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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Migrationsverket har en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla boenden åt människor 

på flykt. En första möjlighet är att Migrationsverket ingår enskilda hyresavtal med en 

hyresvärd för att sedan inhysa en andra part i lägenheten. Syftet med avtalet är att 

tillhandahålla tillfälliga boenden vilket har visat sig kunna leda till en del problem. På 

grund av att dessa boenden endast är tillfälliga utsätts migrationsboenden för en högre 

förslitning än vad som annars är fallet för vanliga permanentbostäder. Det finns därför 

ett intresse för främst hyresvärden att kunna frångå de regler som gäller vid vanlig 

bostadsuthyrning. Det har förekommit fall där fastighetsägare krävt en högre hyra än 

vad som egentligen tillåtits enligt reglerna om bruksvärdeshyra, för att på så sätt ta höjd 

för den ökade förslitningen. I dessa fall har hyresvärden krävt en hyra som överstiger 

den tillåtna med mellan 7-13 %.  Sådana typer av krav är inte förenliga med reglerna för 1

bostadslägenheter och kan leda till att hyresvärden måste betala tillbaka en stor del av 

erhållen hyra. Sådant kan avskräcka hyresvärdar från att vilja hyra ut till 

Migrationsverket då de riskerar att göra en ekonomisk förlust på uthyrningen. I vissa 

fall skulle detta kunna resultera i att hyresvärden helt enkelt undviker Migrationsverket 

som hyresgäst i sitt lägenhetsbestånd.  I samband med dessa boenden förekommer även 2

fall av skadegörelse. I vissa fall leder detta till omfattande skador och det har visat sig 

finnas risk för stora ekonomiska förluster i samband med skadeståndets bestämmande. 

Av det ovan sagda går det att konstatera att det finns ett praktiskt problem som består 

av den ökade förslitningen som lägenheterna utsätts för. Denna förslitning och 

förekommande skadegörelse gör att hyresvärden vill ta höjd i hyresvillkoren för att inte 

drabbas av en ekonomisk förlust när de hyr ut lägenheter till Migrationsverket. 

Möjligheten för sådana villkor är dock begränsad vid vanliga bostadshyresavtal och 

reglerna om lokalhyra får inte användas vid enskilda avtal för bostadslägenheter. En 

möjlighet för parterna att få ett större avtalsutrymme vid villkorsförhandlingarna är att 

 Rytterbrant, Hem & Hyra, Flyktinghyror okända för Migrationsverket, 9/9 2010. 1

 Rytterbrant, Hem & Hyra, Jag tycker inte det räknas som enskilda avtal, 10/9 2010.2
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använda sig av reglerna för blockhyra i jordabalken 12:1 st. 6. Med blockhyra avses den 

situationen när en hyresgäst hyr minst tre lägenheter av samma hyresvärd med syfte att 

hyra ut dessa i andra hand. 

Innan 1985 fanns inte några regler i JB som reglerade blockuthyrning.  Trots detta 3

förekom en del hyresavtal med upplägget att en hyresgäst hyrde ett flertal lägenheter av 

en hyresvärd för att sedan själv hyra ut lägenheterna i andra hand. Innan reglerna om 

blockhyra introducerades gällde alltid reglerna om bostadslägenheter för dessa typer av 

avtal.  Detta medförde vissa praktiska problem då avsikterna bakom ett sådant upplägg 4

skiljer sig från det vanliga hyreskontraktet för bostadslägenheter. Blockhyresavtalet har 

ofta syftet att tillhandahålla tillfälliga boenden åt särskilt utsatta samhällsgrupper som 

svårligen kan tillgodose boende på egen hand.   5

I SOU 1981:77 uttryckte Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO) ett behov av 

en ny reglering för dessa typer av hyresavtal. Det fanns ett intresse att möjliggöra en 

förmånligare förhandlingssituation mellan hyresvärd och hyresgäst för att tillgodose det 

speciella behov som finns vid dessa avtal. I skrivelsen påpekade SABO att 

omsättningen på hyresgäster vid dessa typer av boenden var högre än vad som annars är 

brukligt.  Förslitningen i lägenheterna översteg vad som ansågs normalt för 6

bostadslägenheter och SABO påpekade att det fanns ett behov för parterna att kunna 

avtala om att t.ex. underhållsskyldigheten skulle tillfalla förstahandshyresgästen istället 

för hyresvärden.  Det fanns även andra incitament för att frångå reglerna för 7

bostadslägenheter vid blockuthyrning. Bland annat ansågs det vara fördelaktigt om 

parterna kunde undgå förbudet mot indexreglering av hyrorna, avtala bort möjligheten 

för hyresgästen att säga upp hyresavtalet med tre månaders uppsägningstid samt ta bort 

hyresgästens möjlighet att få till stånd villkorsändring av hyresavtalet vid långtidsavtal. 

Förslaget i SOU 1981:77 slutade med att lagstiftaren föreslog en generell utgångspunkt 

där avtalet för blockuthyrning ska utgå från reglerna för bostadslägenheter. Om parterna 

sedan vill frångå reglerna för bostadshyra får de inom ramen för vad som är tillåtet för 

 Prop. 1983/84:137 s. 111. 3

 A. a. s. 111.4

 Prop. 2001/02:41 s. 36.5

 SOU 1981:77 s. 322.6

 A. a. s. 322.7
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bostadslägenheter och lokaler välja de regler som är lämpligast för syftet med ut-

hyrningen.  Detta förslag togs sedan in utan några förändringar i proposition 8

1983/84:137 och blev grunden för regleringen för blockuthyrning.   9

Problemet med migrationsboenden är att de inte utgör något permanent boende för 

andrahandshyresgästen. Utöver detta har den akuta bostadsbristen resulterat i beslut om 

förtätning i Migrationsverkets lägenheter. Detta leder till en ökad förslitning och kan i 

vissa fall leda till skadegörelse.  För att inte avskräcka fastighetsägare och hyresvärdar 10

från att hyra ut sina lägenheter till Migrationsverket finns det incitament att kunna 

frångå reglerna om bostadshyra. Frågan är om blockhyresavtalet kan motverka nämnda 

problematik och i så fall vilka nackdelar respektive fördelar som dessa avtal kan ge 

upphov till. 

1.2 Syfte och frågeställning 

I denna uppsats behandlar jag blockhyresreglerna och utreder vilka avtalsmöjligheter 

som finns mellan parterna. Då reglerna för blockuthyrning kommenterats förhållandevis 

lite i doktrin och förarbeten finns det anledning att utreda vilka möjligheter blockhyres-

avtalet ger upphov till. Det framgår inte direkt av lagtexten vad som är möjligt att avtala 

om vid dessa situationer och det finns därför goda skäl att gå igenom detta område. 

Fokus ligger på hyressättningen, hyrestiden, möjlighet till villkorsändring under hyres-

tiden och möjligheten för uppsägning. Andrahandshyresgästens roll kommer också att 

granskas då dennes ställning vid dessa avtal är central. 

Utöver detta kommer skadevärderingen att behandlas, då detta är ett problem som 

kan ge upphov till konflikt mellan hyresvärden och förstahandshyresgästen. Det har 

även ett direkt samband med den ökade förslitningen som uppkommer i lägenheterna.  

Då dessa avtal involverar tre parter i form av hyresvärd, förstahandshyresgäst och 

andrahandshyresgäst är det av intresse att gå igenom vem som ansvarar för uppkomna 

 SOU 1981:77 s. 323. 8

 Ljungkvist, Blockuthyrning - en möjlighet för hyresrätten, s. 5.9

 Se T 1840-07 där hyresvärden orsakades stora kostnader pga. skadegörelse. 10
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skador. Jag kommer även att använda mig av en dom från Blekinge tingsrätt för att visa 

vilka ekonomiska konsekvenser som kan följa av skadegörelse.  

Frågeställningen för detta uppsatsarbete är: Är blockhyresavtalet en effektiv avtals-

form för migrationsboenden och hur bör ett sådant avtal utformas? Syftet med denna 

uppsats är att utreda huruvida blockhyresavtalet kan tillgodose de extra behov som finns 

vid migrationsboenden. Utredningen i denna uppsats ska fylla tre delsyften. För det 

första utreder jag blockhyresavtalets flexibilitet vid villkorsförhandlingarna mellan 

hyresvärden och förstahandshyresgästen. Genom att gå igenom vilka avtalsmöjligheter 

som finns ska jag visa hur ett avtal kan och bör utformas för att på ett effektivt sätt ta 

höjd för den ökade förslitningen. I och med att rättsläget i flera fall är oklart är det av 

vikt att parterna utformar tydliga avtal som preciserar hur parternas skyldigheter och 

rättigheter ser ut.  

För det andra ska jag förtydliga hur parterna genom reglerna för blockhyresavtal kan 

ta höjd i avtalsvillkoren mot den ökade förslitningen. I många fall har hyresvärdar varit 

villiga att hyra ut bostäder till Migrationsverket under förutsättning att de får ta ut en 

hyra som överstiger bruksvärdet.  En sådan överenskommelse är inte möjlig enligt 11

reglerna för bostadslägenheter vilket riskerar att orsaka problem i form av att 

hyresvärdar drar sig undan för att hyra ut lägenheter till Migrationsverket.  

Det tredje och sista delsyftet är att göra en riskbedömning för den ekonomiska 

förlusten som kan åsamkas hyresvärden vid fall av skadegörelse. Anledningen varför 

detta syfte tas med beror på en intressant tingsrättsdom där kärande tilldelades ett 

förhållandevis lågt skadestånd i förhållande till vad de yrkande på. Det finns därför ett 

intresse att utreda om hyresvärden utsätter sig för en extra stor risk när de ingår 

hyresförhållanden med Migrationsverket. 

 Se not 2.11
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1.3 Metod, material och terminologi 

Den metod jag använder mig av är rättsdogmatisk metod. Genom att använda mig av 

lagar, förarbeten, prejudikat och doktrin ska jag utreda gällande rätt. Utöver detta 

använder jag tidningsartiklar för att belysa den offentliga debatten om blockhyres-

avtalen och för att framföra den kritik som riktats mot dessa typer av avtal. Dessa källor 

är inte några rättskällor utan är enbart till för att förtydliga den allmänna debatten runt 

det här ämnet.      

För att belysa problematiken med att uppskatta värdet av skadegörelse används en 

dom från Blekinge tingsrätt, med målnummer T 1840-07. Denna dom utgör inte något 

prejudicerande fall, men domen tydliggör den värderingsproblematik som kan uppstå 

när skador konstaterats i lägenheterna. I rättsfallet uppstod konflikt när värdet av 

skadorna skulle uppskattas. Det faktum att skadorna orsakats av andrahandshyresgästen 

var däremot ostridigt.  

Vad gäller terminologi vill jag göra några förtydliganden. I denna uppsats behandlar 

jag bostadslägenheter och lokaler. Med detta menas enbart hyreslägenheter som 

antingen används som boende eller som används för annan verksamhet. Begreppen 

innefattar aldrig ägarlägenheter eller bostadsrätter utan är alltid hyreslägenheter. 

Ytterligare kommer jag använda termen vårdslöshet och vållande som synonyma 

begrepp och avser situationen då part gjort sig skyldig till skada på grund av culpöst 

handlande.   

1.4 Avgränsningar 

I denna uppsats går jag inte igenom situationen då andrahandshyresgästen saknar medel 

att betala hyra. Då JB 12:1 st. 6 stadgar att blockhyresavtal innefattar en andrahands-

upplåtelse kommer jag därför utgå ifrån att andrahandshyresgästen betalar hyra. Jag är 

medveten om att det kan ifrågasättas om blockhyresreglerna blir tillämpliga när 

andrahandshyresgästen saknar medel att betala hyra, men den frågeställningen lämnas 

utanför denna framställning. 
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Vad gäller ersättning för orsakad sakskada lämnas försäkringsrätten utanför detta 

arbete. Syftet med framställningen är att påvisa den värderingsproblematik som finns 

vid värderingen av sakskada. Vilka typer av försäkringar som kan ge bäst försäkrings-

ersättning rymmer därför inte inom ramen för denna uppsats.  

Vid behandlingen av hyresavtalet kommer jag inte gå igenom samtliga avtals-

möjligheter som möjliggörs genom blockhyresavtalet. Det är enbart de aspekter som är 

av direkt intresse för mitt specifika problemområde som kommer att diskuteras. För 

denna framställning är den ökade förslitningen i fokus och parternas möjligheter att ta 

höjd mot dessa problem genom avtal. Därför kommer exempelvis inte överlåtelser av 

lägenheter, hyresgästinflytande eller borgensåtagande att tas upp.  

De boendeformer som kommer behandlas avgränsas enbart till lägenheter i hyreshus. 

Därför kommer Migrationsverkets andra boendeformer att lämnas utanför detta arbete. 

1.5 Disposition 

Inledningsvis går jag i kapitel två kort igenom Migrationsverkets roll som flykting-

mottagare och dess skyldighet att tillhandahålla boenden. På detta sätt redovisas den 

extrema situation som råder på bostadsmarknaden och de problem som uppkommer vad 

gäller möjligheten att tillhandahålla boenden åt människor på flykt. Jag redogör även för 

vissa politiska beslut vad gäller mottagandet som påverkar användningen av de 

lägenheter Migrationsverket hyr. Detta är grunden för den resterande framställningen 

och därför placeras detta avsnitt först. Därefter går jag i kapitel tre igenom regleringen 

för blockhyresavtal. Där redogör jag för de krav som ställs för att blockhyra ska vara 

tillåtet samt en allmän genomgång av vissa avtalsmöjligheter som skiljer sig från de 

vanliga bostadshyresreglerna. I samband med genomgången av blockhyresavtalet går 

jag även igenom andrahandshyresgästens roll då denna är central vid blockhyresavtal. I 

kapitel fyra behandlar jag det problem som kan uppstå vid fall av skadegörelse. För att 

förtydliga denna del kommer ett rättsfall att få ligga till grund för framställningen då det 

framhäver värderingsproblematiken som jag ska behandla på ett tydligt sätt. I kapitel 

fem går jag igenom skadeståndsrättsliga principer vilka jag sedan applicerar på vissa 
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typskador. Avslutningsvis i kapitel sex ger jag en analys av de för- och nackdelar som 

finns med dessa avtal.  
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2 Brist på bostäder & Migrationsverkets roll 

2.1 Migrationsverkets skyldighet att tillhandahålla boenden 

Migrationsverket har en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla boenden åt asyl-

sökande. Detta framgår av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 

(LMA). LMA § 1 p. 1 stadgar att lagen innehåller bestämmelser om sysselsättning för 

och bistånd till utlänningar som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting 

enligt kap. 4 § 1 eller som annan skyddsbehövande enligt kap 4 § 2 eller § 2 a 

utlänningslagen (2005:716). Det är Migrationsverket som har huvudansvaret för 

mottagandet av utlänningar och ska tillgodose deras boendebehov genom att driva 

förläggningar, LMA § 2 st. 1. Asylsökande ska även erbjudas plats vid 

flyktingförläggning, LMA § 3 st. 1.  

