller utanför reglerna 

om besittningsskyddet, och hur beräkningen av en eventuell ersättning i sådana situationer 

ska genomföras. Om ett samarbetsavtal faller inom det indirekta besittningsskyddet är det 



49 
 

av vikt att ersättningen har en fortsatt preventiv effekt och dessutom ersätter hyresgästen 

för hans eller hennes faktiska skador. 

 

4.5.2.4 Rivning och ombyggnation – NJA 2011 s. 27 och Högsta domstolen (2013-12-19, mål nr T 

1076-12) 

I NJA 2011 s. 27 angav hyresvärden som sakligt skäl för avflyttning att den aktuella 

anläggningen skulle byggas om för att därmed kunna användas mer effektivt, 

företagsekonomiskt och ändamålsenligt än tidigare. Frågan var om en sådan grund kunde 

utgöra sakligt skäl genom ett åberopande av generalklausulen, trots att ombyggnation utgör 

en egen besittningsbrytande grund i 12 kap. 57 § 1 st. 3 p. JB. Hyresgästens nya lokal var 

enligt domstolen nämligen inte godtagbar, varför rekvisiten för den besittningsbrytande 

grunden ombyggnation enligt 12 kap. 57 § 1 st. 3 p. JB inte var uppfyllda. Enligt 12 kap. 57 

§ 1 st. 4 p. JB ska generalklausulen tillämpas ”i annat fall” än vid övriga grunder. Trots detta 

menade domstolen att lagstiftaren inte hade haft för avsikt att utesluta tillämpning av 

generalklausulen vid rivning eller ombyggnation.  

 

Innebar domen att generalklausulen alltid kan tillämpas även om det föreligger ett sakligt 

avflyttningsskäl enligt någon av de andra besittningsbrytande grunderna? Enligt Björkdahl 

måste domen tolkas så att generalklausulen kan tillämpas vid rivning och ombyggnation, 

men att det krävs något ytterligare för att hyresvärden ska ha lyckats presentera ett sakligt 

skäl med följden att besittningsskyddet kan brytas. Björkdahl menar att en annan tolkning 

skulle kunna innebära att kravet i 12 kap. 57 § 1 st. 2-3 p. JB att erbjuda ersättningslokal 

kan kringgås. I det aktuella rättsfallet skulle det sakliga skälet utöver ombyggnationen 

troligtvis vara intentionen att kunna använda lokalen mer effektivt, företagsekonomiskt och 

ändamålsenligt än tidigare.118 Högsta domstolen återförvisade målet till hovrätten, och 

dömde senare ånyo i målet. Domstolen uttalade då att vissa situationer kan täckas av både 

rivnings- eller ombyggnadsbestämmelsen samt generalklausulen samtidigt, och dömde 

därefter genom en tillämpning av generalklausulen till hyresgästens fördel.119 

 

Det är troligtvis inte så att generalklausulen kan tillämpas utan beaktande av rekvisiten i 12 

kap. 57 § 1 st. 2-3 p. JB vid rivning och ombyggnation. En sådan lösning skulle innebära att 

de två senare besittningsbrytande grunderna till stora delar saknade ett egentligt 

användningsområde. Domstolen konstaterade att vissa situationer kan innebära att både 12 

                                                           
118 Björkdahl s. 243. 
119 Högsta domstolen (2013-12-19, mål nr T 1076-12). 
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kap. 57 § 1 st. 2-3 p. och 12 kap. 57 § 1 st. 4 p. JB kan tillämpas, men det utesluter inte att 

generalklausulen ska tillämpas i ljuset av de två andra besittningsbrytande grunderna vid 

rivning eller ombyggnation. För att undvika att kringgå anvisningsskyldigheten torde 

generalklausulen behöva tillämpas med rekvisiten i 12 kap. 57 § 1 st. 2 eller 3 p. JB som 

grund vid rivning och ombyggnation, åtminstone när dessa skäl inte kombineras med 

ytterligare någon faktor såsom ett mer effektivt, företagsekonomiskt och ändamålsenligt 

användande. 

 

Kan rivningen eller ombyggnationen kombineras med ytterligare någon faktor är frågan hur 

tillämpningen av generalklausulen ska genomföras. Eftersom domstolen i det senare 

rättsfallet synes mena att hyresvärden hade kunnat erbjuda en ekonomisk kompensation för 

att eventuellt få fördel i intresseavvägningen, är det svårt att påstå att generalklausulen 

tillämpas i ljuset av 12 kap. 57 § 1 st. 3 p. JB. Den senare bestämmelsen lämnar inte öppet 

för att beakta en ekonomisk kompensation. Rättsläget torde dock vara något oklart i denna 

fråga, eftersom hyresvärden blev ersättningsskyldig. 

 

Om Högsta domstolen trots allt anser att 12 kap. 57 § 1 st. 2-3 p. JB faktiskt kan kringgås, 

när en förestående rivning eller ombyggnation kombineras med något ytterligare, kan detta 

ifrågasättas. En hyresvärd kan därmed kanske ha anledning att argumentera för att den 

förestående rivningen eller ombyggnationen kommer att leda till ett mer effektivt, 

företagsekonomiskt och ändamålsenligt användande av fastigheten. En rivning eller 

ombyggnation syftar troligtvis tämligen ofta till ett bättre användande än tidigare. Om han 

eller hon dessutom exempelvis erbjuder hyresgästen en mindre ekonomisk kompensation, 

lämnar rättsfallen öppet för att besittningsskyddet eventuellt kan brytas genom en 

tillämpning av 12 kap. 57 § 1 st. 4 p. JB. 

 

De två domarna riskerar enligt min mening leda till att generalklausulen tillämpas i högre 

grad än förut, med risk att en ekonomisk kompensation från hyresvärden blir vanligare 

varför full ersättning oftare kan komma att utebli. Det torde förvisso innebära en stärkt 

äganderätt för hyresvärden, men också en diskrepans mellan rättstillämpningen och 

lagstiftarens intention. Hyresgästens besittningsskydd kan delvis ha försvagats i och med att 

hyresvärden vid rivning eller ombyggnation numera kanske inte alltid måste anvisa lokal, 

utan exempelvis skulle kunna erbjuda sig att betala en mindre ekonomisk kompensation.  
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Även om domarna visar på en eventuell diskrepans mellan rättstillämpning och lagstiftarens 

intention, är den vanliga intresseavvägningen som jag har påpekat tidigare enligt min 

mening ur vissa avseenden mer ändamålsenlig än den legala. Därmed kan de två domarna 

ur ett hänseende innebära en ökad ändamålsenlighet, om den legala intresseavvägningen i 

12 kap. 57 § 1 st. 2-3 p. JB skulle kunna kringgås vid rivningar och ombyggnationer. Vid 

tillämpning av den vanliga intresseavvägningen, som vanligtvis används genom 

generalklausulen, finns exempelvis möjlighet att ta större hänsyn till arten på hyresgästens 

verksamhet samt rörelsens lönsamhet. 

 

4.5.2.5 Andra exempel ur rättspraxis 

Som nämndes ovan ställer rättstillämparen generellt sett låga krav på det sakliga skäl för 

avflyttning som hyresvärden måste presentera. Det finns exempelvis rättsfall där 

hyresvärden under vissa förutsättningar har ansetts ha ett sakligt avflyttningsskäl i princip 

för att han eller hon ska sälja fastigheten och förväntas erhålla större betalning för detta om 

hyresförhållandet avslutas, eller att hyresvärden i ett sådant läge har en betydligt bättre 

möjlighet att få fastigheten såld.120  

 

Enligt ytterligare rättspraxis från Högsta domstolen är även behovet att skapa mer 

utrymme för hyresvärdens boende, respektive behovet för en bostadsrättsförening att 

upplåta parkeringsplatser åt dess medlemmar, sakliga avflyttningsskäl.121 Ett annat mycket 

vanligt avflyttningsskäl som domstolarna har ansett vara skäligt är att hyresvärden vill utöka 

en egen rörelse som bedrivs på fastigheten, vilket kan kopplas till tidigare nämnda 

lagförarbetsuttalanden i frågan.122 

 

Generellt sett torde förpliktelser från lag och annan författning, som innebär att 

hyresvärden måste ta utrymme i anspråk till nackdel för hyresgäster, innebära att ett 

avflyttningsskäl kan vara skäligt. Som exempel på detta har i doktrin nämnts förhållandet 

att utrymme behöver tas i anspråk för att tillgodose kraven på godtagbara 

arbetsförhållanden vid hämtning av avfall enligt 3 kap. 11 § 3 p. plan- och 

                                                           
120 RH 1997:97 respektive Stockholms tingsrätt (1977-07-01, dom nr DF 91, mål nr F 159/76). 
121 NJA 1984 s. 172 respektive NJA 1972 s. 515. 
122 Se exempelvis Stockholms tingsrätt (1973-02-09, dom nr DT 2, mål nr T 29/71), Linköpings tingsrätt 
(1980-10-20, dom nr DF 23, mål nr F 43/77), Linköpings tingsrätt (1983-01-11, dom nr DF 1, mål nr F 
50/81) och Hovrätten för övre Norrland (2005-02-04, mål nr T 707-02). 
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byggförordningen.123 I rättspraxis har också hänsyn tagits till i vilken mån hyresgästen har 

följt tvingande lagstiftning.124 

 

4.5.3 Ändamålsenlighet samt förhållandet mellan lagstiftning och rättstillämpning – 

en sammanfattning 

Det kan sammanfattningsvis sägas att rättstillämparen inte har ställt höga krav på 

hyresvärdens sakliga skäl att inte förlänga hyresförhållandet, vid tillämpning av 

generalklausulen. Att så är fallet är enligt min mening i enlighet med lagstiftarens intention, 

då det innebär att hyresvärdens äganderätt tillgodoses tämligen ofta. Eftersom det sakliga 

skälet därefter ställs mot hyresgästens intresse, med beaktande av förmildrande 

omständigheter, kan inte det indirekta besittningsskyddet sägas vara svagt på grund av detta 

förhållande. I fråga om intresseavvägningen i övrigt kan i stort hänvisas till tidigare avsnitt i 

uppsatsen.  

