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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Bostads- och hyresmarknaden i Sverige lämnar få oberörda och leder inte sällan till 

livliga diskussioner i såväl mediala sammanhang som i vardagen.  Ett av de stora 

problemen förefaller många gånger vara den rådande bostadsbristen. Anledningen till 

denna situation tycks ligga i att det byggs för lite i allmänhet och för få hyresrätter i 

synnerhet.1 Dessutom så kan regleringen få stor påverkan på människors 

bostadssituation eller möjligheten att bedriva näringsverksamhet. Mot denna 

bakgrund blir fastighetsrätten särskilt betydelsefull för snart sagt alla människor. 

I avseende på hyresrätter så har lagstiftaren sökt att inrätta en social 

skyddslagstiftning i syfte att uppnå en fungerande hyresmarknad för såväl bostäder 

som lokaler.2 Vid frågor om vad som gäller mellan parterna i ett hyresförhållande så 

är de hänvisade till att söka svaren i 12 kap. jordabalken (1970:994), även kallad 

hyreslagen (HL).   

I början av terminsstarten kom jag i kontakt med ett vanligt förekommande problem 

inom hyresrätten vid lokalhyra. När hyrestiden upphör har hyresgästen att flytta från 

den förhyrda lokalen, i vissa fall innebär en tidig avflyttning stora olägenheter för ena 

eller båda parterna. Enligt hyreslagen kan därför både hyresgäst och hyresvärd ansöka 

om uppskov enligt 59 § HL och därtill så finns det inget som hindrar parterna från att 

själva avtala om uppskov. Det försvårande med dessa möjligheter är det osäkra 

rättsläge som råder i fråga om vad som gäller mellan parterna under 

uppskovsperioden och vilka gränser parterna har att förhålla sig inom vid 

överenskommelser om uppskov. Problemen med rättsläget blir som tydligast då 

parterna inte längre kommer överens. Exempelvis i fråga om uppskovet i sig eller 

andra frågor som regleras i hyreslagen. Följderna av det oklara rättsläget kan leda till 

svårbedömda situationer om någon av parterna kan göra hyreslagens bestämmelser 

gällande under uppskovsperioden.    

                                              
1 Sveriges Radio, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6425678 (2016-06-03). 
2 Hyra och annan nyttjanderätt, s. 26 f. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6425678


7 

 

Efter att ha studerat ämnet något närmre insåg jag snart att frågor om uppskov inte 

blivit behandlat i så stor utsträckning varken i doktrin eller i praxis. Det är mot denna 

bakgrund inte lätt att beskriva uppskov som rättslig figur. Lagstiftaren förefaller alltså 

inte fullt ut ha avsett att klargöra hur det förhåller sig i denna fråga. Uppskov med 

avflyttningen som institut förekommer även vid bostadshyra, och i samband med 

analyser av 52 § HL har funderingar uttryckts om hur uppskov med avflyttningen ska 

betraktas som rättslig figur.3 Liknande funderingar som uttrycks vid bostadshyra är 

enligt mig direkt jämförbara med lokalhyresfallet, detta trots att olika skyddssyften 

ligger till grund för de olika bestämmelserna. Frågan om uppskov som rättslig figur 

och de funderingar som väcks i samband med analys av 52 § HL kommer beröras 

mer ingående senare i uppsatsen under avsnitt 5.3.3. 

Vid studier av den hyresrättsliga regleringen är det viktigt att ha i åtanke att det är en 

skyddslagstiftning och att det därför finns noggranna överväganden bakom den valda 

lagstiftningen, vilket innebär att syftet med lagstiftningen och den särskilda 

lagstiftningstekniken inte får glömmas bort.4 Hyreslagstiftningen i Sverige är 

konstruerad för att skydda hyresgästen och är tvingande till dennes fördel om inte 

annat framgår. Trots denna lagstiftningsteknik råder dock avtalsfrihet mellan parterna 

inom vissa områden.5 

Ett centralt skydd för hyresgästen är dess rätt till besittning av den förhyrda 

lägenheten. Skyddet ser olika ut vid bostads- respektive lokalhyra. I 

bostadshyresfallet så gäller ett starkt skydd i form av ett direkt besittningsskydd. 