  

2.2 Förtätning 
  

I och med det höga antalet människor som söker sig till Sverige ökar även behovet av 

nya bostäder. Under 2015 blev trycket så högt att Migrationsverket befarade att de 

boenden som fanns till förfogande inte skulle räcka till.  För att lösa den akuta krisen 12

sänkte migrationsverket upphandlingskraven vid deras offentliga upphandlingar och 

beslutade även om att inhysa fler människor i varje boende genom så kallad 

förtätning.  Som ett exempel anses en lägenhet bestående av ett rum och kök kunna 13

bereda plats åt två personer, men genom förtätningen utgör lägenheten boplats åt tre 

personer. Detta appliceras även på större lägenheter och en lägenhet med två rum och 

kök ska bereda plats åt sex personer istället för fyra. En lägenhet bestående av tre rum 

och kök ska bereda plats åt åtta personer istället för sex personer.  Trots dessa åtgärder 14

kunde migrationsverket inte möta behovet av tillfälliga bostäder och under november 

 Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos 2016, s. 36.  12

 A. a. s. 36. 13

 www.migrationsverket.se, Nya boendeplatser i lägenheter, 17/11 - 2015.14
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månad 2015 kunde migrationsverket inte längre bereda samtliga asylsökande boende.  15

Enligt gällande prognos kommer det vara fortsatt svårt att tillhandahålla boenden till de 

människor som söker sig hit. Om det kommer 140 000 människor till Sverige under 

2016 riskerar många att bli helt utan boende då migrationsverket inte har tillgång till  

tillräckligt många bostäder.  16

2.3 Brist på boenden 

Att det råder bostadsbrist på den svenska bostadsmarknaden är allmänt känt. Detta 

problem är särskilt påtagligt i Sveriges storstäder, framförallt i Stockholm och 

Göteborg.  Utöver det faktum att det saknas tillräckligt med bostäder är ett ytterligare 17

problem att det tillgängliga beståndet inte utnyttjas på ett optimalt sätt. En anledning till 

detta är, enligt Boverket, det svenska bruksvärdessystemet.  Hur kan bruksvärdes-18

systemet vara en bidragande orsak till bostadsbristen i Sveriges storstäder? Enligt 

Boverket, som i sin analys utgått från vedertagen samhällsekonomisk välfärdsteori, 

uppstår en sämre användning av lägenhetsbeståndet på grund av bruksvärdeshyran på 

två sätt. För det första hämmas byggandet av bostäder på grund av de låga hyrorna i det 

befintliga beståndet. För det andra fördelas inte lägenheterna ut till de som är beredda 

att betala mest vilket leder till att många lämnas utanför bostadsmarknaden. Det är 

främst den andra aspekten som bidrar till bostadsbristen.  Boverket påpekar att det ofta 19

finns ett övervärde i lägenheterna vilket gör att hyresgäster ogärna lämnar ifrån sig 

hyresrätten trots att hyresgästen i fråga har ett annat boende.  I och med att 20

lägenheterna är ”billiga” i förhållande till sitt läge och storlek tenderar hyresgästen att 

behålla lägenheten för tillfälligt brukande. Konsekvensen därav blir att ungdomar och 

andra samhällsgrupper stängs ute från bostadsmarknaden.   21

 Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos 2016, s. 37. 15

 A. a. s. 37. 16

 Sjöberg, Söderberg, Rosberg, Bostadsbristen och hyressättningssystemet, s. 3. 17

 A. a. s. 3. 18

 A. a. s. 3 - 4. 19

 A. a. s. 5.20

 Sjöberg, Söderberg, Rosberg, Bostadsbristen och hyressättningssystemet, s. 5. 21
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3 Blockhyresavtalet 

3.1 Inledning 

Reglerna om hyra regleras i JB kap. 12. Av JB 12:1 st. 1 framgår att kapitlet avser avtal, 

genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning. Avtalet mellan 

parterna kan ingås muntligt men ska ingås skriftligt om någon av parterna begär det, JB 

12:2 st. 1. Ur ett bevishänseende är skriftliga avtal alltid att föredra framför muntliga 

avtal. Om hyresgästen har fått fördelaktiga förmåner är detta extra viktigt ur bevis-

hänseende.  Det ska dock påpekas att muntliga avtal har precis samma obligations-22

rättsliga verkan som ett skriftligt sådant och gäller så länge det går att bevisa innehållet i 

överenskommelsen.  Hyresavtalet måste avse ett hus eller del av hus för att hyreslagen 23

ska bli tillämplig. Det är dock inget krav att ersättningen ska utgå i pengar, utan även 

arbetsprestationer eller betalning med varor accepteras.  24

Redan inledningsvis i hyreslagen görs en åtskillnad mellan lägenhet som ska 

användas som bostad och lägenhet som ska användas för andra ändamål. Denna skillnad 

framgår av JB 12:1 st. 3 vilken stadgar att med bostadslägenhet avses lägenhet som 

upplåtits för att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad. Med lokal 

avses annan lägenhet än bostadslägenhet. Vad som utgör bostadslägenhet och vad som  

klassificeras som lokal orsakar sällan några problem. Allt som oftast är bostads-

lägenheterna enbart till för boende medan lokaler utgör lägenheter där det bedrivs någon 

form av verksamhet.  Jag vill dock tydliggöra att det finns en skillnad mellan reglerna 25

för bostadslägenheter och lokaler. Detta grundar sig bland annat i att reglerna om 

bostadshyra bygger på ett socialt skyddsintresse, medan detta till viss del saknas för 

lokaler. Detta blir extra tydligt vid hyresvärdens uppsägning av avtalet då reglerna om 

det direkta besittningsskyddet aktualiseras.  Vad gäller upplåtelseavtalet är reglerna 26

 Grauers, Nyttjanderätt, s. 21 f.22

 A. a. s. 22.23

 Holmqvist & Thomsson,  Hyreslagen en kommentar, s. 31. 24

 Grauers, Nyttjanderätt, s. 25. 25

 Se avsnitt 3.3.5.26
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desamma för bostad som för lokal, med den skillnaden att avtalsmöjligheterna är vidare 

vid lokalhyra. 

Av JB 12:1 st. 5 framgår att förbehåll som strider mot en bestämmelse i detta kapitel 

är utan verkan mot hyresgästen eller den som har rätt att träda i hans eller hennes ställe, 

om inte annat anges. Detta innebär att reglerna i JB kap 12 är tvingande till hyresgästens 

förmån om inget annat anges. Lagen är utformad på det här sättet då den har ett socialt 

skyddssyfte.  Konsekvensen härav är att ett avtal som strider mot någon av hyreslagens 27

tvingande regler är utan verkan och hyresgästen blir därför inte bunden av avtalet, 

däremot blir hyresvärden alltid bunden.  Det framgår dock av JB 12:1 st. 5 att 28

hyreslagen är tvingande om inget annat anges. Vissa av hyreslagens regler är dispositiva 

och öppnar därför för en annan överenskommelse mellan parterna än vad lagen anger. 

Ett exempel på en sådan regel är ”om inte annat är avtalat” i JB 12:7 st. 3.  

Blockhyresavtalets natur är något av en hybrid mellan bostadshyresavtalet och 

lokalhyresavtalet. Detta medför vissa frågeställningar om vad som är möjligt att avtala 

om och hur detta ska göras. I realiteten blir blockhyresavtalet ett lokalhyresavtal med 

inslag av socialt skydd som, med vissa få undantag, inte finns vid vanliga lokalhyres-

avtal. Det påståendet är dock en sanning med modifikation då rättsläget inte är helt klart 

vad gäller de sociala aspekterna av avtalet. Exempelvis är rättsläget oklart vad gäller 

förstahandshyresgästens besittningsskydd.  Hyresnämnden har även en viktig roll vid 29

dessa typer av avtal.  

3.2 Krav för blockuthyrning och hyresnämndens roll 

Reglerna om blockuthyrning återfinns i JB 12:1 st. 6 och reglerar den situationen då en 

hyresgäst har som syfte att hyra ut minst tre lägenheter i andra hand. För detta upplägg 

krävs att hyresavtalet mellan hyresvärden och hyresgästen omfattar minst tre 

bostadslägenheter. Denna typ av avtal brukar användas av diverse organisationer för att 

säkra upp boenden för sina medlemmar eller anställda. Några exempel är bland annat 

 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen en kommentar, s. 41. 27

 A. a. s. 41. 28

 Se min diskussion i avsnitt 3.3.5.29
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företag som hyr lägenheter för att sedan i ett andra led kunna förse sina anställda med 

boenden genom andrahandskontrakt. Även studentstiftelser använder sig av blockhyres-

avtal för att kunna möta studenters behov av boende.  I de flesta fall är det däremot stat 30

och kommun som är förstahandshyresgäst.  När det gäller kommuner brukar deras 31

boenden i stor del utgöra bostäder för pensionärer eller för personer med behov av 

vård.  Blockhyresavtal används även för att säkra boenden för asylsökande och det är 32

då staten via Migrationsverket som står som förstahandshyresgäst.  I den fortsatta 33

framställningen utgår jag ifrån att andrahandshyresgästen betalar hyra. Som tidigare 

nämnts är jag medveten om den problematik som uppkommer om andrahands-

hyresgästen inte betalar hyra då detta kan sätta blockhyresregleringen ur spel. Kravet för 

att blockuthyrning ska vara aktuellt är att andrahandshyresgästen hyr den tillhanda-

hållna lägenheten. Den situationen då andrahandshyresgästen saknar tillgångar ryms 

dock inte inom ramen för detta arbete och kommer därför att lämnas utanför den 

fortsatta framställningen. Det kan ändå nämnas att det finns de som hävdar att det 

fortfarande är möjligt att teckna giltiga blockhyresavtal trots att det inte sker någon 

egentlig andrahandsuthyrning. Detta förekommer bland annat när företag förhyr 

lägenheter för att sedan, utan ersättning, upplåta dessa till utländska forskare eller 

anställda under kortare tidsperioder.  34

Vid blockhyresavtal är utgångspunkten att reglerna för bostadslägenheter ska gälla. 

Det är därför fritt fram för olika aktörer att skriva blockhyresavtal utan hyresnämndens 

inblandning så länge parterna använder sig av reglerna för bostadshyra. Om parterna vill 

göra avsteg från dessa regler och istället använda reglerna för lokalhyra måste en 

ansökan hos hyresnämnden göras, JB 12:1 st. 6 m. 2. Vid en sådan ansökan ska 

hyresnämnden avgöra om det föreligger ett seriöst behov för blockuthyrning och om 

avsteg från bostadsreglerna kan motiveras.  Enligt lagens förarbeten kan ett sådant 35

behov exempelvis vara en läroanstalts behov av studentbostäder eller arbetsgivares 

 Prop. 1993/94:199 s. 80. 30

 Ljungkvist, Blockuthyrning - en möjlighet för hyresrätten, s 6-7. 31

 Blockuthyrning - En möjlighet för hyresrätten s. 8.32

 www.boverket.se, Stort underskott på bostäder för nyanlända, (granskad senast 9 maj 2016 av 33

redaktionen).
 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen en kommentar, s. 45.  34

 Prop. 1983/84:137 s. 111-112.35
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behov av personalbostäder.  Om ett sådant behov finns kan det motivera exempelvis en 36

hyressättning enligt lokalhyresreglerna.  

Hyresnämnden behöver inte godkänna avsteg från bostadsreglerna om det är stat 

eller kommun som är hyresvärd, JB 12:1 st. 6 m 3. I detta fall är utgångspunkten ett 

boenden för asylsökande och hyresvärden är en privat aktör. Hyresnämnden måste 

därför ta ställning till om det föreligger ett seriöst behov av blockuthyrning som kan 

motivera avsteg från reglerna om bostadshyra. Med tanke på de exempel som gavs i 

lagens förarbeten måste det anses föreligga ett seriöst behov för blockuthyrning då det 

råder stor bostadsbrist för de som söker asyl.  I och med att det rör sig om en 37

krissituation måste denna typ av blockuthyrning tillåtas av hyresnämnden då det finns 

ett verkligt behov av bostäder för detta ändamål. 

Anledningen till varför blockuthyrning måste sökas hos hyresnämnden är för att 

undvika situationen då oseriösa fastighetsägare enbart försöker undvika de tvingande 

hyresregler som annars gäller för bostäder.  Bland annat vill lagstiftaren undvika den 38

situationen då en fastighetsägare hyr ut till en familjemedlem som i sin tur hyr ut 

lägenheterna i andra hand enbart för att undvika hyreslagens tvingande regler.  Om inte 39

hyresnämndens prövning görs i dessa fall kan det medföra att en hyresvärd utnyttjar den 

bostadsbrist som finns för att kräva högre hyror än vad som annars är tillåtet. Det skulle 

även öppna upp för hyresvärden att undvika reglerna om hyresgästens direkta 

besittningsskydd. Ett sådant system är knappast önskvärt och därför fyller 

hyresnämnden en synnerligen viktig funktion vid dessa avtalssituationer. 

 Prop. 1983/84:137 s. 111-112.36

 Jag har inte lyckats hitta något godkännande från hyresnämnden, men vågar ändå med stor säkerhet 37

påstå att detta är något som godkänns.
 Prop. 1983/84:137 s. 111-112.38

 A. a. s. 111-112.39
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3.3 Avsteg från reglerna om bostadshyra 

3.3.1 Blockhyresavtalets utgångspunkter 

Huvudregeln vid blockuthyrning är att reglerna för bostadslägenheter ska tillämpas. Av 

JB 12:1 st. 6 framgår det att om avtalet omfattar minst tre bostadslägenheter, som 

hyresgästen ska hyra ut i andra hand, får parterna avtala om förbehåll som strider mot 

vad som sägs i detta kapitel om sådana lägenheter, under förutsättning att förbehållet 

inte strider mot bestämmelserna om lokaler och inte heller avser rätten till förlängning 

av avtalet eller grunderna för fastställande av hyresvillkoren i samband med sådan 

förlängning. Frågan som uppstår är därför vilka förbehåll som går att göra för dessa 

typer av lägenheter.   

Utgångspunkten är som sagt att reglerna om bostadslägenheter ska tillämpas om inte 

något annat avtalats. Parterna måste därför tydligt i avtalet visa vilka villkor som ska 

anpassas efter reglerna för lokalhyra.  Några exempel på möjliga avsteg från reglerna 40

om bostadslägenheter är reglerna om lägenhetens skick, underhåll av lägenheten, 

vårdnadsplikt, indexreglering av hyra, borgensåtagande, överlåtelse, hyresgäst-

inflytande, villkorsändring, och uppsägningstid.  Vad som noga påpekades i 41

propositionen var däremot att avtalsfriheten inte får vara så långtgående att den på-

verkar andrahandshyresgästens rättsställning.   42

Vid genomgången av dessa olika skyldigheter och rättigheter kommer utgångs-

punkten vara reglerna för bostadslägenheter. Detta är utgångspunkten för blockhyres-

avtalet och det är därför logiskt att börja redogörelsen utifrån reglerna för 

bostadslägenheter vid den fortsatta framställningen. Genom att först tydliggöra vad som 

gäller för bostadslägenheter och sedan vad som gäller för lokaler blir det enklare att visa 

vilka avtalsmöjligheter som finns mellan parterna. I denna genomgång redogör jag 

endast för: lägenhetens skick, underhåll, hyra och möjlighet till villkorsändring, 

uppsägningstid och andrahandshyresgästens ställning. Anledningen till denna 

 Larsson, Synnergren, Wahlström, Bostadshyresavtal i praktiken s. 84 f.40

 A. a. s. 83.41

 Prop. 1983/84:137 s. 111.42
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avgränsning beror på att dessa regler har direkt relevans för denna uppsats. Den ökade 

förslitningen är något som hyresvärden gärna vill värja sig mot. Därför kommer endast 

de avtalsmöjligheter som kan kompensera för den ökade förslitningen att behandlas i 

den fortsatta framställningen. Inledningsvis kommer därför lägenhetens skick vid hyres-

gästens tillträde att behandlas, för att sedan följas av en diskussion angående 

lägenhetens skick under hyrestiden.  

3.3.2 Lägenhetens skick 

Vad gäller lägenhetens skick ska hyresvärden på tillträdesdagen, om inte bättre skick har 

avtalats, tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna 

uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet, JB 12:9 st. 1. Med det 

avsedda ändamålet avses om lägenheten ska användas som bostad eller som exempelvis 

garage eller kontor för näringsverksamhet.  Av JB 12:9 st. 2 framgår att parterna får 43

avtala om att lägenheten ska vara i sämre skick, om upplåtelsen bland annat avser lokal. 

Av detta går det att dra slutsatsen att kraven för bostadslägenheter är högre än kraven 

för lokaler. Avtalsmöjligheterna är därför större för parterna när de ingår 

blockhyresavtal då de har tillgång till reglerna för lokaler. Hur stor är då denna skillnad? 