 

Viss rättspraxis kan dock kritiseras. Särskilt NJA 2007 s. 1018 har troligtvis inneburit ett 

svagare besittningsskydd för många av landets lokalhyresgäster, vilket kan ha skett i strid 

med lagstiftarens avsikt. NJA 2011 s. 27 och Högsta domstolens avgörande i mål nr T 

1076-12 av den 2013-12-19 kan enligt min mening också ifrågasättas utifrån lagstiftarens 

intentioner, även om det utifrån ett ändamålsperspektiv delvis kan vara positivt om 

generalklausulen tillämpas i högre grad än tidigare. 

 

4.6 Skäliga hyresvillkor – 12 kap. 57 § 1 st. 5 p. JB 

4.6.1 Allmänt om den besittningsbrytande grunden 

Enligt 12 kap. 57 § 1 st. 5 p. JB rör det sig om en besittningsbrytande grund i ett läge där 

hyresvärden kräver villkor för förlängning som är skäliga och i enlighet med god sed i 

hyresförhållanden. Om bestämmelsen inte fanns skulle hyresvärdar kunna gå runt det 

indirekta besittningsskyddet i övrigt genom att föreslå orimliga hyresvillkor som 

hyresgästen inte kan acceptera, varför hyresgästen skulle se sig tvingad att flytta.125 I ett 

sådant läge ska hyresvärden med andra ord betala ersättning. Det bör nämnas att om 

                                                           
123 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen (1 jan. 2013, Zeteo), kommentaren till 12 kap. 57 § under rubriken 
Punkt 4 – Annan befogad anledning. 
124 Se exempelvis Svea hovrätt (1981-11-24, dom nr 14:DT 33, mål nr T 187/81). 
125 Björkdahl s. 244. 
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hyresgästen säger upp avtalet för villkorsändring gäller också den besittningsbrytande 

grunden i 12 kap. 57 § 1 st. 5 p. JB, enligt 12 kap. 57 § 2 st. JB. 

 

Vid tillämpning av den nu aktuella besittningsbrytande grunden kan det sakliga skälet för 

avflyttning enligt min mening sägas vara att hyresgästen inte accepterar skäliga hyresvillkor 

som hyresvärden har krävt för förlängning. Någon intresseavvägning i den form som 

tidigare har beskrivits genomförs inte när skäligheten för en hyra utreds, utan i den mån det 

går att tala om en intresseavvägning är den reglerad genom bestämmelsens rekvisit.126  

 

Till skillnad från fallet med bostadshyra måste lokalhyresavtal i princip sägas upp för att 

avtalsvillkoren ska kunna ändras. Undantag är exempelvis om parterna tillsammans 

omförhandlar avtalet eller om hyresgästen under vissa förutsättningar vill ändra 

verksamhetsändamålet för lokalen enligt 12 kap. 23 § 2 st. JB.127 Att hyresvärdar säger upp 

hyresavtal för villkorsändring i form av ändrat hyresbelopp är dock mycket vanligt, varför 

bestämmelsen aktualiseras relativt ofta.128 Om det begärda beloppet i ett sådant läge är 

skäligt föreligger med andra ord ingen ersättningsskyldighet. Vad som utgör skälig hyra 

framgår av 12 kap. 57 a § 1 st. JB och definieras som ej överstigande marknadshyra; det vill 

säga den hyra som lokalen vid hyrestidens utgång kan antas gå för på den öppna 

marknaden.129 Vad som är ett skäligt hyresvillkor i fall som inte rör hyra definieras inte i 

lagtext eller lagförarbeten, samtidigt som frågan i princip är outredd i rättspraxis och 

doktrin. 

 

För att utröna om hyran för den aktuella lokalen utgör marknadshyra ska i första hand 

denna hyra jämföras med hyror för liknande lokaler på orten, enligt 12 kap. 57 a § 1 st. JB. 

Jämförelsen ska enligt lagens förarbeten göras i förhållande till lokaler som är i grova drag 

jämförbara med avseende på lokaltyp, läge, storlek och standard. Mindre vikt ska läggas vid 

äldre avtal än andra, då de äldre avtalen som regel inte torde vara lika representativa för 

marknadshyran vid tiden för uppsägning. Om det inte är möjligt att genomföra en sådan 

jämförelse, ska enligt lagförarbetena marknadshyran utrönas genom en friare värdering, då 

ledning kan hämtas även från andra lokaler än nu nämnda.130 Det ska tilläggas att vid frågan 

                                                           
126 Se prop. 1968:91 Bihang A s. 127 f. Jfr dock hovrätten över Skåne och Blekinge (2004-04-26, dom nr DT 
1124, mål nr T 1789-03). Se nedan avsnitt 4.6.2. 
127 Björkdahl s. 167. 
128 Grauers s. 155. 
129 Björkdahl s. 63. 
130 Prop. 1987/88:146 s. 22. 
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om hyrans skälighet kan, om det föreligger särskilda skäl, hänsyn tas till en ökning av 

lokalens värde som har åstadkommits av hyresgäst enligt 12 kap. 57 a § 1 st. JB. Det kan 

exempelvis röra sig om ändringsarbeten eller en upparbetad kundkrets som har knutits till 

lokalen.131  

 

För att underlätta för parterna i deras förhandlingar kan de begära yttrande från 

hyresnämnden om vad som utgör marknadshyra för lokalen, enligt 12 a § 1 st. lagen om 

arrendenämnder och hyresnämnder. Yttrandet har har en stark bevisverkan i en senare tvist 

eftersom uttalandet endast får frångås om det är uppenbart att marknadshyran är påtagligt 

högre eller lägre enligt 12 kap. 57 a § 2 st. JB. Med rekvisitet påtagligt menas enligt en 

avvikelse om 10 procent från hyresnämndens uppskattning.132 

 

Hyresnämnderna har kritiserats eftersom de som regel gör den friare formen av värdering, 

som ska tillämpas om jämförelsematerialet inte är tillräckligt för att ge en rättvis bild av 

marknadshyran.133 Regleringen har med anledning av detta reformerats ytterligare för att 

hyresnämnderna ska göra fler jämförelseprövningar, genom en mindre omformulering av 

lagtexten. Avsikten har dock varit att hyresnämnderna ska tillämpa regleringen på det sätt 

som lagstiftaren ursprungligen hade för avsikt.134 

 

4.6.2 Särskilt om rättspraxis 

Som nämndes ovan har hyresnämnderna gjort fria värderingar av marknadshyra i betydligt 

högre grad än vad lagstiftaren avsåg, varför lagtexten kom att ändras något. Trots detta har 

hyresnämnderna även fortsättningsvis gjort fria bedömningar i de flesta fall, även om det 

går att se en viss ökning av antalet jämförelseprövningar. Många gånger anser 

hyresnämnderna att det jämförelsematerial som har åberopats av parterna inte har gett ett 

tillräckligt bra underlag med hänsyn till de ovan nämnda faktorer som hyresnämnden ska se 

till, varför jämförelseobjekten inte har kunnat beaktas.135 

 

I fråga om skäligheten av villkor som kan kopplas till annat än hyran kan som exempel 

nämnas att hovrätten har ansett en ändring av hyrestiden, från tre år i sänder till tre 

månaders förlängningstid, och en förkortad uppsägningstid, från nio månader till en 

                                                           
131 Prop. 1978/79:89 s. 15. 
132 SOU 1978:8 s. 113. 
133 Victorin s. 72 f. Se SOU 2000:76. 
134 Prop. 2001/02:41 s. 53 f. 
135 Wärmé, Skälig hyra för lokaler, s. 43. 
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månad, inte vara skälig. Hovrätten förklarade att det kan finnas tillfällen då en 

fastighetsägare likt i det aktuella fallet vill ändra hyresvillkor med anledning av en senare 

ombyggnation. Trots detta intresse ansågs de nya hyresvillkoren inte vara skäliga. 

Hyresgästen ansågs nämligen bedriva en sådan verksamhet, vilket inkluderade en mängd 

åtaganden gentemot kunder och leverantörer med löptid som ofta var längre än tiden för 

det nya hyresavtalet, att villkoren inte kunde anses vara skäliga. Hovrätten genomförde med 

andra ord en intresseavvägning inom ramen för skälighetsrekvisitet.136 

 

4.6.3 Ändamålsenlighet samt förhållandet mellan lagstiftning och rättstillämpning 

Det är ur ett ändamålshänseende mycket positivt och till och med tvunget att hyresvärden 

inte tillåts ändra hyresvillkoren så att hyresgästen inte längre kan stanna, i situationer då de 

nya villkoren inte är skäliga. Om denna regel inte existerade skulle hyresvärden kunna 

komma runt de andra besittningsbrytande grunderna, genom att exempelvis höja hyran till 

vad som är långt över marknadshyra. 

 

Som framgick ovan fortsätter dock hyresnämnderna att göra fria bedömningar istället för 

att göra jämförelseprövningar i enlighet med lagstiftarens önskan. Detta är förstås i sig 

problematiskt. Samtidigt är frågan om den jämförelseprövning som lagstiftaren vill att 

rättstillämparen ska använda sig av är ett bra instrument för att utreda marknadshyra. 

Lokalmarknaden är mycket diversifierad och marknadshyran kan variera stort beroende på 

ett stort antal faktorer. Att begränsa jämförelseprövningen till att endast avse lokaltyp, läge, 

storlek och standard kan därför kritiseras. Hyran kan exempelvis i hög grad påverkas av 

avtalsvillkor rörande saker som ansvaret för underhållet, ändamålet med upplåtelsen, 

avtalstidens längd, tillägg utöver den egentliga hyran, och så vidare.137 Ett problem är dock 

att ju fler faktorer som beaktas desto färre likvärdiga lokaler i lagens mening finns som 

regel att finna, varför en jämförelseprövning därmed blir svårare att genomföra.138 De fyra 

parametrar som enligt lagstiftaren ska påverka utfallet måste alla vara uppfyllda för att en 

lokal ska kunna tas med i jämförelseprövningen, varför det med beaktande av den starkt 

diversifierade lokalhyresmarknaden redan idag är svårt att tillämpa bestämmelsen.139 

 

                                                           
136 Hovrätten över Skåne och Blekinge (2004-04-26, dom nr DT 1124, mål nr T 1789-03). 
137 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen (1 jan. 2013, Zeteo), kommentaren till 12 kap. 57 a § under rubriken 
Första stycket – Marknadshyra. 
138 Victorin s. 71. 
139 Björkdahl s. 63. 
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De fria bedömningar som genomförs av hyresnämnderna har kritiserats för att de riskerar 

att inte alltid vara korrekta, varför de kan brista i förutsebarhet.140 Om så skulle vara fallet är 

det förstås ett problem. Det ska dock poängteras att marknadshyra i egentlig mening inte 

kan sägas vara ett exakt belopp. Regleringen avser att utröna vad som kallas mest sannolik 

hyra, vilket är den hyra som oftast gäller om lokalen bjuds ut på den fria marknaden flera 

gånger. Det rör sig med andra ord om en teoretisk idealsituation.141 Att hyresnämndens 

bedömningar avviker något från mest sannolik hyra är inte konstigt, då det rör sig om en 

svår uppgift. Det är trots detta faktum mycket viktigt att hyresnämnden gör korrekta 

bedömningar. Om hyresnämnden yttrar att en hyra är skälig kan en hyresgäst acceptera 

detta och tvingas flytta, trots att det egentligen inte rörde sig om marknadshyra. I ett sådant 

läge fungerar inte besittningsskyddet som avsett. Uttalar hyresnämnden istället att en 

marknadsmässig hyra inte är skälig, varpå hyresvärden accepterar detta och sänker hyran, är 

det problematiskt utifrån hyresvärdens äganderätt. Inte heller i en sådan situation fyller det 

indirekta besittningsskyddet sitt syfte. Det är oerhört viktigt att hyresvärden kan tillgodose 

de ekonomiska värden som kommer av äganderätten. 

 

Med anledning av ovanstående resonemang är det mycket viktigt att hyresnämndens 

bedömningar är så pass nära sanningen som möjligt. Det finns anledning att tro att mer 

exakta jämförelsebedömningar också ligger närmare sanningen än mer fria bedömningar, 

varför det måste kritiseras att rättstillämparen inte följer lagstiftarens intention i detta 

avseende. 

 

Som vi kunde se ovan verkar domstolarna ta hänsyn till parternas intressen i den mån det 

är möjligt vid tillämpningen av 12 kap. 57 § 1 st. 5 p. JB. Det är knappast möjligt att göra en 

intresseavvägning på samma sätt som vid övriga besittningsbrytande punkter inom ramen 

för vad som är mest sannolik hyra. Något annat skulle stå i strid med den fria marknadens 

principer som marknadshyran vilar på. Att domstolarna synes ta hänsyn till parternas 

intressen vid skälighetsbedömningar i fråga om andra villkor än hyra är dock mer rimligt 

och positivt ur ett ändamålshänseende. På så vis kan regleringen bättre skydda både 

hyresvärdens äganderätt och hyresgästens ekonomiska intresse, beroende på vad som anses 

väga tyngst. 

 

 

                                                           
140 Prop. 2001/02:41 s. 53. 
141 Bengtsson m.fl. s. 116. 
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5 Ersättningen 

5.1 Ersättningens betydelse för det indirekta besittningsskyddet 

Om förutsättningarna för det indirekta besittningsskyddet är uppfyllda, och inget undantag 

från ersättningsskyldighet är för handen, ska hyresvärden utbetala ersättning till hyresgästen 

i enlighet med 12 kap. 58 b § JB. Ersättningen kommer att diskuteras särskilt i det 

kommande, eftersom den utgör en viktig del i det indirekta besittningsskyddets funktion. 

För att skydda de ekonomiska värden som hyresgästen har uppnått som lokalhyresgäst ska 

det indirekta besittningsskyddet som tidigare har poängterats ha en preventiv samt en 

reparativ effekt. I första hand ska ersättningen vara tillräckligt stor för att kunna ha en 

avskräckande verkan, så att hyresförhållandet över huvud taget inte upphör. Om ersättning 

ändå ska utbetalas avser den att till fullo ersätta hyresgästens alla skador. Huruvida 

ersättningen fyller sin funktion eller inte kommer att utredas i kommande avsnitt. 

 

5.2 Minimiersättning 

5.2.1 Allmänt om minimiersättningen 

Om varken 12 kap. 56 § eller 57 § JB undantar hyresvärden från ersättningsskyldighet vid 

uppsägning av hyresgäst ska ersättning utbetalas i enlighet med 12 kap. 58 b § JB. Beloppet 

ska enligt paragrafens första stycke vara detsamma som en årshyra för lokalen om, enligt 

det först och andra stycket tillsammans, ersättningen då motsvarar eller överskrider den 

ekonomiska skada som hyresgästen har drabbats av med anledning av uppsägningen. I 

annat fall aktualiseras paragrafens andra stycke, vilket jag återkommer till senare.142 

 

I begreppet årshyra innefattas totalhyran för lokalen, vilket inkluderar ersättning för värme, 

el, varmvatten och va-avgifter. Om hyran är lägre än vad annars hade varit fallet, för att 

hyresgästen har tagit på sig att utföra tjänster som normalt sett åligger en hyresvärd, ska 

värdet av dessa tjänster inkluderas i hyran.143 

 

Minimiersättningen tillkom i samband med 1988 års reformer av 12 kap. JB eftersom det 

skadestånd som utbetalas i enlighet med paragrafens andra stycke, och som tidigare var den 

enda möjligheten till ersättning, i många fall leder till mycket ringa ersättningar. 

Småföretagare som bedriver verksamhet med liten lönsamhet, myndigheter och ideella 

                                                           
142 Se nedan avsnitt 5.3. 
143 Prop. 1987/88:146 s. 49. 
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föreningar är exempel på lokalhyresgäster som inte alltid lider någon större ekonomisk 

skada vid uppsägningar.144 Eftersom skadeståndet i 12 kap. 58 b § 2 st. JB är ämnat att 

ersätta just ekonomisk skada blev resultatet tidigare att den preventiva effekt som det 

indirekta besittningsskyddet är avsett att ha många gånger uteblev. Ett problem kan också 

vara att vid beräkning av rörelseskada ska rörelsens resultat belastas med det ekonomiska 

värdet av rörelseinnehavarens arbetsinsats. Det kan resultera i att en verksamhet anses 

sakna ekonomiskt värde, varför det inte kan utdömas något egentligt skadestånd.145 En 

slags minimiersättning ansågs därmed behövas, vilket utmynnade i 1988 års reform. 

Förändringen kritiserades i viss mån på grund av att avsteg gjordes från skadeståndsrättsliga 

principer, men för att besittningsskyddet skulle ha avsedd effekt ansågs detta avsteg vara 

behövligt.146 

 

5.2.2 Ändamålsenlighet samt förhållandet mellan lagstiftning och rättstillämpning 

Det finns ingen anledning att betvivla att den ovan nämnda reformen har bidragit till att 

det indirekta besittningsskyddet har fått en ökad preventiv verkan exempelvis i situationer 

då den bedrivna verksamheten har knapp eller ingen lönsamhet. Högre ersättning torde 

innebära en större preventiv effekt, åtminstone i jämförelse med fall där nära på ingen 

ersättning skulle utbetalas.  