Rekvisitet fullt brukbar innebär att lägenheten måste uppnå en viss minimistandard och 

om parterna avtalar om lägenhetens skick så gäller intervallet fullt brukbar – bättre 

skick.  Denna regel är tvingande vid bostadshyra.  Vad gäller lägenhetens lägsta 44 45

godtagbara standard regleras detta i JB 12:18 a st. 6 och 7. Det framgår av nämnda 

regler att en bostadslägenhet måste vara försedd med anordning för kontinuerlig 

uppvärmning, tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien, avlopp, 

omfattande toalett med badkar eller dusch, tillgång till elektrisk ström för normal 

hushållsförbrukning samt spis, diskho, kylskåp, förvarings-utrymmen och 

avställningsytor. Av sjunde stycket framgår att det även ska finnas tillgång till 

 Grauers, Nyttjanderätt, s, 25.43

 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen en kommentar, s. 87. 44

 A. a. s. 87. 45
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förrådsutrymmen inom fastigheten och tillgång till anordning för hushållstvätt inom 

fastigheten eller inom rimligt avstånd från den. Fastigheten får heller inte vara behäftad 

med brister i fråga om hållfasthet, brandsäkerhet eller sanitära förhållanden som 

skäligen inte kan godtas. För att förtydliga minimikravet på en bostadslägenhet är det 

inte enbart fungerande inventarier såsom kyl och frys som avses. Med hänvisning till 

NJA 1964 s. 434 har HD även fastställt att målning på väggar, färg på dörrar och 

element samt sprickor i väggar och tak räknas in vid bedömningen av lägenhetens 

standard. I det fallet ansågs dessa skador i lägenheten vara så omfattande att objektet 

inte kunde anses uppnå minimikravet fullt brukbart skick. Kravbilden på en 

bostadslägenhet är därför förhållandevis hög. Utöver denna minimistandard finns det 

dessutom möjlighet för parterna att avtala om ett bättre skick för lägenheten. Om 

parterna avtalat om att lägenheten ska ha ett bättre skick tas detta i beaktande vid 

tillträdesdagen i enlighet med allmänna avtalsrättsliga principer.  Om inte lägenheten 46

upprätthåller den avtalade högre standarden ska detta anses vara en brist i lägenheten 

som hyresvärden måste åtgärda, JB 12:11 p. 1. 

Det finns ett problem vad gäller lägenhetens skick som är värt att nämna. Som ovan 

redogjorts för ställs det krav på att lägenheten ska vara försedd med vissa typer av 

inventarier, det ska finnas  tillgång till förrådsutrymmen, väggar och tak får inte vara allt 

för illa åtgångna m.m. Lagens ordalydelse talar även om att skicket ska bedömas efter 

vilken ort den är belägen i vilket medför ytterligare bedömningsproblem. I JB 12:9 st. 1 

stadgas att lägenheten ska tillhandahållas i sådant skick att den enligt den allmänna 

uppfattningen ”i orten” är i fullt brukbart skick för det avsedda ändamålet. För egen del 

anser jag att formuleringen är olycklig då den öppnar upp för olika accepterade lägsta 

standarder runt om i landet för bostadslägenheter. Ska regeln tolkas ordagrant blir 

konsekvensen att varje ort har en egen standard för vad som anses vara acceptabelt. 

Detta kan knappast ha varit lagstiftarens syfte när lagen utformades. I lagens förarbeten 

diskuterar lagstiftaren enbart behovet av att säkra en viss minimistandard för bostäder, 

att dessa ska vara anpassade för ändamålet och att denna minimistandard ska vara 

tvingande för bostadslägenheter.  Lagen ska säkra en viss standard för att på så sätt 47

 Edling, 12 kap. jordabalk ”Hyreslagen” - En kommentar, s. 61.46

 Prop. 1983/84:137 s. 121.47
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garantera bostadshyresgäster skäliga boendeförhållanden. Efter viss genomgång av 

doktrin har jag uppmärksammat att rekvisitet ”i orten” ofta lämnas utanför redogörelsen 

för JB 12:9 st. 1 då den enbart nämns som ett rekvisit.  Holmqvist och Thomsson 48

nämner däremot att lägenheter ska hålla standarden fullt brukbart skick enligt den 

allmänna uppfattningen på orten, utan att närmare tydliggöra vad detta innebär i 

praktiken.  Edling påpekar också att lägenheterna ska vara fullt brukbara på orten utan 49

att tydligare redogöra för vad detta innebär.  Om ett sådant hänsynstagande ska göras 50

inställer sig direkt frågan hur lågt en ortsaccepterad standard får sjunka. I praktiken kan 

det innebära att lägenheten kan anses vara ett ruckel i en del av Sverige medan en 

identisk lägenhet i annan ort anses som fullt brukbar. Enligt min mening är en sådan 

tolkning ohållbar. Hyreslagen är en lag med socialt skyddssyfte och det kan svårligen 

argumenteras för att människor har olika skyddsvärde beroende på var i landet de 

befinner sig. En lägenhet som inte uppnår fullt brukbart skick i Stockholm ska inte 

heller anses göra det i en mindre ort i Småland. 

För lokaler är avtalsmöjligheten större än för bostadslägenheter, men den är inte hur 

långtgående som helst. Den grundläggande tanken är att parterna har en fullständig 

avtalsfrihet när det gäller lokalhyra. Bakgrunden till detta är för att ge parterna 

möjlighet att behovsanpassa lokalen efter hyresgästens specifika verksamhet.  Frågan 51

är då vad som gäller när en hyresvärd hyr ut lägenheter med vetskapen att dessa ska 

hyras ut som bostäder i andra hand. I första ledet mellan hyresvärden och 

förstahandshyresgästen finns det en teoretisk möjlighet att tillhandahålla en lägenhet 

som inte når upp till den lägsta accepterade standarden för bostadslägenheter. Det är 

däremot inte möjligt för förstahandshyresgästen att hyra ut lägenheten till andrahands-

hyresgästen i ett sämre skick än lägsta godtagbara standard.  Det är därför av stor vikt 52

att hyresvärden och förstahandshyresgästen noga dokumenterar vilket skick lägenheten 

hyrs ut i och vilka tillkortakommanden som finns i lägenheten.  Detta är en 53

 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s. 89 ff. & Beckman, Bäärnhielm m.fl, Jordabalken s. 291.48

 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen en kommentar, s. 87 f. 49

 Edling, 12 kap. Jordabalk ”Hyreslagen” En kommentar, s. 60 f. 50

 Edling, s. 62 och Prop. 1983/84:137 s. 121.51

 Av prop. 1983/84:137 s. 111 framgår att andrahandshyresgästens rättsställning inte får påverkas av 52

avtalsfriheten. Se vidare diskussion i avsnitt 3.4.

 Edling, 12 kap. Jordabalk ”Hyreslagen” En kommentar, s. 62 f. 53
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avtalssituation där förstahandshyresgästen har mycket att fundera över. I och med att 

andrahandshyresgästen har rätt till en lägenhet som minst uppnår till standarden ”fullt 

brukbart skick” kan det bli kostsamt om lägenheten är allt för illa åtgången. 

Förstahandshyresgästen måste därför göra en avvägning där behovet av bostad och 

lokalens skick ställs mot den ekonomiska börda som förstahandshyresgästen måste 

bära.  

3.3.3 Underhåll och reparationsskyldighet 

I samband med frågan om lägenhetens skick vid hyresgästens tillträde aktualiseras 

frågorna om hyresvärdens underhållsskyldighet och reparationsskyldighet under 

hyrestidens gång. Av JB 12:15 st. 2 framgår att om lägenheten är uthyrd till bostad, ska 

hyresvärden i bostadsdelen med skäliga tidsmellanrum ombesörja tapetsering, målning 

och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom 

ålder och bruk. Som framgår av lagrummets ordalydelse är denna regel tvingande vid 

bostadslägenheter. 

De åtgärder som omfattas av hyresvärdens underhålls- och reparationsskyldighet är 

det som framgår av lagtexten, dvs. tapetsering, målning och ”andra sedvanliga 

reparationer”. Med det sistnämnda avses exempelvis byte av vitvaror och byte av 

stamledningar.  Vad gäller byte av stamledningar har fastslagits av HD i NJA 2002 s. 54

378 där rekvisitet ”sedvanligt underhåll” i JB 12:16 st. 3 var uppe för prövning. I målet 

konstaterade HD att tapetsering, målning, underhåll av golv samt reparation eller byte 

av teknisk utrustning är att hänföra till sedvanligt underhåll. Vad domstolen hade att 

pröva var dock hur arbeten som ”…utan tvekan avser underhåll men som är av 

ingripande art och normalt företas bara någon eller några enstaka gånger under en 

fastighets bestånd skall hänföras under begreppet, t.ex. byte av stamledningar för vatten 

och avlopp, fasadrenovering samt omläggning av tak.”  HD konstaterade att rekvisitet 55

bör innefatta sådana typer av underhåll som krävs för att upprätthålla fastighetens skick 

 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal s. 117.54

 Se HD:s domskäl, se s. 8. 55
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och funktion. Detta ansåg HD vara fallet så länge åtgärden är någorlunda förutsebar. Det 

får dock inte gå så långt att det ger upphov till omfattande ombyggnationer.   56

Vad som avses med ”försämring genom ålder och bruk” är skador som uppstår 

genom normal användning av lägenheten.  Dessa skadors ska underhållas och repareras  57

med skäliga tidsmellanrum och det avgörs från fall till fall hur ofta dessa åtgärder måste 

företas. Aspekter som påverkas underhållsfrekvensen är bland annat antal människor 

som hyr lägenheten. Är hyresgästen exempelvis en stor familj med flertalet barn är 

förslitningen av naturliga skäl högre än vad som hade varit fallet om en ensam hyresgäst 

hyrt lägenheten.  En ungefärlig uppskattning för hur ofta en hyresvärd måste måla om 58

väggarna ligger idag på ett tidsintervall om ca. 14 år.  Med utgångspunkt från SABO:s 59

nyckeltal kan slipning och underhåll av golv tänkas ligga på ca. 20 år.  Med tanke på 60

de i avsnitt 2.2 redovisade omständigheterna, finns det anledning att anta att behovet  av 

dessa underhålls- och reparationsåtgärder ökar något vid blockhyresavtal. Viss för-

slitning måste dock tålas och en hyresgäst kan inte kräva att lägenheten ska upprätt-

hålla nyskick under hela hyrestiden. Reparationsskyldigheten uppstår då reparation och 

underhåll måste företas och då hyresgästen inte kan göras ansvarig på grund av onormal 

förslitning.  Med andra ord kan inte andrahandshyresgästen klandras för den ökade 61

förslitningen som uppkommer vid tillfälliga boenden så länge det inte beror på 

skadegörelse. 

Vid lokalhyresavtal kan underhållsskyldigheten övergå till hyresgästen om parterna 

avtalar om detta, JB 12:15 st. 1. Det framgår även motsatsvis av JB 12:15 st. 2 som 

endast talar om bostadslägenheter. Detta öppnar därför upp för hyresvärden och 

förstahandshyresgästen att överföra underhålls- och reparationsskyldigheten på 

förstahandshyresgästen. Regeln om hyresvärdens underhållsansvar uppfylls då istället 

genom att förstahandshyresgästen, som är hyresvärd i förhållande till andrahands-

 Se HD:s domskäl, se s. 8 f. 56

 Grauers, Nyttjanderätt, s. 41.57

 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen en kommentar, s. 114. 58

 Cederstierna, Karnov, kommentar till JB 12:15, not 587.59

 Sundqvist, Nyckeltal för lägenhetsreparationer 2016, s. 14. 60

 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen en kommentar, s. 114. 61
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hyresgästen, står för underhållet och reparationerna av lägenheten. Detta är ett vanligt 

upplägg vid blockhyresavtal.   62

En annan fråga som vållar större problem är dock vilket skick lägenheten förväntas 

hålla under hyrestiden. Av JB 12:15 st. 1 framgår att hyresvärden ska hålla lägenheten i 

sådant skick som anges i 9 § första stycket, om inte något annat har avtalats eller följer 

av andra stycket. Som framgår av lagtexten är grundtanken att hyresvärden ska hålla 

lägenheten i sådant skick som lägenheten hade vid hyresgästens tillträde. Men vad 

gäller om parterna avtalat om att lägenheten ska hålla ett högre skick än minimikravet 

enligt JB 12:9 st. 1? Om hyresvärd och hyresgäst avtalat om att lägenheten ska hålla en 

högre standard och underhållsfrågan behandlats i avtalet mellan parterna är 

utgångspunkten att den avtalade nivån gäller.  Om frågan däremot inte behandlats i 63

avtalet är svaret inte givet. Å ena sidan kan det innebära att hyresvärden är skyldig att 

underhålla lägenheten i enlighet med den högre avtalade standarden. Å andra sidan kan 

det innebära att hyresvärden inte är skyldig att underhålla lägenheten mer än vad som 

krävs för att lägenheten ska upprätthålla lägsta accepterade standard. För den 

sistnämnda åsikten har det framförts att det bör krävas ett avtalsrättsligt åtagande för att 

denna utökade underhållsbörda ska kunna åläggas hyresvärden.  För egen del vill jag 64

nog påstå att det är det avtalade skicket på lägenheten som utgör grunden för 

hyresvärdens underhållsskyldighet. I och med att lägenhetens skick vid tillträde är den 

standard som hyresgästen är villig att bo i och betala för i ett inledande skede borde 

detta även utgöra utgångspunkten för den fortsatta hyresperioden om inget annat 

framgår av avtalet. I och med att JB 12:15 st. 1 hänvisar till skicket i JB 12:9 st. 1 bör 

det bli en naturlig följd att avtalat skick i sist nämnda regel ska hållas.  

I och med den ökade förslitningen i lägenheterna finns det ett intresse för 

hyresvärden att överlåta underhålls- och reparationsskyldigheten på förstahands-

hyresgästen. Detta blir annars en merkostnad för hyresvärden som vederbörande 

antagligen vill undvika. Som ovan nämndes är detta ett vanligt upplägg för 

blockhyresavtal. Det finns dock, utöver detta, ytterligare en möjlighet för hyresvärden 

 Ljungkvist, Blockuthyrning - en möjlighet för hyresrätten s. 18. 62

 Edling, 12 kap. Jordabalk ”Hyreslagen” En kommentar, s. 93. 63

 A. a. s. 93. 64
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att ta höjd för den ökade förslitningen i lägenheterna och det är möjligheten att kräva 

högre hyra än vad som tillåts enligt reglerna för bostadslägenheter.  

3.3.4 Principer för hyra - Bruksvärde och fri marknadshyra 

Vad gäller hyran vid bostadslägenheter ska beloppet framgå direkt i hyresavtalet eller, 

om avtalet innehåller förhandlingsklausul enligt hyresförhandlingslagen (1978:304), i 

förhandlingsöverenskommelse, JB 12:19 st. 1. Denna summa behöver däremot inte 

omfatta ersättning för lägenhetens uppvärmning, kostnad för varmvatten, ström eller 

avgifter för vatten och avlopp.  

Hyran för bostadslägenheter ska fastställas med hjälp av bruksvärdesprincipen. 

Denna princip ska se till att bostäder får en form av marknadsbestämd hyra där lika 

bostäder ska ha lika hyra.  Detta upplägg fyller en funktion som ska förhindra att 65

hyresvärden kräver oskäliga hyror och samtidigt trygga hyresgästens besittningsrätt.  66

Vad som avses med bruksvärdeshyra är inte helt tydligt. Vad som kan konstateras är att 

det inte rör sig om en fri marknadshyra, utan snarare en reglerad sådan. Diskussionen 

om bruksvärdeshyra och dess innebörd är förhållandevis komplicerad och en fullständig 

genomgång låter sig inte göras inom ramen för detta arbete. Jag kommer däremot lyfta 

några få utvalda delar för att försöka, på ett något förenklat sätt, förtydliga vad 

bruksvärdeshyra innebär. Vid bruksvärdeshyrans införande år 1969 var syftet att hyran 

skulle spegla marknadshyran, dock med utgångspunkten att bostadsmarknaden var i 

balans.  Den bakomliggande tanken var att hyresgästen skulle få ett starkt besittnings-67

skydd och skyddas mot omotiverat höga hyreshöjningar. Däremot påpekades att ett 

förstärkt besittningsskydd samtidigt utgjorde en inskränkning i äganderätten och 

meningen med skyddet var inte att förhindra objektivt motiverade hyreshöjningar.  68

 Prop. 1983/84:137 s. 67. 65

 SOU 2004:91 s. 41.66

 Bejrum & Victorin, Bruksvärdeshyra - en sorts högre marknadshyra s. 28 f. 67

 SOU 2000:33 s. 18 f.68
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För att ytterligare begränsa allt för höga hyror infördes hyresspärrar som skulle 

förhindra allt för kraftiga förändringar av hyran. Utan sådana spärrar skulle 

besittningsskyddet snabbt riskera att urholkas och detta ansågs därför nödvändigt.  Om 69

marknaden var i balans skulle däremot hyran fortfarande utgå från en fri prisbildning, 

dvs. utifrån den hyra som kan betingas på den öppna marknaden.  Detta ändrades dock 70

år 1974, då de allmännyttiga bostadsföretagen gjordes marknadsledande vad gällde 

prissättningen för hyror. Hyrorna skulle anpassas efter företagens faktiska produktions-

kostnader, vilket antogs skulle stabilisera hyresmarknaden.  Detta frångick med andra 71

ord den tidigare uppfattningen om att marknadsvärdet skulle avgöra hyran. I praktiken 

innebar detta att hyran bestämdes efter företagens produktionskostnader plus ytterligare 

tillägg i enlighet med spärreglerna. Bejrum och Victorin förtydligade det hela på så sätt 

att hyressättningen bestod av allmännyttan plus ett påslag om fem procent som rymmer 

inom ramen för påtaglighetsrekvisitet.   72

Modellen där de allmännyttiga företagen bestämmer hyran är idag ersatt med en total 

förhandlingsfrihet mellan hyresgästföreningar och hyresvärdar.  Detta har som sagt 73

givit upphov till oönskade effekter där hyran i många attraktiva orter är långt lägre än 

marknadsvärdet.  Av denna genomgång går det att konstatera att bruksvärdeshyran är 74

lägre än marknadshyran i främst större städer, exempelvis Stockholm. Situationen kan 

samtidigt vara den omvända. Idag handlar det helt enkelt om förhandlingsförmågan och 

att få fram tillräckligt bra jämförelseobjekt vid förhandlingarna. Vad som utgör skälig 

hyra och hur denna bedöms är ytterligare en fråga som måste redogöras för i samband 

med denna diskussion. 

 Regeln om skälig hyra regleras i JB 12:55 st. 1 och tar sikte på vad som gäller när 

parterna tvistar om hyrans storlek. Om parterna inte kommer överens om hyrans storlek 

ska hyran fastställas till ett skäligt belopp. Hyran är inte att anse som skälig om den är 

påtagligt högre än hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga. 

 A. a. s. 19.69

 A. a. s. 20.70

 SOU 2000:33 s. 26. 71

 Bejrum & Victorin, Bruksvärdehyra - en sorts högre marknadshyra, s. 33 f. 72

 Billquist, B, Olsson, L, Hyresförhandlingslagen En kommentar, s. 18 f. 73

 SOU 2000:33 s. 11.74
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Vad menas då med bruksvärde? Hur ska egentligen hyran bedömas vara skälig? Som 

nämndes ska lika bostäder ha lika hyra. Det är med andra ord upp till parterna att hitta 

jämförelsematerial för att avgöra vad som är lämplig hyra för ett visst objekt.  Är två 75

lägenheter likvärdiga har de samma bruksvärde och detta avgörs av objektets 

utformning och placering. Vid jämförelsen är det bland annat lägenhetens storlek, 

utrustning, planlösning och andra aspekter som jämförs, men även lägenheternas läge 

och kringliggande kommunikationsmöjligheter tas med i bedömningen.  Möjligheten 76

för en hyresvärd att kräva en något högre hyra för vissa beräknade förslitningar är 

därför begränsad. JB 12:55 st.1 stadgar nämligen att hyran ska fastställas till ett skäligt 

belopp och hyran är inte att anse som skälig om den är påtagligt högre än hyran för 

lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga. Rekvisitet ”påtagligt högre” 

innebär en hyra som överstiger bruksvärdet med ca. 2-5 %.  Holmqvist och Thomsson 77

har dock pekat på omständigheter som kan resultera i en hyra som överstiger detta. Vid 

ombyggnation och renovering av lägenheter har hyra som överstigit bruksvärdet med 

5.9 och 7.8 % accepterats.  Enligt min mening måste det faktum att lägenheterna varit 78

ombyggda spelat roll i detta fall. Detta är en logisk förklaring om jämförelsematerialet 

för att bestämma hyra utgår från läge och standard. En nyrenoverad lägenhet bör i ett 

sådant fall normalt sakna ”likvärdiga” lägenheter och en något högre hyra borde på den  

grunden vara befogad. I sådana fall betalar hyresgästen mer hyra för den högre 

standarden än vad som annars finns i närliggande område.  

Hyra för lokaler regleras i JB 12:19 st. 3 och även vid dessa avtal ska hyran vara till 

beloppet bestämt och framgå av hyreskontraktet. Ytterligare kostnader för lägenhetens 

uppvärmning, varmvatten, ström eller avgifter för vatten och avlopp kan tillkomma. Vid  

lokalhyra finns dock en möjlighet för hyresvärden att använda sig av omsättningshyror. 

I sådant fall anpassas hyran efter den omsättning som hyresgästen har, i många fall rör 

dig sig om 2- 5 % av verksamhetens intäkter.  79

 Larsson, Synnergren, Wahlström, Bostadshyresavtal i praktiken, s. 250.75

 A. a. s. 250. 76

 Cederstierna, Karnov, kommentar till JB 12:55, not 797 och SOU 2004:91 s. 42.77

 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen en kommentar, s. 617.78

 A. a. s. 199.79
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Vad som är intressant är dock vad som stadgas i JB 12:19 st. 3 m. 3. Av nämnda regel 

framgår att om avtalet är träffat för bestämd tid och hyrestiden är minst tre år, gäller 

förbehåll om att hyran ska utgå med ett belopp som bestäms enligt en annan beräknings-

grund. Denna regel öppnar upp för hyresvärden att använda egna beräkningsgrunder för 

att bestämma hyresbeloppet. Kravet är dock att avtalet varar i mer än tre år. Om avtalet 

är kortare än så får denna regel följaktligen inte användas. Utöver detta måste även 

förlängningstiden vara minst tre år för att regeln ska få brukas av parterna.  Detta 80

verkar dock inte utgöra något större problem för avtalsparterna då avtal för lokaler ofta 

ingås över lång tid,  vilket möjliggör för parterna att använda sig av en annan 81

beräkningsgrund. Vad innebär då denna avtalsmöjlighet mellan parterna? Vad gäller 

”annan beräkningsgrund” omfattas t.ex. indexreglering, men även andra tillräckligt 

preciserade beräkningsgrunder. Detta öppnar upp för parterna att anpassa hyran efter 

vissa andra omständigheter såsom extra förslitningar i lägenheterna. Denna beräkning 

måste dock vara mycket preciserad för att vara tillåten och vid blockhyresavtal måste 

parterna vara tydliga med beräkningen.  Detta medför att en hänvisning till extra 82

förslitningar antagligen inte räcker för att kräva en viss hyra då en sådan beräkning inte 

är tillräckligt precis. Ett sådant avtal skulle leda till att hyran bestäms i efterhand, vilket 

inte är förenligt med lagen. Lösningen verkar däremot vara förhållandevis enkel vid 

denna situation. Vid hyrans bestämmande är utgångspunkten vad som gäller för 

sedvanliga bostadslägenheter, dvs. bruksvärdeshyran. Utöver det får parterna avtala om 

en högre hyra som uppgår till en viss procent, exempelvis 8 % över bruksvärdet som 

ska täcka den extra förslitningen som lägenheterna utsätts för. Det är inom spannet för 

vad hyresvärdar krävt i tidigare fall när de hyrt ut lägenheter till Migrationsverket.  En 83

sådan hyreshöjning känns därför rimlig i förhållande till syftet med uthyrningen och 

bygger på en presumtion om att det kommer förekomma en högre förslitning. På sådant 

sätt blir inte hyrorna oskäliga i förhållande till ändamålet. Det rör sig fortfarande om 

bostadsuthyrning, men med en något högre tillägg för de extra kostnader som 

uppkommer.  

 Cederstierna, Karnov, kommentar till JB 12:19 st. 3, not 620.80

 Holmqvist &  Thomsson Hyreslagen en kommentar, s. 201.81

 A. a. s. 199 f. 82

 Rytterbrant, Hem & Hyra, Flyktinghyror okända för Migrationsverket, 9/9 2010.83
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Vid lokalhyresavtalets ingående är parternas avtalsmöjligheter mer vittgående vad 

gäller krav på hyra. Reglerna för lokalhyra bygger på en fri hyresmarknad och 

utgångspunkten är att parterna vid avtalets ingående själva fritt får bestämma vilken 

hyra som ska utgå för lokalerna.  Det är med andra ord den hyresgäst som är beredd att 84

betala mest i hyra som får hyreskontraktet. Denna skillnad gör sig även påtaglig vid 

avtalets förlängning. Av JB 12:57 a framgår att en krävd hyra inte är att anse som skälig, 

om den överstiger den hyra som lokalen vid hyrestidens utgång kan antas betinga på 

öppna marknaden (marknadshyra). Marknadshyran ska bestämmas med utgångspunkt i 

en jämförelse med hyran för liknande lokaler på orten. Av intresse kan nämnas att det 

tidigare fanns en möjlighet för hyresvärden att utgå från anbud på hyra från andra 

potentiella hyresgäster, men detta gäller inte längre och istället ska jämförelsen göras 

med hyran för andra likvärdiga lokaler.  Det finns med andra ord en begränsning i hur 85

mycket en hyresvärd kan pressa upp hyran, men möjligheten är större än vad som är 

fallet för bostadshyresvärden. I och med att reglerna om lokalhyra tillåter en 

hyressättning enligt marknadsvärdet, kan hyresvärden åtminstone i storstadsområden 

kräva högre hyra än vad som annars tillåtits enligt bruksvärdesprincipen. Som jag 

konstaterat ovan i genomgången för bostadslägenheter är rekvisitet marknadshyra något 

olyckligt. Tidigare var utgångspunkten marknadshyran, men har efter lagändring snarare 

kommit att handla om sannolik hyra.  86

Vid blockhyresavtal, där lokalhyresreglerna får användas, finns därför en möjlighet 

för hyresvärd och förstahandshyresgäst att komma överens om att den hyra som 

förstahandshyresgästen ska betala får överstiga vad som vanligen är brukligt 

bostadslägenheter. Exempelvis har vissa hyresvärdar tagit ut en hyra som överstiger det 

normala för bostadslägenheter med ca 7-13 % för att kunna täcka upp för den ökade 

förslitningen i lägenheterna.  En sådan hyra hade inte varit tillåten vid vanliga 87

bostadshyresavtal då sådana hyror är påtagligt högre än bruksvärdet enligt JB 12:55.  

Av den tidigare gjorda redogörelsen i detta avsnitt måste även slutsatsen dras att 

hyrorna borde kunna bli betydligt högre än så då lokalhyresreglerna tillåter en helt 

 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal s. 62.84

 A. a. s. 63.85

 Bejrum & Victorin, Bruksvärdeshyra - en sorts högre marknadshyra s. 21. 86

 Rytterbrant, Hem & Hyra, Jag tycker inte det räknas som enskilda avtal, 10/9 2010.87
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annan typ av hyressättning. Exempelvis har Anders Ygeman fört fram kritik mot hyror 

som uppgått till 12 000 kronor i månaden för lägenheter på 20-40 kvm.  Som en 88

jämförelse kan det konstateras att den genomsnittliga årshyran per kvm var 1188 kronor 

år 2013.  Detta skulle medföra en månadskostnad om 2970 kronor för en lägenhet på 89

30 kvm. Det går alltså att dra slutsatsen att möjligheten att ta ut högre hyra för mindre 

och sämre objekt är stor när parterna använder sig av blockhyresavtal.  

Det kan erinras om att denna överenskommelse enbart gäller mellan hyresvärden och 

förstahandshyresgästen. Som tidigare påpekats ska andrahandshyresgästen inte på-

verkas av dessa överenskommelser och denne ska även fortsättningsvis betala hyra i 

enlighet med bruksvärdesprincipen. Detta kan i praktiken innebära att förstahands-

hyresgästen subventionerar andrahandshyresgästens boendekostnad då förstahands-

hyresgästen inte får igen pengarna för betalad hyra.  

3.3.5 Förstahandshyresgästens besittningsskydd 

En fråga som är starkt kopplad till hyran är reglerna om hyresgästens besittningsskydd. 

Reglerna om hyresgästens besittningsskydd ska tillgodose bostadssociala behov för 

bostadshyresgästen och innebär att hyresgästen har rätt till förlängning av avtalet vid 

eventuell uppsägning av hyresvärden. Detta framgår av JB 12:46 st. 1 m. 1 p. 1-10 som 

även tar upp de situationer som frångår denna huvudregel. Dessa grunder tar bort 

bostadshyresgästens besittningsskydd och tvingar hyresgästen att lämna lägenheten. 

Dessa kommer inte att behandlas närmare i denna uppsats. Huvudregeln är dock viktig 

att påpeka då bostadshyresgästen har ett starkare skydd än vad lokalhyresgästen har.  

Det finns en möjlighet för hyresvärd och bostadshyresgäst att avtala bort 

besittningsskyddet enligt JB 12:45 a. En sådan överenskommelse ska enligt nämnda 

regel göras i en särskilt upprättad handling där det framgår att hyresrätten inte ska vara 

förenad med rätt till förlängning. Denna överenskommelse ska även godkännas av 

hyresnämnden. Vid sedvanliga hyresförhållanden finns även en möjlighet för 

 Interpellation 1999/2000:399.88

 Gnipping, Statistik om Stockholm, hyror årsrapport 2013 s. 3.89
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förstahandshyresgästen att avtala bort sitt besittningsskydd efter hyresgästens tillträde, i 

sådant fall krävs inte hyresnämndens godkännande. JB 12:45 a st. 1 p. 1.  

Vad gäller lokalhyresgäster har dessa istället ett ekonomiskt skydd genom ett indirekt 

besittningsskydd. Huvudregeln är att hyresgästen måste avflytta från lägenheten vid 

hyresvärdens uppsägning. Det framgår av JB 12:57 st. 1 att om hyresvärden vägrar 

förlängning av avtalet, eller kräver för hög hyra, har hyresgästen rätt till ersättning 

enligt JB 12:58 b. Föreligger en besittningsbrytande grund i JB 12:57 har hyresgästen 

inte rätt till ersättning. 

Vad gäller då vid blockhyresavtal när Migrationsverket eller någon annan juridisk 

person är förstahandshyresgäst? Kan juridiska personer anses ha ett bostadssociala 

skyddsbehov? Svaret får delvis sökas i lagens förarbeten, men även lagtexten ger viss 

vägledning. Av JB 12:1 st. 6 m. 1 framgår att hyresgästens rätt till förlängning av avtalet 

inte får avtalas bort. Av lagens ordalydelse går det att konstatera att förstahands-

hyresgästen ska ha samma besittningsskydd som en fysisk person vid ett hyres-

förhållande. En fråga som infinner sig vid detta läge är varför en juridisk person ska 

anses ha behov av samma besittningsskydd som en vanlig hyresgäst. Vid en första 

anblick kan det tyckas svårt att argumentera för att Migrationsverket har ett behov av ett 

direkt besittningsskydd, då en juridisk person knappast kan anses ha några 

bostadssociala behov. Anledningen till denna utformning framgår av lagens förarbeten. 

Där framgår att avtalsfriheten inte får utvidgas så långt att andrahandshyresgästens 

rättsställning påverkas vilket skulle bli fallet om förstahandshyresgästens besittnings-

skydd skulle gå att avtala bort.  Blockhyresavtalets syfte är att tillhandahålla boenden 90

åt människor som behöver extra hjälp från samhället.  Lagstiftaren har ansett att 91

andrahandshyresgästens rätt bäst tillgodoses genom ett direkt besittningsskydd och detta 

besittningsskydd gäller enbart mot förstahandshyresgästen.  Konsekvensen därav blir 92

att om hyresvärden och förstahandshyresgästen skulle ha möjlighet att avtala bort den 

sistnämndes besittningsskydd, skulle det innebära att en andrahandshyresgäst i 

realiteten endast har ett indirekt besittningsskydd. Med andra ord skulle en andrahands-

hyresgäst förlora sitt bostadssociala skydd och istället få ekonomisk kompensation i 
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form av skadestånd, vilket snarare liknar lokalhyresgästens indirekta besittningsskydd.  93

Detta går direkt emot lagstiftarens syfte som vill ge dessa grupper ett extra starkt skydd.  