 

På samma sätt som besittningsskyddets ändamål var ett argument för reformen, kan det 

dock även vara ett argument för det motsatta. Eftersom det indirekta besittningsskyddet i 

första hand avser att skydda ekonomiska värden finns det som jag har argumenterat tidigare 

skäl att ge större ekonomiska värden ett starkare skydd. Samtidigt finns det inget som tyder 

på att lagstiftarens ursprungliga avsikt var att vissa lokalhyresgäster skulle stå helt utan 

skydd. Den preventiva effekten skulle ibland försvinna helt om ersättningen enbart 

motsvarade ekonomisk skada. Det ska också poängteras att även om det indirekta 

besittningsskyddet främst ska tillvarata ekonomiska värden lämnar lagförarbetena öppet för 

att även andra värden tillgodoses i mindre mån, då regleringen primärt ska skydda 

hyresgästens ekonomiska värden.147  

 

                                                           
144 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen, s. 810. 
145 Prop. 1987/88:146 s. 35 f. 
146 Prop. 1987/88:146 s. 36. 
147 Se prop. 1968:91 Bihang A s. 120. 
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Med beaktande av ovan nämnda aspekter anser jag det vara rimligt att det finns en 

miniminivå på ersättningen. Det finns anledning att uppmuntra till företagande även om 

lönsamhet tillfälligt uteblir, och det kan vara positivt om offentliga verksamheter finns 

tillgängliga även i attraktiva stadsområden. En mindre verksamhet som är lönsam men inte 

anses ha ekonomiskt värde vid beräkning av skadeståndet på grund av arbetsinsatser är ett 

exempel där det är svårt att motivera utebliven ersättning. 

 

En årshyra kan dock uppgå till stora summor, varför också minimiersättningen kan bli 

omfattande. Tidigare begränsades beloppet till fyra basbelopp, men begränsningen 

avskaffades år 2002. Hyresutvecklingen innebar att fyra basbelopp med tiden var en liten 

summa i förhållande till de flesta hyror. Förhållandet att ersättningen i slutändan blev just 

fyra basbelopp kritiserades också då summan kunde utgöra en mycket liten eller tämligen 

stor del av de totala hyreskostnaderna.148 Jag ställer mig trots dessa skäl tveksam till att 

begränsningen togs bort helt, och inte istället höjdes för att stå bättre i relation till 

hyreshöjningarna i landet. Det är enligt min mening inte i enlighet med lagstiftarens 

ursprungliga intention att ideella intressen ska kompenseras i allt för hög grad. Många 

lokalhyresgäster som träffas av bestämmelsen, exempelvis ideella föreningar, har förvisso 

låg hyra varför en begränsning inte skulle göra någon större skillnad. Andra 

lokalhyresgäster såsom stora myndigheter med centralt läge kan ha höga hyror samtidigt 

som en uppsägning inte behöver leda till en stor ekonomisk skada. I ett sådant läge kan det 

vara rimligt att begränsa minimiersättningen, så att den även fortsättningsvis utgör en 

preventiv faktor men utan att kompensera för ideella intressen i allt för hög grad. Istället 

för att ta bort begränsningen borde med andra ord den istället ha höjts något. 

 

I fråga om minimiersättningen har jag inte kunnat se någon diskrepans mellan lagstiftarens 

intention och rättstillämpningen. Det torde som regel vara relativt okomplicerat att 

fastställa beloppet i enlighet med 12 kap. 58 b § 1 st. JB. 

 

5.3 Skadestånd 

5.3.1 Allmänt om skadeståndet 

Om minimiersättningen inte täcker hyresgästens skador som är en följd av uppsägningen 

ska alltså ett skadestånd utbetalas i enlighet med 12 kap. 58 b § 2 st. JB. Skadeståndet avser 

                                                           
148 Prop. 2001/02:41 s. 59 f. 
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att täcka i princip alla skador som hyresgästen har åsamkats.149 I lagförarbetena ges följande 

exempel på skador som ska ersättas av hyresvärden: nödvändiga flyttningskostnader, 

värdeminskning på hyresgästens egendom, vissa förbättringsarbeten150 samt hinder eller 

intrång i hyresgästens verksamhet i form av rörelseskada. Uppräkningen är förvisso 

exemplifierande, men är avsedd att innefatta de flesta skador som är av relevans.151 Vid 

beräkningen av skadeståndet görs undantag för alla former av ideella skador, men även för 

skador som är relaterade till vissa ändringsarbeten samt i princip alla ökade hyreskostnader. 

Har hyreskostnaderna ökat för att hyresgästen måste dela upp sin verksamhet på flera 

mindre lokaler på grund av uppsägningen är en sådan ökning ersättningsgill.152 Förluster 

som har samband med hyresgästens ändringar av lokalen ska enligt 12 kap. 58 b § 2 st. JB 

enbart beaktas för det fall att hyresvärden har samtyckt till ändringarna, alternativt om 

ändringarna var en förutsättning för att hyresgästen skulle ingå avtalet. 

 

Av de fyra uppräknade skadegrupperna är skador som kan hänföras till flyttningskostnader, 

värdeminskning samt förlust av värde på förbättringsarbeten och dylikt relativt lätta att 

värdera. Flyttningskostnader utgörs av nödvändiga kostnader som har ett direkt samband 

med flyttningen, såsom utgifter för transport och magasinering, extrapersonal som tillfälligt 

behövs i samband med flyttningen, nya skyltar, meddelande till kunder och så vidare.153 

Värdeminskning på hyresgästens egendom kan utgöras av inventarier och inredning som 

inte kan användas i den nya lokalen eller som av annan anledning måste säljas till ett 

billigare pris än annars.154 Hyresgästens arbete på lokalen i form av reparationer och andra 

former av förändringar ersattes tidigare enbart om arbetet bidrog till lokalens ökade 

värde,155 men detta krav togs senare bort.156 Lokalhyresgäster lägger inte sällan ned 

betydande resurser på ändringsarbeten för att kunna bedriva sin verksamhet fullt ut, och 

det ansågs inte vara skäligt att dessa utgifter inte skulle ersättas. Den tidigare regeln ansågs 

dessutom innebära att många lokalhyresgäster accepterade oskäliga hyresvillkor med risk att 

annars förlora betydande investeringar.157 

 

                                                           
149 Prop. 1968:91 Bihang A s. 129. 
150 Begreppet förbättringsarbeten har senare bytts ut mot begreppet ändringsarbeten. Se prop. 1987/88:146 s. 
34 ff. 
151 Prop. 1968:91 Bihang A s. 128 f. Och SOU 1966:14 s. 316 ff. 
152 Prop. 1968:91 Bihang A s. 236. 
153 SOU 1966:14 s. 316 f. och Holmqvist & Thomsson s. 812. 
154 SOU 1966:14 s. 317. 
155 SOU 1966:14 s. 317. 
156 Prop. 1987/88:146 s. 38. 
157 Prop. 1987/88:146 s. 37. 
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Den fjärde gruppen av kostnader utgör rörelseskador som har tillkommit då hyresgästen 

med anledning av flyttningen måste lägga ned sin verksamhet alternativt driva den vidare 

under försämrade förutsättningar. Skadorna kan exempelvis utgöra förlorad goodwill, 

ökade omkostnader såsom högre transportkostnader och materialhanteringskostnader, 

ökade resekostnader för personal, påtvingade reklamkostnader etcetera.158 Beräkningen av 

rörelseskadans värde är dock en tämligen komplicerad historia. Eftersom hyresgästen ska 

hållas skadelös måste en jämförelse göras mellan det förhållandet att verksamheten hade 

kunnat fortsätta som vanligt, samt de faktiska omständigheterna att rörelsen måste läggas 

ned eller drivas vidare trots viss rörelseskada.159 Om rörelsen måste upphöra som en följd 

av uppsägningen ska ersättningen motsvara värdet på verksamheten, och drivs den vidare 

ska skadeståndet istället ersätta värdeminskningen.160 Det säger sig självt att det ligger stora 

svårigheter i att beräkna detta. Vad som kommer att utgöra framtida vinster är ett exempel 

på när något säkert svar inte kan ges, utan kvalificerade gissningar måste göras i form av 

tillämpning av diverse beräkningsmetoder. Metoderna innehåller både mått av osäkerhet 

och normativa antaganden av olika slag.161 Hyresgästen har dock möjlighet att välja den 

värderingsmetod som är mest fördelaktig för honom eller henne. Hyresgästen sätts därmed 

i en liknande situation som om han eller hon själv hade valt att överlåta rörelsen.162 Detta 

kompenserar åtminstone delvis för faktumet att hyresgästen troligtvis inte alls hade för 

avsikt att lägga ned sin rörelse trots ersättningen för denna. Det bör poängteras att 

hyresgästen förstås måste styrka att den valda metoden ger en korrekt anvisning om de 

skador som har uppstått. 