I RH 2004:9 prövade hovrätten en situation då en kommun hyrde en bostadslägenhet 

för att sedan hyra ut den till familjer med behov av övergångsbostäder. Hovrätten gjorde 

en prövning enligt JB 12:46 st. 1 p. 10 och prövade huruvida en juridisk person kan 

anses ha besittningsskydd och därmed ha rätt att få vara kvar i lägenheten. Regeln 

stadgar att hyresgästen måste lämna lägenheten efter hyresvärdens uppsägning om det 

inte strider mot god sed i hyresförhållanden eller av någon annan anledning är oskäligt 

mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör. För att en juridisk person ska anses vara 

betjänt av ett reellt besittningsskydd måste två krav uppfyllas. För det första ska den 

juridiska personen upplåta lägenheten åt en fysisk person som bostad. För det andra ska 

lägenheten vid tidpunkten för prövningen av förlängningstvisten vara upplåten på 

sådant sätt. Vid en sådan situation, under förutsättning att dessa två krav är uppfyllda, 

ska den juridiska personens besittningsskydd gälla till förmån för den som hyr 

bostaden.  I samband med detta konstaterade domstolen att lägenheten inte utsätts för 94

onormalt slitage och därför kan inte den grunden användas i detta mål, argumentet kan 

åtminstone inte anses väga tyngre än kommunens behov av lägenheten. I detta specifika 

fall fanns ingen hyresgäst i lägenheten. Detta var ett av kraven för att den juridiska 

personen skulle anses ha ett reellt behov av ett besittningsskydd och därmed rätt till 

lägenheten. Hovrätten konstaterade dock att kommunen hade ett kontinuerligt behov av 

lägenheter av aktuellt slag, dvs. tillfälliga boenden, vilket medförde att kommunens 

besittningsskydd skulle bestå. Av detta rättsfall har jag för egen del dragit följande 

slutsatser: En juridisk person har ett reellt besittningsskydd om det finns ett skyddsvärt 

intresse för den verksamhet som den juridiska personen bedriver. Besittningsskyddet är 

beroende av att det finns fysiska personer med behov av den förhyrda lägenheten. 

Försvinner det behovet försvinner även den juridiska personens besittningsskydd.  

I RH 2004:9 rörde det sig om kommunens behov av att kunna tillhandahålla 

tillfälliga boenden åt människor i behov av övergångsbostäder. Lägenheterna som 

förhyrs måste inte vara bebodda varje vecka under ett helt år, men behovet av 
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lägenheten måste vara stort och sannolikheten att någon kommer hyra lägenheten inom 

en snar framtid måste vara trolig. En rimlig slutsats av detta är att besittningsskyddet 

upphör om det inte längre finns fysiska personer med behov av dessa typer av bostäder. 

Migrationsverket skulle exempelvis i sådant fall ha ett reellt besittningsskydd till de 

lägenheter de blockhyr, så länge det finns ett reellt behov av dessa boenden. Detta skydd 

skulle sedermera försvinna i takt med att behovet av migrationsboenden avtar.  

Det ska påpekas att frågan om juridiska personers besittningsskydd är en mycket 

omdebatterad fråga som inte ger något tydligt svar i doktrin. Victorin skriver om ämnet i 

SvJT 2000 s. 452 och går där igenom olika tolkningar av rättsläget, där bland annat min 

ovan redogjorda tolkning berörs.  Det finns olika tolkningar och en av dessa är att det 95

endast räcker att se till den juridiska personens behov av lägenheter. I sådant fall har den 

juridiska personen ett reellt besittningsskydd oavsett hur behovet ser ut. Visserligen kan 

det argumenteras för att hyresvärden accepterat en juridisk person som förstahands-

hyresgäst och bör därför stå sitt kast.  En sådan tolkning anser jag däremot vara mindre 96

önskvärd. Vid blockhyresavtal är syftet att tillhandahålla boenden åt grupper i särskilt 

behov av bostäder. Om detta grundläggande behov saknas vore det underligt att skydda 

en juridisk person som innehar en lägenhet som inte används i enlighet med ändamålet. 

Det ska dock påpekas att det är skillnad mellan en lägenhet som för tillfället är tom men 

där det fortfarande föreligger ett behov och situationen då det inte finns något behov 

alls. Det förra fallet borde leda till att den juridiska personens besittningsskydd består, 

medan den senare situationen leder till att skyddet upphör.  

3.3.6 Avtalslängd, villkorsändring och uppsägningstid 

Då blockhyresavtal har ett mer affärsmässigt inslag syns detta ofta på avtalets 

utformning och innehåll, bland annat löper de ofta över lång tid. Anledningen till detta 

är för att begränsa hyresgästens möjligheter att få till stånd en förändring av den 
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avtalade hyran.  Bostadshyresgästen har en möjlighet att begära ändring av hyran 97

under pågående hyrestid. Detta framgår av JB 12:54 st. 1 som stadgar att den part som 

vill få till en ändring har att meddela motparten därom. Om överenskommelse inte kan 

träffas, har denne rätt att ansöka om ändring hos hyresnämnden för att få till ändrade 

hyresvillkor. Vid lokalhyra och finns inte denna möjlighet under hyrestiden. Istället 

måste hyresgästen säga upp avtalet i rätt tid för att få till en villkorsändring inför nästa 

hyresperiod. I och med att avtalen brukar gälla över flera år måste avtalet sägas upp nio 

månader innan hyrestidens utgång, JB 12:4 st. 2 p 5. Om hyresgästen sedan vill få till 

stånd en förändring av hyra måste denna underrätta hyresvärden om vilka ändringar han 

önskar få till stånd, JB 12:58 a. Det finns därför en möjlighet för parterna att avtala bort 

hyresgästens möjlighet att begära villkorsändring under pågående hyresperiod. 

För att förtydliga varför långa tidsbestämda avtal är att föredra för hyresvärden ska 

jag därför utgå ifrån att ett avtal närmar sig slutet på en femårig avtalsperiod och 

parterna står inför valet att förlänga avtalet alternativt säga upp hyresavtalet för 

villkorsändring. Om vi inledningsvis antar att varken hyresgäst eller hyresvärd säger 

upp avtalet för villkorsändring eller för uppsägning och att det saknas bestämmelser om 

verkan av utebliven uppsägning, förlängs det på obestämd tid och med oförändrade 

villkor i enlighet med JB 12:3 st. 3 p. 1. Alternativet är att avtalet förlängs på 

oförändrade villkor över ytterligare en tidsbestämd period om detta framgår av avtalet. 

Enligt ovan nämnda regel kan avtalet förlängas över ytterligare fem år med samma 

villkor om detta avtalats mellan parterna. I och med detta kan hyresvärden fortsatt ta ut 

hyra som utgår enligt annan beräkningsgrund, exempelvis indexreglering eller enligt 

annan beräkning.  

Om hyresgästen säger upp avtalet för villkorsändring kan situationen bli annorlunda. 

Den doktrin jag funnit som behandlat frågan ställer sig till uppfattningen att 

hyresnämndens prövning ska göras helt i enlighet med hyreslagens regler om 

avtalsförlängning för bostadslägenheter. Som en konsekvens därav blir reglerna om 

bruksvärdeshyra styrande för hyresnämndens prövning.  Det är en konsekvens av 98

utformningen i JB 12:1 st. 6 som stadgar att förbehåll inte får göras som innebär att det 
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påverkar parts möjlighet till förlängning av avtalet och för fastställandet av 

hyresvillkoren i samband med sådan förlängning.  Det viktiga är att hyresgästen säger 99

upp hyresavtalet för villkorsändring nio månader innan avtalets utgång, annars är 

parterna bundna på oförändrade villkor i ytterligare fem år, JB 12:4 st. 2 p. 5.  

Jag har för egen del inte hittat någon som förespråkar tolkningen att de gamla 

villkoren ska gälla vid en tvist i hyresnämnden. En sådan tolkning har jag svårt att göra 

på grund av flera aspekter. Utgångspunkten är att blockhyresavtalet utgår från reglerna 

för bostadslägenheter. Vill parterna frångå exempelvis reglerna om bruksvärdeshyra ska 

detta godkännas av hyresnämnden. Har parterna inte kommit överens om att hyres-

avtalet ska förlängas på oförändrade villkor efter avtalets slut borde inte heller detta 

ligga till grund för en villkorsprövning i hyresnämnden. Anledningen härför är att 

parterna endast avsett att de första fem åren ska utgå från vissa specifika villkor. Om 

parterna är överens om att frångå reglerna om bruksvärdeshyra även över kommande 

avtalsperiod får de helt enkelt återigen söka dispans hos hyresnämnden. 

Konsekvensen av reglernas utformning gör att det föreligger ett intresse för 

hyresgästen att säga upp avtalet för villkorsändring. Hyresgästen vill betala så låg hyra 

som möjligt för lägenheten medan hyresvärden istället vill ta ut högre hyra. För 

hyresvärden är situationen mer fördelaktig om avtalet förlängs ytterligare fem år utan 

några förändrade villkor. 

Utöver själva hyressättningen finns det även andra incitament för att använda sig av 

blockhyresavtal. Möjligheten att säga upp ett hyresavtal ser olika ut beroende på om det 

utgör ett lokalhyresavtal eller ett bostadshyresavtal. Ur ett affärsmässigt perspektiv 

tjänar ofta hyresvärden på att använda sig av reglerna för lokalhyra även när det gäller 

hyresgästens möjlighet till uppsägning av avtalet. Om vi antar att hyresförhållandet är 

ingånget över en tioårsperiod och reglerna för lokalhyresavtal används, medför detta att 

hyresgästen är bunden över hela avtalsperioden utan möjlighet att frånträda avtalet. För 

att hyresgästen ska kunna frånträda avtalet krävs att hyresgästen säger upp avtalet för 

uppsägning senast nio månader innan avtalets utgång, JB 12:4 st. 2 p 5.  

Lokalhyresgästen är därför alltid bunden av hyrestiden. Bostadshyresgästen är däremot 
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inte bunden av den avtalade hyrestiden, utan kan säga upp avtalet när som helst med tre 

månaders uppsägningstid. JB 12:5 st. 1. 

Vad gäller hyresgästens eller hyresvärdens uppsägning för villkorsändring ska som 

nämndes ovan reglerna för bostadslägenheter användas. Det framgår redan av JB 12:1 

st. 6 att förbehåll från reglerna om bostadslägenheter inte får göras när det gäller 

grunderna för fastställande av hyresvillkoren i samband med avtalsförlängning. Parterna 

får heller inte avtala bort rätten till förlängning av avtalet. Anledningen till detta 

upplägg är för att skydda andrahandshyresgästen, då dennes nyttjanderätt är beroende 

av förstahandshyresgästens rätt till lägenheten. Möjligheten för fastighetsägaren och 

förstahandshyresgästen att avtala bort besittningsskyddet för förstahandshyresgästen är 

därför inte tillåten. Dock anses lagen svårtolkad och det verkar råda en viss osäkerhet 

inom doktrinen då vissa menar att det är möjligt att avtala bort besittningsskyddet för 

förstahandshyresgästen.  För egen del tolkar jag lagen på sådant sätt att 100

besittningsskyddet inte kan avtalas bort. Andrahandshyresgästens ställning vid 

blockhyresavtal ska vara likvärdig den ställning som en förstahandshyresgäst har. Om 

andrahandshyresgästens besittningsskydd och rätt till lägenheten är beroende av 

förstahandshyresgästens nyttjanderätt till lägenheten vore det mycket märkligt om 

förstahandshyresgästen kunde avtala bort sitt eget besittningsskydd. 

3.4 Andrahandshyresgästens rättsställning  

Andrahandshyresgästens rättsställning har ansetts vara extra skyddsvärd vid blockhyres-

avtal. Lagstiftaren har ansett det nödvändigt att ge andrahandshyresgästen samma 

besittningsskydd som en förstahandshyresgäst för att undvika oseriösa hyresvärdar men 

även för att dessa hyresgäster redan befinner sig i en utsatt situation.  Det framgår av 101

JB 12:45 st. 2 att bestämmelsen i JB 12:45 st. 1 inte gäller om upplåtaren har hyrt 

lägenheten tillsammans med två lägenheter till för att hyra ut dem i andra hand. Detta 

innebär att blockhyresavtal inte är undantaget från besittningsskyddet. Andrahands-
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hyresgästen kan därför ha rätt till förlängning av hyresavtalet om inte hyresvärden kan 

åberopa någon av de besittningsbrytande omständigheterna i JB 12:46. Om 

förstahandshyresgästen (hyresvärd i förhållande till andrahandshyresgästen) vill 

undvika att bindas av en andrahandshyresgäst går besittningsskyddet att avtala bort med 

hjälp av JB 12:45 a. Enligt nämnda regel ska hyresvärd och hyresgäst i en särskilt 

upprättad handling ha kommit överens om att hyresrätten inte ska vara förenad med rätt 

till förlängning. En sådan överenskommelse ska även ha godkänts av hyresnämnden för 

att gälla. Det finns däremot en möjlighet för hyresgästen att i efterhand frånsäga sig sitt 

besittningsskydd, vilket framgår av JB 12:45 a p. 1.  

Andrahandshyresgästen har samma besittningsskydd som en förstahandshyresgäst 

om inte detta avtalas bort. Detta besittningsskydd gäller dock enbart gentemot 

förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästens nyttjanderätt över lägenheten är 

direkt beroende av förstahandshyresgästens nyttjanderätt.  102

Vad gäller andrahandshyresgästens avtalsvillkor måste lagens förarbeten granskas. I 

och med införandet av reglerna om blockhyra skapades en mer generös avtalsmöjlighet 

mellan fastighetsägaren och förstahandshyresgästen. Dock påpekade lagstiftaren att 

avtalsfriheten inte fick utvidgas på ett sådant sätt att den påverkar andrahands-

hyresgästens rättsställning.  För att motverka detta får fastighetsägaren och 103

förstahandshyresgästen inte avtala bort förstahandshyresgästens besittningsskydd, då 

detta skyddar andrahandshyresgästens intressen bäst.  När det kommer till hyres-104

sättningen ska andrahandshyresgästen aldrig åläggas att betala en högre hyra än vad 

som kan krävas av en förstahandshyresgäst enligt reglerna om bostadshyra. Detta 

framgår också av propositionen där det står att bruksvärdesreglerna gäller för 

hyressättningen till följd av att det direkta besittningsskyddet.   105
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3.5 Kritik mot blockhyresavtalet 

Blockhyresavtalet har sedan reglernas införande fått utstå en del kritik på grund av att 

systemet missbrukats för att kringgå tvingande regler för bostadslägenheter. Denna 

kritik framfördes i interpellation 1999/2000:399 av Anders Ygeman. Ygeman påpekade 

att flera fall uppmärksammats där fastighetsägare lämnat den ordinarie bostads-

marknaden för att istället bedriva en form av lägenhetshotell. I dessa fall hyrdes 

lägenheter vars storlek varierade mellan 20-40 kvm mot en hyra motsvarande 12 000 

kronor i månaden. Dessa lägenheter har ofta varit placerade i Stockholms innerstad där 

det redan är svårt att få tag på boenden. Då tanken med detta avtalsupplägg är att säkra 

boenden åt människor som behöver extra stöd är denna kritik befogad. Hyresnämnden 

måste avgöra om det verkligen föreligger ett seriöst behov av blockhyresavtal och om 

det inte finns ett seriöst behov ska parterna få avslag på sin ansökan. Exakt vad som 

utgör ett seriöst behov framgår inte av förarbetet. Ledningen som ges är istället att det 

ska föreligga ett seriöst behov för blockuthyrning och att regelverket inte ska användas 

enbart för att undvika jordabalkens tvingande regler för bostäder.  Det går därför att 106

konstatera att hyresnämnden har en mycket viktig roll för användandet av 

blockhyresavtal. För egen del vågar jag nog påstå att risken för utnyttjande av systemet 

torde vara förhållandevis litet, då de exempel som ges i förarbetena beskriver 

situationen där organisationer tillgodoser människors boendebehov. Utöver detta måste 

hyresnämnden godkänna ett avstående från hyresgästens besittningsskydd, vilket borde 

minimera risken för oseriös verksamhet.  

I och med denna genomgång av blockhyresavtalets natur och avtalsmöjligheter är det 

av intresse att redogöra för vilken part som ska stå för kostnaden för skadegörelse som 

inte är att hänföra till normal förslitning. När avtalet väl är ingånget och lägenheterna 

brukas, förekommer fall av onaturlig förslitning och även skadegörelse. I resterande del 

av denna framställning går jag därför igenom parts ansvar vid uppkommen sakskada 

och vem som har bevisbördan för att skada uppkommit. Jag redogör även för de 

principer och schabloner som används för att värdera värdet av uppkommen sakskada.   
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4 Hyresgästens vårdplikt & skadegörelse 

4.1 Bevisbörda och gränsen mellan vårdplikt och underhållsskyldighet 

Hyresgästen har en plikt att vårda lägenheten under hyrestiden. Av JB 12:24 st. 1 

framgår att hyresgästen under hyrestiden ska väl vårda lägenheten med vad därtill hör. 

Utgångspunkten är att hyresgästen ska visa den aktsamhet som skäligen kan förväntas 

av en ordentlig, aktsam person.  Kravet är med andra ord den varsamhet och 107

försiktighet som kan förväntas av en hyresgäst i normalfallet. Vad en lägenhet förväntas 

tåla påverkas även av objektets standard. En lägenhet som är nyrenoverad och håller en 

hög standard bör vara känsligare för kraftigare förslitningar än vad en orenoverad, men 

fortfarande fullt brukbar lägenhet kan förväntas vara.  Det är inte enbart lägenheten 108

som hyresgästen ska vårda väl. Rekvisitet ”med vad därtill hör” tar sikte på de 

gemensamma utrymmen i bostadshuset, såsom hiss, tvättstuga, trapphus och andra 

gemensamma utrymmen.  Hur skiljer sig då hyresgästens vårdplikt mot hyresvärdens 109

underhålls- och reparationsplikt? Om inget annat avtalats ska hyresvärden stå för 

underhållet av lägenheten enligt JB 12:15 st. 1, medan hyresgästen belagts med en 

vårdplikt i JB 12:24 st. 1.  

Det saknas praxis som förtydligar gränsen mellan dessa två ansvarsområden.  110

Förståelsen för vad som åläggs de olika parterna blir tydligare när utgångspunkten är att 

det enbart är hyresgästen som har tillgång till lägenheten.  När denna utgångspunkt är 111

konstaterad är det lättare att förstå vad som ingår i vårdplikten. Hyresgästen ska stå för 

den löpande skötseln av lägenheten och ansvara för städning och rengöring av olika ytor 

såsom väggar och golv, men även maskinell utrustning.  Det är med andra ord den 112

vardagliga skötseln av lägenheten som räknas in. Detta är inte något som hyresvärden 

ska stå för. Situationer som istället faller under hyresvärdens underhållsplikt, om inte 
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annat avtalats, är till exempel slipning av golv och rengöring av väggar i samband med 

hyresvärdens ommålning.   113

Av JB 12:24 st. 1 m. 2 framgår att hyresgästen är skyldig att ersätta skada som 

uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet. Hyresgästen svarar även för 

skador som uppkommit på grund av någon som han inrymt i lägenheten. Vad som avses 

här är de typer av skador som inte uppstår genom normal förslitning. Spräckta handfat 

och toalettstolar, krossade rutor och andra liknande skador är sådant som ska ersättas av 

hyresgästen.  Vid dessa typer av skador är det hyresvärden som har bevisbördan. 114

Hyresvärden ska med andra ord bevisa att en skada inte fanns vid tiden för hyresgästens 

inflyttning och att den uppstått under hyresgästens nyttjandeperiod.  För att lösa denna 115

problematik är det vanligt att parterna genomför en för- och efterbesiktning av 

lägenheten för att kunna konstatera lägenhetens skick vid in- och avflyttning.  Detta 116

räcker dock inte alltid för att bevisa att en hyresgäst har orsakat konstaterade skador. 

Holmqvist och Thomsson påpekar att ett krav på full bevisning skulle göra det mycket 

svårt eller till och med näst intill omöjligt för hyresvärden att bevisa att hyresgästen 

orsakat skada.  Därför har en viss bevislättnad accepterats i dessa fall. Om en skada 117

kan antas ha vållats av en hyresgäst eller någon som han ansvarar för, ska denne 

fortfarande ersätta skadan om inte hyresgästen kan bevisa att skadan uppkommit på 

annat sätt än genom dennes vårdslöshet.  Några exempel på bevisbördans placering 118

och ansvar ska ges i de följande avsnitten. 

 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen en kommentar, s. 226.113

 Grauers, Nyttjanderätt, s. 71.114

 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen en kommentar, s. 227.115

 A. a. s. 227.116

 A. a. s. 227.117

 Larsson, Synnergren, Wahlström, Bostadshyresavtal i praktiken, s. 141 f. 118

!40



4.2 Praxis med fokus på hyresgästens vårdplikt i JB 12:24 

I NJA 1975 s. 657 uppmärksammade en besiktningsman en skada på badkar i samband 

med hyresgästens avflyttning. Skadan bestod i en emaljskada som uppstått på badkars-

kanten och för detta yrkade hyresvärden på ersättning under påståendet att skadan 

orsakats på grund av hyresgästens vårdslöshet eller vållande. I målet var det ostridigt att 

skadan uppkommit under den tid då hyresgästen hyrt lägenheten. Skadan hade 

upptäckts i samband med att en fastighetsskötare lagade en radiator i hyresgästens 

lägenhet. HD konstaterade också att skadan är något som typiskt sett uppkommer 

genom ovarsamhet och för vilken hyresgästen också ska ansvara, om inte några andra 

omständigheter framkommer som tyder på att skadan uppkommit på annat sätt. I målet 

lämnade både fastighetsskötaren och hyresgästen uppgifter under sanningsförsäkran. 

Där framkom att hyresgästen inte upptäckt skadan före reparationen, medan 

fastighetsskötaren påstod att denne inte tappat något verktyg som orsakat skadan i 

samband med reparationen. I detta fall ansåg HD att det saknades en säker grund för att 

avgöra hur skadan uppkommit. Målet ogillades då domstolen ansåg att det funnits en 

rimlig möjlighet att skadan kan ha uppkommit på annat sätt än genom hyresgästens 

vållande. Av rättsfallet går det att konstatera att beviskravet är högt ställt. Det påvisar 

även svårigheten för hyresvärden att bevisa att hyresgästen gjort sig skyldig till 

uppkommen skada. I detta fall måste HD ha tagit hänsyn till att det fanns en risk för att 

fastighetsskötaren orsakat skadan och därför utdömdes ingen ersättning. 

I NJA 2011 s. 454 uppkom fråga om skadeståndsskyldighet för hyresgäst som 

orsakat vattenskador i lägenheten på grund av underlåtenhet att stänga av 

vattentillförseln till en så kallad bänkdiskmaskin. Bakgrunden till tvisten var att en 

hyresgäst låtit installera en bänkdiskmaskin i sin lägenhet. I hyresgästens kontrakt fanns 

en handling med ordningsregler bifogad, där det framgick att hyresgästen var tvungen 

att stänga av vattentillförseln till maskinen efter varje användning. I och med att 

hyresgästen inte stängt av vattentillförseln har vattnet ”stått på tryck” vilket resulterade i 

att slangen sprungit läck och orsakat stora vattenskador. Käranden gjorde gällande att 

hyresgästen vållat vattenskadan i sin lägenhet genom vårdslöshet i och med sin 

underlåtenhet att strypa vattentillförseln. HD konstaterade att det fanns en avstängnings-
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anordning både till diskmaskinen samt en avstängningsanordning under diskbänken. 

Vidare konstaterade HD att förarbetet till JB 12:24 talar om att hyresgästen måste 

förfara med den aktsamhet som skäligen kan fordras av en ordentlig person.  Frågan 119

var därför om hyresgästens underlåtenhet ska bedömas som vårdslöshet med 

skadeståndsskyldighet som följd. Först konstaterades att varje överträdelse av sådana 

typer av ordningsregler inte automatiskt utgjorde grund för skadestånd. Vid 

bedömningen måste en avvägning för risken för skada göras. Både skadans sannolikhet 

och möjliga skadors storlek ska uppskattas, men även hyresgästens möjligheter att inse 

denna risk och dennes möjligheter att förebygga skada. Även hyresgästens eventuella 

kostnader och olägenheter tas med i bedömningen. Vad gällde slangen ansåg HD att 

risken för läckage var liten, medan domstolen samtidigt konstaterade att en slang-

anslutning som konstant står på tryck utgör ett stort riskmoment. Denna risk medförde 

att det var uppenbart att eventuell skada som skulle kunna uppstå skulle riskera att bli 

mycket omfattande, vilket hyresgästen ansågs ha insett. Det fanns inte heller några 

ekonomiska aspekter på vållandes sida vad gällde åtgärder i form av att stänga av 

vattentillförseln. Olägenhet för hyresgästen att utföra åtgärden ansågs också obefintlig. 

På grund av dessa omständigheter ansågs hyresgästen ha agerat vårdslöst och dömdes 

att betala skadestånd. Vad gällde skadeståndets storlek bestämdes detta till 60 301 

kronor. Beräkningen gjordes efter avdrag för ålder och bruk. Den totala kostnaden för 

att återställa lägenheterna hade kostat kärande 81 836 kr, där sedan ett avdrag om 21 

535 kronor gjordes på grund av ålder och bruk. 

I rättsfallet NJA 1991 s. 476 var frågan om hyresgäst skulle ansvara för uppkommen 

vattenskada i lägenheten. Ett vattenfyllt akvarium hade gått sönder och orsakat skador 

på parkettgolvet vilket medförde att golvet behövde bytas ut. Hyresvärden hävdade att 

hyresgästen genom vårdslöshet orsakat skadan. Vårdslösheten påstods bestå av 

bristande underhåll, eller yttre våld mot akvariet. HD konstaterade att det är 

hyresvärden som måste bevisa att hyresgästen orsakat skadan i lägenheten. I målet 

framgick att läckan uppstod på grund av limningen i fogarna på akvariet släppte, och 

inte på grund av yttre våld. Hyresgästen hade inte heller förvarat akvariet på sådant sätt 

 Se p. 6 i HD:s domskäl. 119
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att skada kunde antas uppkomma. Hyresgästen ansågs därför inte försumlig och talan 

avslogs.  

4.3 Ansvar för skada vid andrahandsuthyrning 

Vad gäller hyresgästens vårdplikt är det av intresse att kort gå igenom vilken part som 

ska stå för ett eventuellt skadeståndsansvar vid medgiven andrahandsuthyrning, då detta 

inte framgår på ett tydligt sätt av ordalydelsen i JB 12:24. Frågan har avgjorts i NJA 

2014 s. 465 där HD fastslog att förstahandshyresgästen är ansvarig för skada som 

uppkommer vid andrahandsuthyrning om inte något annat har avtalats. Då JB 12:24 st. 

1 inte tar sikte på andrahandsuthyrning fick domstolen utgå från JB 12:24 st. 4 som 

reglerar ansvaret för skada när lägenheten hyrts ut i andra hand utan hyresvärdens 

tillstånd. Frågan HD fick utreda var huruvida en hyresgäst som vid medgiven 

andrahandsupplåtelse fortfarande ansvarar för andrahandshyresgästen på samma sätt 

som denne gör för någon som omfattas av JB 12:24 st. 1. HD konstaterade att JB kap. 

12 har sitt ursprung i lagen (1907:36) om nyttjanderätt till fast egendom, fortsättnings-

vis NRL. Enligt NRL 3:7 och NRL 3:16 krävdes samtycke för att hyra ut lägenhet i 

andra hand. Hyresgästen var vid dessa tillfällen fortfarande vårdansvarig om inget annat 

hade avtalats. HD ansåg att detta starkt talade för att samma ordning även gäller enligt 

JB 12:24. Det faktum att hyresvärden godkänt en andrahandsuthyrning innebär inget 

mer än att en andrahandsuthyrning inte utgör ett avtalsbrott. Förstahandshyresgästen har 

därför samma ansvar för andrahandshyresgästen som åläggs denne själv enligt JB 12:24 

st. 1.  

Enligt de avsnitt i kapitel fyra redovisade omständigheterna går det att konstatera att 

hyresvärden måste kunna bevisa att viss skada uppkommit, samt bevisa att hyresgästen 

varit vårdslös. Förstahandshyresgästen ansvarar även för skador som orsakats av 

andrahandshyresgästen. Av ovan redogjorda rättsfall kan intrycket vara att det är svårt 

att bevisa en hyresgästs vårdslöshet eller försummelse. Vid fall av skadegörelse är det 

ofta lättare att bevisa hyresgästens vårdslöshet genom utförda för- och efterbesiktningar. 
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Som tidigare nämnts föreligger ett presumtionsansvar vid dessa situationer  och med 120

hjälp av dessa besiktningar kan i många fall vårdslöshet styrkas. Om skadan kan 

konstateras finns det risk för att en värderingsproblematik uppstår. Ett exempel på denna 

värderingsproblematik redogör jag för i det kommande kapitlet. Först och främst 

redogör jag för skadeståndsrättsliga principer för att sedan utvärdera en tingsrättsdom. 

Denna dom är mycket intressant då utfallet är mycket kostsam för hyresvärden. 

 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen en kommentar, s. 227.120
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5 Skadeståndsrättsliga principer 

5.1 Sakskada och differensläran 

Enligt skadeståndslagen (1972:207) 5:7 p. 1 ska skadestånd med anledning av sakskada 

omfatta ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning. 

Begreppet sakskada är synonymt med begreppet egendomsskada och avser uppkommen 

skada på både fast- och lös egendom.  Exempel som är av intresse för denna 121

framställning kan bland annat vara skadade golv, väggar, fönster, handfat, fasadskador 

osv. Även fall av estetiska förändringar kan räknas som sakskada även då funktionen på 

föremålet inte försämrats.   122

Vad gäller SkL 5:7 p. 1 och ersättning för sakens värde är utgångspunkten att 

reglerna ska återställa det värde som egendomen hade före skadan.  Här görs en 123

åtskillnad mellan totalskada och partiell skada. Om det rör sig om totalskada på 

egendom är reparationen inte möjlig och ersättningen ska i sådant fall motsvara 

egendomens värde före skadan.  Om skadan är möjlig att reparera finns två 124

möjligheter för ersättning. Antingen ska ersättningen motsvara egendomens värde före 

skadan med avdrag för dess restvärde. Det andra alternativet är att den skadelidande får 

ersättning för reparationskostnader och sedan ersättning för värdeminskning.  125

Hur ska då de skador som uppkommer på grund av överslitage och skadegörelse i 

lägenheterna betraktas? Enligt Radetzki bör orsakade skador på exempelvis sanitetsgods 

i en lägenhet klassificeras som partiella skador. Detta resonemang följer av att 

egendomen som skadas utgör fastighetstillbehör.  Vad som utgör fastighetstillbehör 126

framgår av JB 2:2 som bland annat stadgar att fast inredning och annat varmed 

byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden, är att 

anse som fastighetstillbehör. I JB 12:2 st. 2 p. 1 nämns även att badkar och andra 

 Bengtsson, Strömbäck, Skadeståndslagen, en kommentar, s. 380 f.121

 A. a. s. 380 f.122

 Radetzki, Skadeståndsberäkning vid sakskada, s. 24.123

 A. a. s. 24.124

 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 384 f.125

 Radetzki, Värdering av skada på sanitetsgods, s. 2.126
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sanitetsanläggningar utgör fastighetstillbehör i en bostad. Detta resonemang är logiskt 

och jag instämmer med Radetzkis klassificering av uppkomna skador på sådana 

anläggningar.  

Då skada konstaterats måste den värderas. Utgångspunkten är att den skadelidande 

ska erhålla full ersättning för den skada som åsamkats denne.  För att beräkna värdet 127

av skadeståndets storlek används differensläran. Metoden går ut på att två händelse-

förlopp ställs mot varandra, varav det första är det faktiska händelseförloppet där skada 

konstaterats och det andra är ett hypotetiskt händelseförlopp där skadan aldrig inträffat. 