 

De mest använda metoderna för att värdera en rörelse och därmed en rörelseskada är 

substansvärdemetoden, likvidationsvärdemetoden och avkastningsvärdemetoden. Även 

marknadsvärdemetoden har kommit att tillämpas i flera fall.163 I det senare fallet är 

rörelsevärdet i princip detsamma som det värde en seriös köpare är beredd att betala vid 

köp av rörelsen. Det är dock ofta svårt att bevisa vad det skulle vara. Om det finns faktiska 

anbud på företaget finns det möjlighet att få ett relativt exakt värde på företaget, men även 

köpeskillingar för liknande verksamheter har ett bevisvärde.164 Det är desto vanligare att 

övriga metoder tillämpas. Med substansvärdemetoden utgår värderingen från värdet på 

                                                           
158 SOU 1966:14 s. 319. 
159 Victorin s. 80 f. 
160 Holmqvist & Thomsson s. 815. 
161 Victorin s. 80 f. 
162 Victorin s. 82. 
163 Victorin s. 82. För marknadsvärdesmetoden se exempelvis RH 1999:45. Jfr RH 2001:01. 
164 Skorup & Underskog s. 229. 
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verksamhetens tillgångar, om driften hade fortsatt, minus avdrag för skulder. Utifrån 

balansräkningen görs justeringar för bland annat skillnad mellan verkliga värden och 

bokförda värden. Likvidationsvärdemetoden används för att beräkna överskottet vid en 

faktisk nedläggning av rörelsen.165 Avkastningsvärdemetoden i sin tur innebär att en 

beräkning görs utifrån vinstkapaciteten i företaget. Rörelsens värde utgörs av summan av 

framtida årsvinster vid fortsatt evig drift, omräknat till ett nuvärde. Eftersom det är 

omöjligt att göra en exakt beräkning av framtida årsvinster måste uppskattningar göras.166 

Slutligen kan även andra metoder tillämpas, såsom cash-flow analys.167 

 

5.3.2 Särskilt om rättspraxis 

Ersättningens storlek har bara delvis prövats i Högsta domstolen. I den mån det indirekta 

besittningsskyddet har varit aktuellt har frågan framför allt varit huruvida en hyresvärd har 

haft befogad anledning att säga upp sin hyresgäst eller inte. Om befogad anledning inte har 

förelegat har Högsta domstolen som regel fastställt tidigare dom i fråga om ersättningen 

alternativt återförvisat målet till lägre instans. 

 

Frågan om ersättningens storlek har dock behandlats ett stort antal gånger i tingsrätt och 

hovrätt. Bedömningarna har kritiserats starkt av flera skäl; bland dem vad som synes vara 

en allmän begreppsförvirring.168 Domarna har även kritiserats för att de har tillämpat de 

ovan nämnda värderingsmetoderna i situationer då det råder tveksamhet huruvida skadorna 

fullt ut har kunnat styrkas eller inte.169 Utfallet för en rörelseskada kan skilja sig enormt 

mycket beroende på metod och beroende på hur metoden tillämpas.170 Domarna anses 

dessutom inte fullt ut kunna hantera utlåtanden från olika värderingsmän.171 

 

Utifrån kritiken ovan får man lätt uppfattningen att bedömningarna till viss del är 

godtyckliga. Detta bekräftas enligt min mening till viss del exempelvis av förhållandet att 

domstolarna inte sällan tar hjälp av 35 kap. 5 § RB, varigenom en domstol har möjlighet att 

uppskatta en skada till vad de anser vara skäligt belopp.172 

                                                           
165 Bengtsson m.fl. s. 121. 
166 Victorin s. 84 f. 
167 Victorin s. 81 f. 
168 Victorin & Hager SvJT 2006 s. 803. 
169 Victorin & Hager SvJT 2006 s. 812. 
170 Victorin & Hager SvJT 2006 s. 811. 
171 Victorin & Hager SvJT 2006 s. 812. 
172 Se exempelvis Svea hovrätt (1982-11-25, dom nr 14:DT 22, mål nr T 990/81), Svea hovrätt (2003-09-19, 
mål nr T 1019-02) och Stockholms tingsrätt (1982-06-30, dom nr DF 229/82). 
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5.3.3 Ändamålsenlighet samt förhållandet mellan lagstiftning och rättstillämpning 

De ekonomiska metoderna kan som har poängterats ovan leda till mycket olika resultat, 

samtidigt som en och samma metod kan värdera en rörelse till någonstans i ett intervall av 

värden. För det fall värdet är precist kan detta enligt metoden dessutom eventuellt gälla 

under vissa särskilda förutsättningar.173 Det kan tilläggas att osäkerheten ökar ytterligare i 

och med att det råder osäkerhet kring innebörd och definition av vissa värderingsmått.174 

Vid tillämpning av värderingsmetoder där rörelsens framtida värde beräknas är en sådan 

beräkning alltid beroende av vissa särskilda premisser. Ett exempel på en sådan 

förutsättning skulle kunna vara att rörelsen i en hypotetisk framtid hade drivits vidare utan 

onormala avvikelser i rådande konjunkturcykel, eller att rörelsen inte plötsligt ändrar 

inriktning, affärsstrategi eller dylik förändring som hade haft effekt på rörelsens värde. 

Dessa faktorer bidrar till att öka osäkerheten i vad som även i övrigt ofta är en osäker och 

oprecis värdering av en rörelse. 

 

Det kan te sig stötande eller åtminstone uppseendeväckande om en rörelse värderas till 

flera olika belopp i ett stort intervall, och att domstolen därefter slår fast att något av dessa 

värden ska gälla. Det rör sig ofta om en oförutsebar bedömning, och detta kan leda till att 

lagstiftningen inte fungerar som tänkt. Det ligger dock i sakens natur att bedömningen är 

svår och något oförutsebar; det föreligger naturliga svårigheter i att bedöma en 

rörelseskada. Ett alternativ till de ekonomiska värderingsmodellerna vore exempelvis mer 

schabloniserade lösningar där färre omständigheter beaktas. Domstolarna har också viss 

möjlighet att uppskatta skador till skäligt belopp i enlighet med 35 kap. 5 § RB. 

Schabloniserade värderingar riskerar dock att komma ännu längre från rörelsens verkliga 

värde. Eftersom ersättningsskyldigheten vid obefogade uppsägningar är avsedd att omfatta 

hela det förlorade värdet är en sådan lösning inte helt ändamålsenlig. 

 

Att det föreligger vissa svårigheter att uppskatta en rörelses verkliga värde är dock i 

slutändan kanske inte ett fullt så allvarligt problem, ur ett ändamålshänseende. Det 

indirekta besittningsskyddet är i första hand konstruerat att ha en preventiv effekt så att 

obefogade uppsägningar inte företas, vilket i sin tur leder till att hyresgästens ekonomiska 

intresse skyddas. Domstolarnas bedömningar syftar förvisso till att hyresgästens alla skador 

                                                           
173 Hager SvJT 2007 s. 277. 
174 Hager SvJT 2007 s. 280. 



64 
 

som är en följd av att hyresförhållandet har avslutats ska ersättas. Även om dessa 

bedömningar kan kritiseras, har jag svårt att se att de brister så pass mycket att regleringen 

skulle tappa i preventiv effekt. Skadeståndsbestämmelsen syftar förvisso till att ersätta 

hyresgästen till fullo, men även om så inte alltid skulle vara fallet är utfallet som regel 

troligtvis tillräckligt nära verkligheten för att utgöra en preventiv faktor. 

 

Det kan utifrån den kritik som har riktats mot rättspraxis konstateras att det verkar finnas 

en diskrepans mellan lagstiftarens intentioner om ersättning för hyresgästens skador och 

rättstillämpningen i denna fråga. Domarna kan kritiseras bland annat för godtycklighet och 

därmed bristande rättssäkerhet. Det indirekta besittningsskyddet syftar till att ersätta 

hyresgästen för alla hans eller hennes skador vid obefogade uppsägningar, och där brister 

rättstillämpningen delvis. Trots detta torde bristerna i ändamålsenlighet som sagt inte vara 

allt för allvarliga, eftersom den preventiva faktorn troligtvis inte drabbas negativt av de nu 

nämnda bristerna. 

 

5.4 Jämkning 

5.4.1 Allmänt om möjligheten till jämkning 

Skadeståndsskyldighet gäller enligt 12 kap. 58 b § 2 st. JB enbart i skälig omfattning. Med 

skälig omfattning avses en jämkningsmöjlighet. Jämkning ska dock enbart kunna 

förekomma i undantagsfall, så att regelverket inte förlorar sin preventiva effekt.175 De 

hyreslagstiftningssakkunniga nämner två exempel på sådana undantag, vilka anses vara 

uttryck för gällande rätt.176 Om hyresgästen inte har minskat sin skada på ett sätt som 

skäligen kan krävas av honom eller henne föreligger möjlighet för jämkning. Har 

hyresgästen åsidosatt de förpliktelser som hyresavtalet uppställer, utan att det utgör 

besittningsbrytande grund, anses också jämkning kunna ske.177  

 

Departementschefen hänvisade dock särskilt till de uttalanden som hyreslagskommittén 

hade gjort angående möjligheten till jämkning,178 vilka öppnar upp för betydligt fler 

undantagssituationer. Enligt hyreslagskommittén kan en uppsägning vara av mer eller 

mindre försvarlig natur. En obefogad uppsägning kan vara tillräckligt försvarlig för att en 

jämkning av ersättningen ska utgöra en rimlig avvägning. Hyreslagskommittén förordnade 

                                                           
175 Prop. 1968:91 Bihang A s. 236. 
176 Holmqvist & Thomsson s. 817. 
177 SOU 1966:14 s. 321. 
178 Prop. 1968:91 Bihang A s. 363. 
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därför att skadeståndet ska kunna jämkas utifrån tyngden i parternas motstående 

intressen.179 Om en intresseavvägning ganska så precist faller ut till hyresgästens fördel 

torde med andra ord förutsättningar för jämkning vara för handen. 

 

5.4.2 Särskilt om rättspraxis 

Tillämpningen av jämkningsmöjligheten är till synes mycket restriktiv i rättspraxis. En 

tingsrätt har exempelvis avslagit ett yrkande om jämkning med grunden att den aktuella 

byggnaden eventuellt inte skulle finnas kvar så länge samt att hyresvärden hade anvisat 

andra lokaler. Domstolen menade att den först åberopade omständigheten inte kan utgöra 

grund för jämkning och att de anvisade lokalerna inte hade varit godtagbara.180 Målet 

överklagades och inte heller hovrätten fann stöd för jämkning, dock med hänvisning till en 

allt för kort acceptfrist för den anvisade lokalen.181 De båda domstolarnas bedömningar 

öppnar för att en korrekt genomförd anvisning kanske hade kunnat vara grund för 

jämkning. 

 

Ersättningens storlek har dock jämkats åtminstone i ett fall med grunden att hyresgästen 

inte hade begränsat sina skador. Den aktuella byggnaden skulle rivas, och hyresgästen 

erbjöds att hyra lokal i den nya byggnad som skulle upprättas 1,5 år senare samt att arbeta 

för hyresvärden under tiden fram tills dess. Tingsrätten ansåg att hyresgästen borde ha 

tackat ja till detta erbjudande för att begränsa sina skador.182 

 

Enligt Victorin förekommer i princip inte rättspraxis där domstolarna gör sina 

bedömningar i enlighet med hyreslagskommitténs uttalanden ovan; det vill säga jämkar 

ersättningen i situationer då en uppsägning kan anses vara välgrundad men utan att befogad 

anledning att avsluta hyresförhållandet har funnits.183 

 

5.4.3 Ändamålsenlighet samt förhållandet mellan lagstiftning och rättstillämpning 

Det synes finnas mycket få exempel på genomförd jämkning i rättspraxis. Det enda rättsfall 

jag har hittat och redogjort för ovan kan också enligt min mening kritiseras. Tingsrätten 

ansåg att hyresgästen skulle ha begränsat sina skador, och det finns visserligen stöd för ett 

                                                           
179 SOU 1961:47 s. 117. 
180 Stockholms tingsrätt (1981-11-24, dom nr DF 242, mål nr F 83/80).  
181 Svea hovrätt (1982-11-25, dom nr 14:DT 22, mål nr T 990/81). 
182 Luleå tingsrätt (1973-07-03, dom nr DF 16, mål nr F 129/72). 
183 Victorin s. 92. 
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sådant tankesätt i lagförarbetena. Det är dock tveksamt om en hyresgäst ska behöva arbeta 

för den hyresvärd som precis har sagt upp honom eller henne. Principen om en skyldighet 

att i möjlig mån begränsa sina skador torde vara en allmän skadeståndsrättslig princip, som 

åtminstone i köprättsliga sammanhang enbart gäller i fråga om skäliga åtgärder från den 

skadelidandes sida.184 Ett sådant krav torde enligt min mening även kunna ställas vid 

tillämpning av 12 kap. 58 b § 2 st. JB. Det kan ifrågasättas om de i rättsfallet aktuella 

åtgärderna är skäliga. 

 

I ovan nämnda hovrättsfall antyddes att en korrekt genomförd anvisning hade kunnat vara 

grund för jämkning. Kanske skulle det också vara i enlighet med lagstiftarens intention. 

Rättspraxis tyder på en restriktiv tillämpning av jämkningsbestämmelsen, men i enlighet 

med uttalandendet från hyreslagskommittén torde möjligheterna till jämkning egentligen 

vara tämligen stora. Det är inte sällan som bägge parter har betydande intressen för sin sak, 

och en korrekt genomförd anvisning är ett exempel på en åtgärd som ju kan öka 

hyresvärdens intresse i en intresseavvägning. Jämkning kan då vara en lösning, när båda 

parterna har betydande intressen eller när det är svårt att avgöra om en uppsägning har 

varit befogad. Som Holmqvist och Thomsson poängterar kan det anses vara olustigt att det 

slutliga avgörandet innebär full ersättning eller ingen alls i ett sådant läge.185 

 

Departementschefens uttalande att jämkningsmöjligheterna ska utgöra undantagsfall 

bekräftas genom att han senare hänvisar till hyreslagskommittén och därmed de många 

undantag deras kommentarer innefattar. Rättstillämpningen har dock snarare sett till 

regleringens ändamål genom att göra en restriktiv tolkning av jämkningsbestämmelsen, 

eftersom någon jämkning i enlighet med uttalandena av hyreslagskommittén knappast 

görs.186 Det synes därmed råda en diskrepans mellan lagstiftarens intention och 

rättstillämpningen. Denna diskreption anser jag dock vara positiv ur ett 

ändamålshänseende. Ovan nämnda uttalanden från lagens förarbeten kan nämligen starkt 

kritiseras. Om jämkning skulle genomföras varje gång bedömningen var ”på gränsen” 

skulle regleringen förlora i både preventiv och reparativ verkan. En sådan tillämpning skulle 

innebära att hyresvärdens intressen skulle tillvaratas ytterligare. Hyresvärden skulle 

exempelvis i högre grad än annars ha fördel av att företa åtgärder som i en 

intresseavvägning kan utgöra förmildrande omständigheter, det vill säga exempelvis 

                                                           
184 Se SOU 1976:66 s. 161. 
185 Holmqvist & Thomsson s. 817. 
186 Victorin s. 92. 
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erbjudande av ekonomisk kompensation, förlängning av hyresavtalet under viss tid eller 

anvisande av annan lokal. De primärt ekonomiska värden på hyresgästens sida som 

regleringen avser att skydda skulle delvis förlora sitt skydd. 

 

Om det över huvud taget ska finnas möjlighet till jämkning måste regleringen vara mycket 

restriktiv för att inte stå i strid med det indirekta besittningsskyddets ändamålsenlighet. Det 

kan finnas skäl att exempelvis tillåta jämkning om hyresgästen inte har begränsat sina 

skador där så hade varit möjligt och skäligt, eftersom ekonomiska värden i annat fall 

riskerar att gå förlorade. Den bedömning som hyreslagskommittén ger stöd för borde dock 

inte utgöra skäl för jämkning. 
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6 Sammanfattande slutsatser 

6.1 Syftet med det indirekta besittningsskyddet 

Lagstiftaren uttalade att det indirekta besittningsskyddet väsentligen avser att skydda de 

ekonomiska värden som en lokalhyresgäst uppnår genom sitt arbete och sina kapitalinsatser 

under tiden som hyresgäst. Eftersom lagstiftaren inte har nämnt behovet av att skydda 

ideella värden, utan genomgående har argumenterat för att hyresgästens affärsverksamheter 

måste skyddas, anser jag att rättstillämparen bör vara restriktiv med att skydda just ideella 

värden. Lagstiftaren har inte uteslutit att exempelvis hyresgästens subjektiva åsikt får 

relevans i intresseavvägningen, men att helt bortse från de ekonomiska värden som står på 

spel bör enligt min mening gå emot regleringens syfte.  

 

Det indirekta besittningsskyddet tillkom för att skydda vad lagstiftaren ansåg vara den 

svagare parten i ett avtalsförhållande. Det sagda innebär inte att hyresvärdens äganderätt 

kan bortses från. I själva verket har regleringen konstruerats på så sätt att hyresvärden ska 

kunna utöva sin äganderätt, i den mån det är möjligt utan att skyddet för hyresgästen blir 

allt för svagt. Regleringen avser med andra ord delvis att skydda hyresvärdens äganderätt, 

även om det indirekta besittningsskyddet primärt tillkom för att skydda hyresgästen. Det 

rör sig om en avvägning mellan de två parternas intressen, varför både hyresvärdens 

äganderätt och hyresgästens i första hand ekonomiska intressen ska beaktas genom 

besittningsskyddet. Det bör även tilläggas att hyresvärden inte sällan är den svagare parten i 

ett hyresförhållande, vilket är ytterligare en anledning till varför även hyresvärdens intressen 

måste skyddas. 