Den ekonomiska skillnaden mellan dessa två händelseförlopp utgör differensen. Denna 

differens är det skadestånd som den skadelidande anses ha rätt till för att bli fullt ersatt 

för sin skada.   128

5.2 Skadevärdering  

Av SkL 5:7 p. 1 framgår att ersättning ska bestämmas till ett belopp motsvarande 

föremålets värde. Av lagens ordalydelse framgår inte hur denna värdering ska göras och 

lagens förarbeten uttrycker endast att värderingen ska göras ”… i enlighet med de 

principer som anses gälla för n.v.”.  Detta förarbetsuttalande ger inte mycket ledning 129

för hur värdet ska bestämmas. I praktiken finns det olika möjligheter för att beräkna 

detta värde. Men den metod som kan anses utgöra huvudregel för värdets bestämmande 

är återanskaffningskostnaden.  Denna metod är hämtad från försäkringsrätten och 130

innebär att värderingen görs med utgångspunkt i återanskaffningsvärdet av ny egendom 

av samma slag, men med avdrag för ålder och bruk.  Vad är då avdrag för ålder och 131

bruk? Det är egentligen en avskrivning på egendoms värde. Ett exempel är kostnaden 

för en ny bil. Efter ett visst antal mil eller ett visst antal år kommer denna bil anses ha 

förlorat i värde på grund av ägarens brukande av egendomen alternativt på grund av 

 Radetzki, Skadeståndsberäkning vid sakskada, s. 16. 127

 A. a. s. 17.128

 Prop. 1972:5 s. 580.129

 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen, en kommentar, s. 383 ff. 130

 A. a. s. 383.131
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ålderns tand. Denna värdeminskning ska såklart inte ersättas, då detta skulle resultera i 

överkompensation för den skadelidande parten. Det ska dock påpekas att dessa avdrag 

för ålder och bruk ska göras med försiktighet. Anledningen till detta är främst för att det 

kan föreligga svårigheter för den skadelidande parten att skaffa ny likvärdig 

egendom.   132

Återanskaffningsmetoden används vid totalskada. När reparation av egendomen är 

möjlig är det istället reparationskostnaden som ligger till grund för skadeståndets 

bestämmande.  Denna metod kan dock bli kostsam för den skadeståndsskyldige parten 133

och i de fall reparationskostnaden överstiger återanskaffningskostnaden får den senare 

företräde.  Detta motiveras av att kostnaderna för reparation i vissa fall kan bli 134

orimligt höga och i sådant fall kan det vara bättre för båda parter att den skadelidande 

får ersättning för att köpa ny likvärdig egendom.  Ibland förekommer situationer där 135

det är mycket svårt för den skadelidande att bevisa ett visst värde på uppkommen skada. 

I sådant fall får domstolen enligt RB 35:5 uppskatta skadan till ett skäligt belopp. I 

fastighetsbranschen är det mycket vanligt att använda sig av SABO:s nyckeltal för att 

beräkna värdet av uppkomna skador. En kort genomgång av vad SABO:s nyckeltal är 

för något är därför på sin plats.  

5.3 SABO:s nyckeltal vid avdrag för ålder och bruk 

Som konstaterats i avsnittet ovan ska avdrag för ålder och bruk göras vid beräkningen 

av värdet på egendom. För lägenhetsreparationer används ofta ”Nyckeltal för lägenhets-

reparationer” i senaste utgivna upplaga  för att uppskatta värdet av uppkomna skador. 136

På detta sätt förenklas avräkningen av egendomens värde vid uppkommen förslitning.  

 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen, en kommentar, s. 384.132

 A. a. s. 386.133

 A. a. s. 386.134

 A. a. s. 386.135

 2016 års upplaga gavs ut i mars.136
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Detta verktyg är framtaget av SABO, vilka har haft en stor betydelse för den svenska 

hyreslagstiftningen.  Nyckeltalen omfattar både kostnader för material och arbets-137

kostnader för olika typskador som uppkommer i lägenheter. I den allmänna 

informationen anges inledningsvis att arbetskostnaderna utgår från ett genomsnittsvärde 

och att detta kan variera beroende på företagsstorlek och företagets geografiska 

placering.  138

Nyckeltalen utgår från nyvärdet på viss specifik egendom, med arbete inräknat, för 

att sedan redogöra för en viss avskrivningstid. Exempelvis har limmat linoleumgolv en 

totalkostnad om 424 kr/kvm och en avskrivningstid på 22 år.  I vissa fall saknas 139

uppgifter om avskrivningstid och det är då upp till parterna att föra bevisning angående 

egendomens värde. Detta har visat sig särskilt svårt för exempelvis sanitetsgods och kan 

vålla en del problem vid tvist.   140

De avskrivningstider som rekommenderas för viss egendom är schablonavdrag och 

det ska påpekas att det finns omständigheter som kan påverka dessa avskrivningar, 

exempelvis behandling av ett trägolv. Diskussionen rörande värdering av sakskador 

fortsätter i kommande avsnitt.  

5.4 Praxis med fokus på domstolens värdering av sakskador 

När sakskada väl konstaterats uppkommer ofta tvist angående värdet av den förstörda 

egendomen och hur denna skada ska beräknas. Med anledning av detta ska en kort 

genomgång av rättspraxis göras för att se hur sakskador tidigare behandlats av 

domstolen. I RH 1997:56 hade en hyresvärd hyrt ut fem lägenheter och en villa 

innehållandes två lägenheter till Nacka kommun. Vid en besiktning som gjordes med 

anledning av att hyresförhållandet skulle upphöra upptäcktes flertalet skador i 

lägenheterna samt på möblerna som fanns i några av dessa lägenheter. Efter att 

hyresgästen flyttat ut reparerades lägenheterna. För detta yrkade hyresvärden på 

 Bengtsson, Hager, Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 30.137

 Sundqvist, Nyckeltal för lägenhetsreparationer 2016, s. 3.138

 A. a. s. 14.139

 Se avsnitt 5.5.4. 140
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ersättning enligt JB 12:24 st. 1 och yrkade även ersättning för utebliven hyra under den 

månad som reparationen utfördes. Lägenheterna kunde inte bebos under tiden för 

reparationen. Yrkat belopp för skadorna på lägenheterna uppgick till 60 000 kronor, 

reparation och förlust för hyra inräknat. Svea hovrätt konstaterade att JB 12:24 st. 1 inte 

är begränsad enbart till reparationskostnader, utan ”all skada” ska ersättas förutom vissa 

fall av brandskada, vilket framgår av JB 12:24 st. 1 m. 2. Svea hovrätt konstaterade 

vidare att JB 12:24 inte begränsar omfattningen av skadeståndet vid sakskada och 

ledning ska hämtas i SkL 5:7. I detta fall förelåg inte tvist om det fordrade beloppet och 

ersättningen utgick med 60 000 kronor. 

I NJA 2011 s. 576 var bakgrunden sådan att två individer dömts för stöld av 

byggnadsställningar och byggnadsmaterial. Denna stöld har i sin tur orsakat målsägande 

skada vilket utgjorde grund för skadestånd. Den fråga som är intressant är domstolens 

bedömning av värdet på den stulna egendomen och hur detta sedan påverkade 

skadeståndets storlek. HD konstaterade att bolaget yrkat ersättning motsvarande 

kostnaden för inköp av nytt material vilket ostridigt uppgick till en kostnad om 40 000 

kronor. Svarande godkände att utgångspunkten för skadeståndsberäkningen ska vara 

den nyinköpta egendomen, men med den skillnaden att det skulle göras ett avdrag för 

ålder och bruk vid fastställandet av skadeståndets storlek. Materialet som stals var 

begagnat och HD konstaterade att ett avdrag för ålder och bruk ska göras. Domstolen 

använde sig av RB 35:5 m. 2 med motiveringen att det står parterna fritt att låta 

domstolen avgöra frågan om skadeståndets storlek efter allmänna erfarenhetssatser och 

med det faktum att kostnaderna för att förebringa bevisning inte skulle stå i rimlig 

proportion till skadeståndet.  141

Då tillförlitlig bevisning inte framförts i målet går HD vidare genom att konstatera 

att deras uppgift är att göra en skälighetsbedömning grundad på det som parterna 

lyckats bevisa i målet. Domstolen går vidare och konstaterar att den stulna egendomen, 

vid ett antagande att den utsattes för normal drift, skulle ha förlorat ungefär 50 % av sitt 

värde strax före stölden. HD påpekade däremot att avdrag av aktuellt slag bör göras 

med viss försiktighet. I fallet valde HD att enbart dra av 10 000 kronor från nypriset och 

fastslog att skadeståndet skulle bedömas till 30 000 kronor. 

 Se p. 5 i HD:s domskäl.141
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Med dessa principer som bakgrund och de rättsfall som redogjordes för ovan ska nu 

en tingsrättsdom granskas något. Denna dom är intressant då den behandlar fallet när 

Migrationsverket hyr flertalet lägenheter av en hyresvärd. Dessa lägenheter blir föremål 

för tvist då hyresvärd och hyresgäst inte kommer överens om hur skadorna orsakade av 

hyresgästerna ska uppskattas.  

Då fallet berörde över 600 konstaterade skador i lägenheterna valde domstolen att 

göra en summarisk bedömning vilket försvårar granskningen.  Det är däremot av 142

intresse att kort gå igenom tingsrättens domskäl för att tydliggöra de värderings-

svårigheter som finns. För att kunna göra en tydlig granskning avgränsar jag min egen 

framställning till att behandla några få utvalda typskador. En generell diskussion 

angående dessa kommer belysa den problematik som uppstår vid dessa typer av mål. De 

skador jag behandlar är skador på golv och sanitetsgods, dvs. toalettstolar och handfat.  

5.5 Tingsrättsdom T 1840-07 

5.5.1 Tvisten 

Först och främst vill jag påpeka att denna dom inte är prejudicerande och utgör därför 

inte gällande rätt. Med detta rättsfall vill jag endast belysa de praktiska problem som 

kan uppkomma vid uppskattningen av uppkommen sakskada.  

Kortfattat uppstod en tvist mellan hyresvärden Karlskronahem och hyresgästen 

Migrationsverket efter att 24 lägenheter utsatts för skadegörelse av hyresgästerna. 

Skadeståndsskyldigheten är fastslagen efter en gemensam efterbesiktning där skadorna 

dokumenterats av båda parter. Skadorna bestod bland annat av förstörda golv, väggar, 

tak och en förstörd hiss belägen i husets allmänna utrymmen. Tingsrätten gjorde en 

inspektion av lägenheterna och synade vilka skador som uppkommit.  143

Tvisten grundar sig i att parterna inte kommer överens om hur skadorna ska värderas. 

Karlskronahem yrkade på ersättning enligt tre poster som sammanlagt uppgick till 

 Se sida 14 i rättsfallet. 142

 Se sida 13 i rättsfallet.143
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knappt fyra miljoner kronor.  Yrkandet grundades på offerter som tagits in från olika 144

företag och lägenheterna skulle återställas till ”fullt brukbart skick”. Detta yrkande 

bestreds och Migrationsverket uppgav att de inte kunde vitsorda några belopp som 

skäliga i och för sig. Detta slutade med att tingsrätten utdömde ca 800 000 kronor i 

skadestånd till Karlskronahem. 

En första fråga som omedelbart inställer sig är hur skillnaden mellan 

Karlskronahems yrkande och tingsrättens uppskattning av skadan kunde bli så stor. Som 

tidigare konstaterats har den skadeståndsrättsliga regleringen som syfte att ersätta den 

skadelidande för den faktiska försluten som vederbörande åsamkats. Då det inte klart 

framgår av tingsrättens dom hur skadebedömningen för de olika skadorna ska göras, går 

jag endast igenom tingsrättens domskäl kortfattat.  

Först och främst konstateras att hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som 

uppkommer genom hans vållande eller försummelse enligt JB 12:24 st. 1. De skador 

som uppkommit ska sedan bedömas i enlighet med SkL 5:7, där sakens värde eller 

reparationskostnad och värdeminskning är i fokus. För att erhålla ersättning för skada 

måste den skadelidande styrka vilken skada bolaget lidit. I annat fall får domstolen 

enligt RB 35:5 uppskatta inträffad skada till skäligt belopp om full bevisning om skadan 

inte alls eller endast med svårighet kan föras. 

5.5.2 Parternas bevisning  

I målet hade båda parter expertvittnen som bevisning för att styrka sina påståenden. 

Karlskronahem lät representanter från de entreprenörer som skulle utföra lägenhets-

reparationerna uttala sig om de skador som uppstått och hur kostnaderna skulle 

beräknas.  Karlskronahem hade utöver detta grundat sina skadeståndsanspråk på de 145

offerter som företaget fått in från dessa entreprenörer. Samtliga expertvittnen, 

Migrationsverkets vittne inräknat, ansåg att skadorna var att anse som omfattande. Vad 

gällde den yrkade ersättningen för de olika skadorna skulle dessa endast täcka en 
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reparation till beboeligt skick. Om det hade varit fråga om totalrenovering hade 

kostnaderna ökat betänkligt.  

Den stora skillnaden i parternas framställningar är att Migrationsverket använt sig av 

SABO:s nyckeltal för att beräkna kostnaden för den skadade egendomen och har i 

samband där med även tagit hänsyn till i vilken grad egendomen varit avskriven.  146

Karlskronahem å sin sida gjorde inte lika stort avdrag vid skadevärderingen. 

5.5.3 Förslitning av golv 

För att förenkla analysen går jag igenom skador på golv och sanitetsgods separat. 

Bedömningarna kommer göras utifrån tre olika förutsättningar för att tydliggöra den 

ekonomiska skillnaden vid värderingen. Först utgår jag ifrån att egendomen är ny, sedan 

att den är sliten och är behov av underhåll. Avslutningsvis utgår jag från att egendomen 

är gammal, men precis genomgått underhåll.  

Det ska påpekas att värderingsproblematiken är komplex och att några exakta svar 

inte kan ges. Det är alltid en uppskattning som ska göras och min bedömning är 

subjektiv. Det är därför möjligt att någon annan skulle nå fram till en annan slutsats.  

Golven i fråga var så kallade linoleumgolv, vars avskrivningstid uppskattas till 22 år 

enligt SABO:s nyckeltal.  Om skadelidande inte kan bevisa att golvet har ett annat 147

värde ska avskrivningen på värdet göras enligt SABO:s nyckeltal. Om utgångspunkten 

är att golven är helt nya blir bedömningen förhållandevis enkel att göra. I detta fall är 

golven i nyskick och förväntas klara av flera år utan underhåll. Är golvet helt nylagt då 

det förstörs, bör därför näst intill full ersättning utgå enligt ovan nämnda principer om 

återanskaffningsvärde eller reparationskostnad. Avdrag för ålder och bruk i SkL 5:7 p. 1 

bör därför knappast göras. För att göra något avdrag bör minst ett år ha gått för att 

avskrivning ska bli aktuellt. Innan dess borde inte någon normal förslitning uppstått. 

Visserligen är golvet inte längre i nyskick efter några månaders användning, men 

förslitningen måste anses vara så pass obefintlig att ett avdrag inte kan anses påkallat. 
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Om utgångspunkten istället är att golvet är 20 år gammalt är golvet nästan 

fullständigt avskrivet. Totalpriset per kvm för detta golv är 425 kr, med arbetet inräknat. 

Om lägenheten är 60 kvm blir kostnaden för ett nytt golv ca 25 500 kr. Efter 20 år 

beräknas restvärdet för detta golv uppgå till 2318 kronor. Om golvet förstörs vid denna 

tidpunkt utan att några underhållsåtgärder vidtagits från hyresvärden bör ersättningen 

bli mycket knapp. Avdrag för ålder och bruk blir i detta fall påtagligt.  

Vad gäller linoleumgolv är detta gjort av naturligt material som går att underhålla 

genom slipning. Karlskronahem ville göra gällande att detta medför en fördubblad 

livslängd och att avskrivningen därför ska justeras därefter.  I fallet verkade ett 148

expertvittnes utlåtande inte utgöra tillräcklig bevisning för att påståendet stämde.  Vad 149

som krävs för att bevisa att golven i detta fall uppnått en högre standard än vad SABO:s 

nyckeltal medger kan jag bara spekulera i. För att vara på den säkra sidan bör 

hyresvärden kunna presentera fakturor och bildbevis för utfört underhåll och reparation 

av golven. På detta sätt kan golvets skick styrkas och värdet på egendomen kan justeras 

uppåt. Däremot har jag svårt att se att golven, oavsett underhåll, ska anses få en dubbelt 

så lång livslängd än vad som uppskattats i SABO:s nyckeltal. Detta grundar jag på den 

omständigheten att golvet inte kommer att uppnå nyskick, utan endast bättre skick efter 

utfört underhåll. Om golvet underhålls förhållandevis ofta är det säkert möjligt för 

sådana golv att uppnå dubbelt så lång livslängd, men i sådant fall bör underhållet ske 

med tätare intervaller. Frågan är om en sådan underhållsfrekvens är ekonomiskt hållbar 

för en hyresvärd. Om underhållet skett på sådant sätt är det fortfarande upp till 

hyresvärden att bevisa värdet på egendomen, vilket kräver en god dokumentation av 

golvets kvalitet under hyrestiden.   