 

Utifrån uppsatsens genomgång av rättspraxis torde det kunna sägas att rättstillämpningen 

bekräftar min bild av regleringens ändamål. Domstolarna beaktar mycket sällan 

hyresgästens ideella intressen, utan ser framför allt till ekonomiska faktorer i 

intresseavvägningen. Rättspraxis visar också på den avvägning mellan parternas intressen 

som finns inbyggd i lagstiftningen. Som exempel kan nämnas att domstolen i Shell-fallet 

menade att en hyresvärd kan erbjuda ekonomisk kompensation och på så vis undkomma 

full ersättningsskyldighet, vilket torde vara ett uttryck för att även hyresvärdens äganderätt 

skyddas av lagstiftningen. 
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6.2 Lagstiftningens ändamålsenlighet 

Det indirekta besittningsskyddet innebär att hyresgästen enligt huvudregeln ska ersättas för 

de skador som är en följd av att hyresförhållandet upphör. Hotet om ersättning är avsett att 

ha en preventiv effekt, och om hyresavtalet ändå avslutas ska ersättningen motsvara 

hyresgästens skador så att inga ekonomiska värden går förlorade. Huvudregeln om 

ersättning torde enligt min mening i de flesta fall ha en preventiv effekt i enlighet med 

lagstiftarens intention, och ersättningen motsvarar som regel de av hyresgästens skador 

som är en följd av hyresförhållandets upphörande. 

 

Det finns dock flera undantag från huvudregeln om ersättningsskyldighet. Parterna kan i 

tämligen hög grad avtala bort besittningsskyddet, antingen genom en särskilt upprättad 

handling i enlighet med 12 kap. 56 § 2 st. JB eller genom andra former av 

avtalskonstruktioner. Både hyresnämnderna och domstolarna har tillämpat lagstiftningen 

på ett sätt som exempelvis innebär att samarbetsavtal såsom franchising leder till att 

besittningsskyddet inte alltid fullt ut gäller, vilket jag återkommer till i nästa avsnitt. 

 

De besittningsbrytande grunderna utgör också undantag från huvudregeln om 

ersättningsskyldighet. Genom de besittningsbrytande grunderna, men även möjligheten att 

avtala bort besittningsskyddet, skyddas hyresvärdens äganderätt i tämligen hög grad. Med 

beaktande av undantagen i 12 kap. 56 § 2 st. JB och de besittningsbrytande grunderna finns 

flera möjligheter för hyresvärden att undkomma ersättningsskyldighet. Generalklausulens 

existens innebär att det i slutändan är upp till rättstillämparen att avgöra vilket skydd 

hyresvärden ska erhålla. Lagstiftaren har dock uttalat att hyresvärden inte ska behöva betala 

ersättning om han eller hon vill ändra brukningsändamål till ett mer lönsamt sådant, vilket 

är ett uttryck för att hyresvärden har en grundläggande rätt att tillgodogöra sig värdet av sin 

egendom. Hyresvärdens äganderätt skyddas i slutändan även genom att han eller hon aldrig 

måste låta hyresgästen kvarstå i hyresförhållandet, att jämföra med det direkta 

besittningsskyddet för bostadslägenheter. Ersättningen är avsedd att ha en preventiv effekt, 

men hyresvärden har en faktisk möjlighet att betala hyresgästen för att flytta.  

 

Den intresseavvägning som ska genomföras vid tillämpning av de besittningsbrytande 

grunderna är också öppet hållen, varför även intresseavvägningens konstruktion lämnar till 

rättstillämparen att avgöra i vilken mån det indirekta besittningsskyddet ska skydda 

hyresgästens eller hyresvärdens intressen. Lagstiftningens ändamålsenlighet är i slutändan 
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till stora delar avhängig rättstillämpningen. Lagstiftningen är på så vis flexibel och det finns 

goda möjligheter att anpassa rättstillämpningen till omständigheterna i det enskilda fallet. 

Det finns dock brister i regleringen som är värda att påtala. Som vi har sett finns det inte 

sällan förutsättningar att avtala bort det indirekta besittningsskyddet. Regleringen lider i det 

hänseendet av en påfallande vaghet, vilket innebär att det är helt upp till hyresnämnderna 

att avgöra om en överenskommelse ska godkännas eller inte. Intresseavvägningen må också 

vara oreglerad i hög grad, men lagförarbetsuttalanden och viss anvisning i lagtexten ger 

rättstillämparen stöd för sina bedömningar. Lagstiftningen är desto vagare i fråga om 

möjligheten att avtala bort besittningsskyddet. Det behöver inte enbart vara negativt, men 

som vi har sett tidigare har det inneburit att hyresnämnderna har ställt låga krav på 

innehållet i de särskilt upprättade handlingarna vilket riskerar att drabba hyresgästen 

negativt. Jag återkommer till denna fråga i nästa avsnitt. 

 

Lagförarbetena kan i fråga om intresseavvägningen kriseras rörande hyresvärdens möjlighet 

att erbjuda ekonomisk kompensation, vilket enligt lagstiftaren ska kunna innebära att 

intresseavvägningen faller ut till hyresvärdens fördel så att han eller hon undkommer full 

ersättningsskyldighet. En sådan möjlighet innebär att hyresvärden inte behöver ersätta alla 

de ekonomiska värden som går förlorade för hyresgästen. Som jag har argumenterat 

tidigare riskerar regleringen därmed att tappa både i preventiv och reparativ verkan. 

Möjligheten att erlägga ekonomisk kompensation kan förvisso sägas vara ett uttryck för 

hyresvärdens rätt att disponera över sin egendom, men det riskerar att ske till priset av 

skyddet för hyresgästens ekonomiska intressen. 

 

Den legala intresseavvägningen i 12 kap. 57 § 1 st. 2-3 p. JB är också primärt ett uttryck för 

avvägningen mellan hyresvärdens äganderätt och hyresgästens ekonomiska intressen. 

Regleringen kan dock kritiseras ur detta avseende, eftersom den legala intresseavvägningen 

inte ser till de ekonomiska värden som regleringen ska skydda. En hobbyverksamhet och 

ett storföretag får samma skydd när den legala intresseavvägningen tillämpas, vilket inte är i 

linje med det indirekta besittningsskyddets ändamål. Det kan dessutom vara svårt för 

hyresvärden att hitta en godtagbar lokal att anvisa för hyresgästen, eftersom 

lokalhyresgäster inte sällan har relativt specifika behov. Hyresvärdens äganderätt riskerar 

därmed också att förbises. Det är svårt att motivera den legala intresseavvägningens 

konstruktion, särskilt om de två aktuella besittningsbrytande grunderna ställs i relation till 

övriga besittningsbrytande grunder. Det finns enligt min mening inte tillräckligt goda skäl 
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för att regleringen ska se annorlunda ut i de olika fallen. Som exempel kan nämnas att 

hyresvärden inte behöver anvisa lokal vid omläggning av bruksändamålen. En sådan 

omläggning aktualiseras säkerligen inte sällan vid en rivning eller ombyggnation, vilket är 

ytterligare en anledning till varför skillnaderna i rekvisit kan ifrågasättas. Som har framgått 

tidigare avsåg lagstiftaren att göra särskilt tydligt i vilka situationer besittningsskyddet gäller 

vid rivning och ombyggnation, eftersom det ansågs vara vanliga och betydande situationer. 

Det kan diskuteras om argumenten fortfarande är giltiga idag, eller om 

samhällsutvecklingen har inneburit att andra sakliga avflyttningsskäl kan ha blivit vanligare. 

 

Ersättningsreglerna i 12 kap. 58 b § JB är även de konstruerade på ett sätt som innebär att 

rättstillämparen har ett stort ansvar för dess funktion och ändamålsenlighet. I 

lagförarbetena anges att ersättningen enligt 12 kap. 58 b § 2 st. JB ska motsvara 

hyresgästens alla skador som är en följd av hyresförhållandets upphörande. Det torde 

innebära att regleringen vanligtvis har en fullgod preventiv och reparativ verkan. 

Minimiersättningen i paragrafens första stycke är positiv då det ökar regleringens 

ändamålsenlighet i situationer där skadeståndet annars blir allt för lågt. Förhållandet att 

minimiersättningen inte begränsas kan dock innebära att ideella intressen i undantagsfall 

beaktas i allt för hög grad, i strid med lagstiftarens ursprungliga intentioner. Det finns även 

anledning att kritisera lagförarbetena i fråga om jämkning av ersättningen. Om dessa 

uttalanden skulle få genomslag skulle det innebära att regleringen riskerade att förlora i 

såväl preventiv som reparativ effekt. 

 

Lagstiftningen har sammanfattningsvis en konstruktion som till stora delar lämnar det 

öppet för rättstillämparen att avgöra huruvida det indirekta besittningsskyddet är 

ändamålsenligt eller inte. För att besvara uppsatsens andra frågeställning kan sägas att 

lagstiftningen i hög grad ser till bägge parters intressen, men det kräver att även 

rättstillämparen gör det. Hyresvärden har alltid en möjlighet att avsluta ett hyresförhållande, 

vilket är ett uttryck för hans eller hennes äganderätt. Det finns goda möjligheter att 

tillgodogöra sig lokalen ekonomiskt då hyran alltid får vara marknadsmässig. Det finns 

dessutom många undantag från huvudregeln om ersättningsskyldighet. Aktualiseras en 

besittningsbrytande grund avser intresseavvägningen att se till båda parters intressen. 

Huvudregeln är dock att hyresgästen ska få ersättning när ett hyresförhållande upphör, och 

eftersom det indirekta besittningsskyddet tillkom primärt för att skydda hyresgästen är det 

ändamålsenligt att det är huvudregeln. Lagstiftningen är tämligen väl utformad för att 
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syftena med det indirekta besittningsskyddet ska uppnås, men den har så som har påpekats 

flera brister som bör åtgärdas. I slutändan är det dessutom upp till rättstillämparen att i hög 

grad tillgodose regleringens ändamål, varför jag återkommer till att besvara frågeställningen 

om lagstiftningens ändamålsenlighet i nästa avsnitt. 

 

6.3 Särskilt om rättspraxis 

Även genom rättspraxis beaktas i första hand hyresgästens ekonomiska intressen, med 

beaktande av hyresvärdens äganderätt. Framför allt just ekonomiska faktorer är av relevans 

på hyresgästens sida i intresseavvägningen, vilket är i enlighet med lagstiftarens intentioner. 

I den mån ideella värden har fått allt för stor betydelse för hyresgästen kan det kritiseras, 

men en sådan rättstillämpning är ovanlig. 

 

Rättstillämparen ställer låga krav på det sakliga skäl för avflyttning som hyresvärden ska 

prestera för att en besittningsbrytande grund ska kunna tillämpas. Att så är fallet är positivt 

ur ett ändamålshänseende, då hyresvärden därmed kan utöva sin äganderätt i rimlig mån. 

Det indirekta besittningsskyddet tillkom förvisso primärt för att skydda hyresgästen, men 

eftersom det sakliga skälet för avflyttningen ställs mot hyresgästens intressen beaktas i 

rättstillämpningen även hyresgästens skyddsbehov. 

 

I fråga om att avtala bort det indirekta besittningsskyddet har hyresnämnderna ställt låga 

krav på skälen för detta. Hyresnämnderna ser dessutom inte till hyresgästens aktuella 

skyddsbehov i sina bedömningar. I dessa avseenden finns en diskrepans mellan 

lagstiftarens intention om det indirekta besittningsskyddets syfte och rättstillämpningen. 

Hyresnämndens praxis innebär att ersättning kan utebli helt vid samarbetsförhållanden 

såsom franchising, vilket jag ställer mig kritisk till. Avgörandet i Shell-fallet, NJA 2007 s. 

1018, innebär att en lokalhyresgäst som bedriver ett ingående samarbete med sin hyresvärd 

kan förlora sitt besittningsskydd helt eller delvis. Det finns förvisso anledning att minska 

ersättningen när den rörelse som hyresgästen bedriver är starkt kopplad till hyresvärden, 

eftersom det indirekta besittningsskyddet avser att skydda hyresgästens verksamhet. 

Hyresnämndens praxis innebär dock att besittningsskyddet kan försvinna helt i dessa 

situationer, och det anser jag stå i strid med regleringens skyddsändamål. En hyresgäst kan 

känna sig tvungen att avtala bort besittningsskyddet trots att han eller hon egentligen inte 

vill, och i ett sådant läge avser regleringen att skydda den svagare parten. Hyresnämndens 

praxis går dessvärre emot detta syfte. Högsta domstolen beaktade i Shell-fallet förvisso 
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hyresvärdens äganderätt, men domen kan ha lett till ett allt för svagt besittningsskydd vid 

ingående samarbeten. Rättsfallet kan även kritiseras då det där bekräftades att ekonomisk 

kompensation från hyresvärdens sida kan få intresseavvägningen att falla ut till hans eller 

hennes fördel. 

 

NJA 2011 s. 27 och Högsta domstolens avgörande i mål nr T 1076-12 av den 2013-12-19 

har enligt min tolkning inneburit att de besittningsbrytande grunderna rivning och 

ombyggnation möjligen har förlorat något i betydelse. Som vi har sett riskerar de två 

domarna att leda till att hyresvärden oftare betalar en mindre ekonomisk kompensation till 

hyresgästen, och på så vis undkommer full ersättningsskyldighet. Inte heller detta torde ha 

varit lagstiftarens intention, eftersom det lagstiftades särskilt om andra förutsättningar för 

tillämpning av de besittningsbrytande grunderna rivning och ombyggnation. Det senare 

rättsfallet kan även kritiseras för uttalanden i fråga om hyresvärdens möjlighet att erbjuda 

ekonomisk kompensation. Lagstiftaren hade troligtvis inte för avsikt att se till hyresvärdens 

förmåga att betala sådan kompensation. 

 

Den lagreform som syftade till att få hyresnämnderna att i högre grad göra specifika 

jämförelseprövningar, istället för fria bedömningar, i fråga om att avgöra en hyras skälighet 

synes inte ha fått avsedd effekt. De fria bedömningarna har kritiserats för att vara 

oförutsebara, vilket torde innebära risk för godtycke och felbedömningar. Avtalsparterna 

kan drabbas mycket negativt om hyresnämnden gör en missvisande bedömning, på ett sätt 

som kan innebära att lagstiftningen inte fungerar som avsett. 

 

Domstolarna har dessutom kritiserats för en något bristande förmåga att slå fast korrekt 

ersättning vid obefogade uppsägningar. Det är problematiskt om ersättningen inte 

motsvarar hyresgästens skador eller om den tvärtom är för stor, vilket förstås är till nackdel 

för hyresvärden. Ersättningen torde dock som regel uppfylla den preventiva effekt som den 

avser att ha. Att domstolarna inte jämkar resultaten står förvisso i strid med uttalanden i 

lagens förarbeten, men en restriktiv tillämpning är positivt utifrån det indirekta 

besittningsskyddets ändamål. 

 

Utöver nu nämnda aspekter kan lagstiftning och särskilt rättspraxis diskuteras utifrån 

samhällsutvecklingen sedan regleringen kom till i slutet på 60-talet. Som framgick ovan 

menar jag att det indirekta besittningsskyddet har försvagats vid samarbeten såsom 
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franchising. Detta förhållande är särskilt problematiskt just eftersom sådana samarbeten har 

ökat väsentligt i omfattning sedan lagstiftningen kom till. Det antyddes tidigare även att 

särregleringen i fråga om de besittningsbrytande grunderna rivning och ombyggnation ur 

någon mening kan sägas vara otidsenlig, eftersom de kan antas ha blivit mindre vanligt 

förekommande i relation till framför allt generalklausulen jämfört med tidigare. Ytterligare 

en faktor som pekar på att samhällsutvecklingen har medfört att regleringen inte längre fullt 

ut fyller sitt syfte är faktumet att det indirekta besittningsskyddet avser att skydda vad som 

ansågs vara den svagare parten i ett avtalsförhållande. Det kan antas att storföretagen är fler 

idag än i slutet på 60-talet, och att det indirekta besittningsskyddet därför i högre mån än 

vad som avsågs träffar hyresförhållanden där hyresvärden är den svagare parten. 

Regleringen lär inte sällan skydda hyresgäster som inte behöver skyddas. Ur den aspekten 

fyller inte det indirekta besittningsskyddet sitt egentliga syfte. 

 

Sammanfattningsvis råder det vanligtvis ingen större diskrepans mellan lagstiftarens 

intention om lagens syfte och rättstillämpningen. Domstolarna ser i hög grad till 

hyresgästens ekonomiska intressen, samtidigt som hyresvärden har goda chanser att lyckas 

presentera ett sakligt skäl för avflyttning. Genom intresseavvägningen tar domstolarna som 

regel hänsyn till bägge parters intressen. Det finns dock flera anledningar att kritisera 

rättstillämpningen. Hyresnämnderna har enligt min mening låtit parterna avtala bort 

besittningsskyddet i allt för hög grad. Särskilt i fråga om samarbeten såsom franchising har 

hyresgästen fått ett försvagat besittningsskydd med anledning av både hyresnämndernas 

praxis och NJA 2007 s. 1018, vilket torde innebära en diskrepans mellan lagstiftarens 

intention och rättstillämpningen. Detta förhållande är särskilt problematiskt med tanke på 

att det blir allt vanligare med sådana samarbeten. NJA 2011 s. 27 och Högsta domstolens 

avgörande i mål nr T 1076-12 av den 2013-12-19 har också inneburit en förändring i det 

indirekta besittningsskyddet som lagstiftaren inte fullt ut torde ha avsett. Förhållandet att 

hyresnämnden inte gör specifika jämförelseprövningar samt kritiken mot domstolarna i 

fråga om att slå fast korrekt ersättning är också problematisk ur ett ändamålsperspektiv. 

Slutligen kan samhällsutvecklingen ha inneburit att regleringen ur vissa aspekter är 

otidsenlig och inte fungerar som avsett. 

 

Även om domstolarna och hyresnämnderna vanligtvis gör korrekta bedömningar, anser jag 

att rättstillämpningen inte sällan uppvisar stora brister i fråga om att efterfölja lagstiftarens 
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ursprungliga intentioner. Med anledning av denna omständighet samt ovan nämnda brister 

i lagstiftningen anser jag att det indirekta besittningsskyddet inte fullt ut fyller sitt syfte. 
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