Vad som däremot bör kunna konstateras är att avdragen i dessa fall bör göras med 

extra försiktighet. Exempelvis beslutade domstolen i NJA 2011 s. 576 att endast dra av 

25 % på grund av ålder och bruk, trots att egendomen uppskattades ha förlorat ett värde 

motsvarande 50 %. Om skadelidande kan bevisa att underhåll utförts på golvet och 

samtidigt kan bevisa att golvets standard förbättrats, borde därför en justering av 

avskrivningen göras med ca 15-25 %. Detta är dock en mycket svår bedömning och 
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omständigheterna varierar från fall till fall. Om underhåll har skett utan någon inverkan 

på golvets skick bör följaktligen ingen justering göras. Vad gäller tingsrättens 

bedömning framgår inte tydligt hur de gör denna, men utifrån ovan redogjorda principer 

borde ersättningen åtminstone ha motsvarat hälften av vad hyresgästen yrkade, om 

hyresvärden skött underhållet på ett korrekt sätt. Om utgångspunkten är nyvärdet på 

egendomen med avdrag för ålder och bruk och lägenheterna var i ett godtagbart skick, 

ska avdraget göras med försiktighet. En möjlig anledning till att tingsrätten utdömde ett 

så pass litet belopp i förhållande till kärandes yrkande, kan ha att göra med husets och 

lägenheternas standard. Om lägenheterna inte genomgått sedvanligt underhåll och 

reparationsarbete kan det bana väg för en lägre ersättning. Det är dock omständigheter 

som jag enbart kan spekulera i då lägenheternas standard inte diskuteras närmare i 

domen. 

5.5.4 Förslitning av sanitetsgods 

Vid själva skadevärderingen är SABO:s nyckeltal ett i många fall effektivt verktyg för 

att uppskatta det kvarvarande värdet av viss egendom. I vissa fall saknas sådan 

vägledning vilket försvårar bedömningen av uppkommen sakskada. Exempel på 

egendom som saknar avskrivningstid i SABO:s nyckeltal är exempelvis toalettstolar och 

handfat.  Värderingen av dessa inventarier blir därför närmast filosofisk och Radetzki 150

har i en promemoria från 2003 beskrivit den problematik som uppstår för just dessa 

föremål. Utgångspunkten är även här en skadebedömning enligt SkL 5:7 p. 1 och 

ersättning ska ges efter avdrag för ålder och bruk. Frågan som Radetzki diskuterar är om 

sanitetsgods verkligen förlorar värde p.g.a. ålder och bruk eller om värdet snarare är 

konstant. Vad som kan konstateras är att toalettstolar och handfat utsätts för förslitning i 

samband med exempelvis rengöring. Det bildas repor som i sin tur leder till att det 

bildas avlagringar.  Detta är tecken på förslitning som bör medföra ett avdrag på 151

värdet vid eventuellt skadeståndsanspråk. Vid beräkningen måste det tas i beaktande att 
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sanitetsgods har en mycket lång livslängd och byts med ett intervall om ca 35 år.  En 152

sådan lång livslängd medför samtidigt en lång avskrivningstid så länge godset inte 

utsätts för onormal förslitning eller skadegörelse. Med den grunden är det lätt att 

argumentera för att sanitetsgods har en förslitning som ska ges hänsyn vid skadans 

värdering. Det finns dock andra aspekter som går emot en sådan tolkning. Radetzki 

pekar på omständigheten att samtliga handfat och toalettstolar byts ut i samband med 

hyresvärdens stambyte. Om det i samband med detta stambyte är omöjligt att 

återanvända visst gods leder det till slutsatsen att sanitetsgods saknar avskrivningstid. 

Om olyckan varit framme och ett  nytt handfat inte kan återanvändas, måste detta 

anses vara lika lite eller lika mycket värt som de gamla handfaten och då bör inte 

avskrivning för ålder och bruk göras.  Samtidigt är detta ett orimligt antagande. 153

Radetzki påpekar även detta i sin artikel då han konstaterar att handfat och toalettstolar 

av nyare datum kan återanvändas i samband med hyresvärdens stambyten. På grund av 

detta ska även avdrag för ålder och bruk göras för sanitetsgods vid värdering av 

sakskada. Exakt hur lång avskrivningstiden är för dessa är dock en annan fråga och 

någon schablon finns inte. Enligt tidigare uppgift anses stambyten för sanitetsgods ligga 

på ungefär 35 år, vilket får utgöra någon form av riktlinje för vilken avskrivningstid 

som gäller. Det är därför upp till parterna att förebringa tillräcklig bevisning vid 

eventuell tvist. Om parterna svårligen eller inte alls kan föra tillräcklig bevisning får 

domstolen, som tidigare nämnts, göra en skälighetsbedömning enligt RB 35:5.    

5.5.5 Noggrann dokumentering för att undvika kostnader och förluster 

I och med att värdet ska bestämmas efter avdrag för ålder och bruk är det viktigt att 

parterna är noga med dokumenteringen av lägenheternas skick innan tillträdet. I och 

med att inventarier och fastighetstillbehör ofta har en beräknad livslängd blir 

beräkningen lättare att utföra om en noggrann dokumentation förs över vilka åtgärder 

som vidtagits i lägenheterna. Om detta görs på ett korrekt sätt blir det lättare för en 
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hyresvärd att bevisa att uppkommen skada beror på onormal förslitning. Det är även 

lättare att argumentera för att viss egendom har ett visst värde om bilder finns som 

styrker egendomens skick. I tingsrättsdomen saknas uppgifter om hyreshusets skick 

vilket försvårar en bedömning av deras uppskattning. Det finns dock fog för antagandet 

att lägenheterna inte höll speciellt hög standard, vilket påverkade storleken på det 

utdömda skadeståndet. Den slutsatsen drar jag enbart på grund av att ny egendom är 

lättare att värdera. Om lägenheten varit i ett bra skick vid tillträdet borde domstolen ha 

varit mer försiktig när de uppskattade avdraget för ålder och bruk. 

!56



6 Slutsatser och avslutade reflektioner 

6.1 Avtalets flexibilitet - Fördelaktigt vid tillfälliga boendeformer 

Migrationsboenden utgör tillfälliga boendeplatser för asylsökande, vilket medför en hög 

omsättning människor i dessa lägenheter. I och med beslutet om förtätning ökar även 

antalet boendeplatser per lägenhet vilket ytterligare ökar förslitningen. Vid vanliga 

bostadshyresavtal är hyresvärd och hyresgäst bundna av hyreslagens tvingande regler 

vilket kan resultera i en ekonomisk ofördelaktig situation för hyresvärden. Det är därför 

logiskt ur en sådan synpunkt att hyresvärdar undviker att hyra ut lägenheter till 

Migrationsverket.  

Blockhyresavtalets konstruktion ansågs möta de problem som tillfälliga boenden gav 

upphov till. Tanken bakom blockhyresavtal är att hyresvärden och hyresgästen ska 

kunna använda sig av reglerna för lokalhyra när detta anses nödvändigt. Som redogjorts 

för är det exempelvis vanligt att hyresvärden överlåter underhållsansvaret på 

förstahandshyresgästen. En möjlighet parterna har för att möta de speciella 

omständigheterna som uppstår vid migrationsboenden är att anpassa hyran enligt andra 

beräkningsgrunder. 

Vad gäller dessa konstaterade avtalsmöjligheter är det av stor vikt att parterna tydligt 

avtalar om vilka villkor som ska gälla mellan parterna. Rättsläget är i många fall oklart, 

exempelvis vad gäller lägenhetens standard under hyrestiden och parterna gör klokt i att 

förtydliga vad som ska gälla dem emellan. Exempelvis bör parterna avtala om vilken 

standard lägenheten ska ha vid hyresgästens tillträde och samtidigt avtala om vilken 

standard lägenheten förväntas hålla under hyrestiden. På detta sätt kan parterna 

eliminera eventuella konflikter angående vilken underhållsnivå som förstahands-

hyresgästen ska upprätthålla.   

Parterna bör även avtala om vad som ska gälla vid en förlängningssituation. 

Rättsläget vad gäller hur hyran ska bestämmas vid en uppsägning för villkorsändring är 

oklart. Ska hyresnämnden utgå från reglerna om bruksvärdeshyra, eller ska den tidigare 

överenskommelsen ligga till grund för hyrans bestämmande? Min egen tolkning av 
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lagtexten i JB 12:1 st. 6 är att bruksvärdesreglerna ska tillämpas av hyresnämnden. Om 

parterna är villiga att frångå reglerna för bostadslägenheter även vid avtalsförlängning 

får de på nytt söka dispens hos hyresnämnden om de så önskar. Det finns enligt mig få 

övertygande argument som tyder på att en annan tolkning bör göras. Utgångspunkten är 

att parterna ingår ett avtal över viss tid och under denna tid ska villkoren för lokaler 

gälla. Om parterna inte avtalat om automatisk förlängning vid utebliven uppsägning 

med samma villkor efter avtalets utgång, måste det antas att parterna inte vill binda upp 

sig på det sättet. 

Om parterna är tydliga i sitt avtal finns många fördelar med detta upplägg. Den 

främsta fördelen är att rädslan för att hyra ut vid dessa typer av boenden försvinner, eller 

i vart fall minskar. I och med möjligheten för hyresvärden att vältra över ansvaret på 

förstahandshyresgästen åtgärdas många av de problem som tidigare kunde orsaka viss 

tvekan inför att hyra ut lägenheter för dessa typer av boenden. Den ökade flexibiliteten 

blir en form av ett skyddsnät för samtliga parter vid dessa typer av avtal. Hyresvärden 

får ett extra skydd mot den ökade förslitningen vilket minskar eventuell tvekan att hyra 

ut till Migrationsverket. Migrationsverket å sin sida kan säkra boenden åt människor i 

enlighet med sin lagstadgade skyldighet och andrahandshyresgästen får ett skydd 

genom reglerna för bostadshyra.  

  

6.2 Ekonomiska aspekter av avtalskonstruktionen 

Det främsta problemet med tillfälliga boenden är den ökade förslitningen. I synnerhet är 

detta ett problem vid Migrationsboenden på grund av besluten om förtätning.  Vid 154

vanliga bostadshyresavtal är detta en kostnad som hyresvärden måste bära. 

Konsekvensen av detta kan bli sådant att hyresvärden riskerar att gå med ekonomisk 

förlust då hyrorna inte täcker dessa extra kostnader som uppstår för ökat behov av 

underhåll. Om hyresvärden inte vältrar över underhållsansvaret på förstahands-

hyresgästen finns det därför incitament för hyresvärden att se över hyran. I vissa fall 

verkar detta vara den avgörande skillnaden för benägenheten hos en hyresvärd att hyra 
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ut lägenheter till Migrationsverket. I de fall jag tagit del av har hyran överstigit 

bruksvärdet med 7-13 %.  Det ska påpekas att bruksvärdeshyran egentligen ska utgöra 155

en form av marknadshyra. I vissa delar av Sverige, främst storstäderna, är detta inte 

längre en sanning då marknadsvärdet långt överstiger bruksvärdet för lägenheterna. I 

och med att påtaglighetsrekvisitet ska förhindra allt för höga hyreshöjningar hindras 

hyresvärdarna i dessa områden att ta ut en hyra som täcker dessa kostnader. I och med 

att parterna genom blockhyresavtal kan avtala om något högre hyra, exempelvis 

bruksvärdeshyran plus 8 % för den beräknade ökade förslitningen, elimineras 

ovanstående problem. De ekonomiska problemen som uppstår vid vanliga bostads-

kontrakt kan därför undvikas genom användandet av blockhyresavtal. Samtidigt utgör 

detta en förhandlingssituation. I storstäderna är marknadsvärdet, dvs. vad någon är villig 

att betala för ett visst objekt, högre än bruksvärdet. Migrationsverket måste därför sätta 

tydliga gränser för hur mycket som är rimligt att betala.  

Vad gäller kritiken mot blockhyresavtal har det framförts att det finns risk för att 

hyresvärdar utnyttjar blockhyresreglerna för att frångå hyreslagens tvingande regler för 

bostadslägenheter. Främst har det framförts en oro för att hyresvärdar skor sig med höga 

hyror genom att driva former av lägenhetshotell. Jag anser dock att risken för ett sådant 

utnyttjande är förhållandevis liten. I och med att hyresnämnden måste godkänna avsteg 

från bostadshyresreglerna och i samband därmed bedöma om det finns ett seriöst behov 

av blockhyra bör sådana verksamheter inte accepteras. Som tidigare konstaterats är 

reglerna i JB tvingande till hyresgästens förmån, vilket medför att en för högt erlagd 

hyra kan komma att återbetalas. Sedan är det, som jag konstaterade ovan, en 

förhandlingsfråga för parterna att bestämma vilken hyra som ska gälla. 

6.3 Skadevärdering och kompensation 

Problematiken med förekommande skadegörelse är inte något som är exklusivt för 

migrationsboenden. När det väl förekommer kan skadorna bli många och kostnaderna 

kan bli mycket omfattande, vilket tingsrättsdomen vittnar om. Frågan som uppkommer 
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vad gäller det rättsfallet är om domen är representativ för vilken skadeersättning som 

tilldelas skadelidande vid sådana typer av fall. Den frågan måste med visst förbehåll 

besvaras nekande. Anledningen till varför ett bestämt nej inte kan ges är på grund av att 

omständigheterna i varje specifikt fall är avgörande för skadeståndets bestämmande. I 

fallet utdömdes ett mycket lågt belopp i förhållande till vad kärande hade yrkat på. 

Detta yrkande avsåg endast kostnaderna för att återställa lägenheterna till fullt brukbart 

skick, dvs. lägsta godtagbara standard för bostadslägenheter. Tingsrätten redogör aldrig 

för dess slutsats, utan uppskattar ersättningen till ”ett skäligt belopp” enligt RB 35:5. De 

omständigheter som tingsrätten måste antas ha tagit i beaktande är vilket skick 

hyreshuset haft vid Migrationsverkets tillträde. Om lägenheterna näppeligen höll 

godtagbar standard är detta något som måste ha påverkat bedömningen. Endast i sådana 

fall kan en renovering till lägsta godtagbara standard anses vara en ”över-

kompensation”. Utfallet i domen får därför inte anses utgöra någon större risk för 

seriösa fastighetsägare med ett lägenhetsbestånd av god standard. I sådana fall utgår 

skadevärderingen ifrån just de förutsättningar som råder i det specifika fallet vilket leder 

till att nyare och fräschare lägenheter även har lättare att få ett skadestånd som täcker 

uppkommen skada. Det finns däremot aldrig någon garanti för att hyresvärden tilldelas 

ett yrkat belopp då uppskattningen av skadorna är ett förhållandevis osäkert moment.   

6.4 Blockhyresavtal - Ett effektivt verktyg för migrationsboenden 

Blockhyresavtalet har många fördelar som är direkt anpassade för de situationer när en 

förstahandshyresgäst ska tillhandahålla tillfälliga boenden åt en andra part. Som ovan 

konstaterats är det ofta mycket fördelaktigt att använda sig av denna typ av avtal. 

Hyresvärdens vilja att hyra ut till Migrationsverket ökar i och med att det inte längre 

föreligger risker för ekonomisk förlust i lika hög grad som vid ett vanligt avtal. 

Hyresgästen, i det här fallet Migrationsverket, kan dessutom få tag i boenden som sedan 

kan tillhandahållas till dem som söker asyl.  

I dessa tider när asylinvandringen nått nya nivåer är det av stor vikt att 

Migrationsverket kan upprätthålla sin lagstadgade skyldighet att tillhandahålla boenden. 
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Det faktum att Migrationsverket inte vill ha fler boenden än vad som är nödvändigt 

kommer dessutom att minimera risken för att boenden som inte längre behövs fortsätter 

att hyras. Risken för att Migrationsverket hyr lägenheter som inte används är med andra 

ord närmast obefintlig.  

Ett blockhyresavtal löser däremot inte alla problem på bostadsmarknaden. Det råder 

fortfarande bostadsbrist i storstäderna vilket främst beror på att det byggs för lite 

bostäder. Därför kommer det fortfarande finnas en risk för att Migrationsverket inte 

kommer att kunna tillgodose boendebehovet för samtliga asylsökande om trycket når de 

rekordnivåer som uppnåddes under 2015. Vad som däremot kan konstateras är att 

avtalsformen är effektiv, så länge som parterna är tydliga med avtalsvillkoren och 

tydligt redogör för vilka skyldigheter och rättigheter de har gentemot varandra.  
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