Skyddet innebär en rätt för hyresgästen att få hyresavtalet förlängt. Riktigt så 

långtgående skydd har lagstiftaren inte ansett lämpligt vid lokalhyra. Istället åtnjuter 

lokalhyresgästen i vissa fall ett indirekt besittningsskydd, vilket ger rätt till 

ekonomisk ersättning av hyresvärden för det fall att uppsägning varit obefogad. Syftet 

är alltså att hyresvärden ska dra sig för att vägra förlängning såvida det inte finns 

befogad anledning.6 Om hyresvärden trots att det inte finns skäl för att vägra 

                                              
3 Hyreslagen en kommentar, s. 589. 
4 Hyra och annan nyttjanderätt, s. 17. 
5 A.a.s. 30 f. 
6 Kommersiell hyresrätt, s 47f. 
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förlängning väljer att säga upp lokalhyresgästen så erhåller hyresgästen i vart fall ett 

belopp som motsvarar en årshyra, ersättningen kan däremot komma att väsentligen 

överstiga minimumersättningen.7  

Det indirekta besittningsskyddet kompletteras även med en rätt för både hyresvärd 

och hyresgäst att ansöka om uppskov med avflyttningen hos hyresnämnd för det fall 

att hyresavtalet sägs upp för villkorsändring eller av hyresvärden, vilket följer av 59 

§ HL.8 Uppskov med avflyttningen innebär de facto en form av kvarsittningsrätt i 

någon eller bådas intresse efter hyrestidens utgång. Därutöver är det inget som hindrar 

parterna från att själva avtala om uppskov med avflyttningen, men denna möjlighet 

är inte reglerad i lag.9 

Det är svårt att med säkerhet besvara hur avtalsförhållandet mellan parterna ska 

betraktas rättsligt under uppskovstiden eftersom det är oklart hur 

uppskovsförhållandet förhåller sig till hyreslagstiftningen. Dessutom råder oklarhet i 

hur avtalsfriheten vid uppskovsavtal ser ut. Redan funderingarna kring hur uppskov 

meddelat av hyresnämnd förhåller sig till hyreslagstiftningen under 

uppskovsperioden menar jag gör det intressant att undersöka uppskov enligt 59 § HL 

ytterligare. Inte nog med det så väcks det ännu fler frågor vad gäller frivilliga 

uppskovsavtal och hur dessa förhåller sig till den befintliga hyreslagstiftningen under 

perioden efter hyresavtalets upphörande.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

I uppsatsen är syftet att öka förståelsen för uppskov och så långt möjligt undersöka 

hur uppskov enligt 59 § HL och avtalade uppskov förhåller sig till hyreslagen. 

Eftersom uppskov inte kommit inför rättens prövning i mer än ett fåtal fall finns inte 

mycket praxis att tillgå. På likande sätt förhåller det sig inom doktrin där ämnet ännu 

inte behandlats i större utsträckning. Därför avser jag att även behandla indirekt 

                                              
7 Hyra och annan nyttjanderätt, s. 117. 
8 Hyreslagen en kommentar, s 801. 
9Det finns inget hinder mot att avtal sluts mellan parterna om uppskov. Enligt domstolens egen handbok så 

framgår till exempel följande: ”Det finns inget som hindrar att parterna förliks om uppskov, inför nämnden 

eller på egen hand”:http://www.dvhandbok.domstol.se/habo/avsnitt%2020.htm#_Toc308681473. 
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besittningsskydd och dess undantag i syfte att åskådliggör den del av hyresrätten som 

uppskov i förlängningen utgör en del utav, se avsnitt 4.  

Eftersom beskrivningen av det indirekta besittningsskyddet syftar till att öka 

förståelsen för uppskov kommer endast en översiktlig bild att förmedlas och arbetet 

i denna del gör därför inte anspråk på att vara uttömmande, varken i enskilda frågor 

eller till sin helhet. Arbetets inriktning i sin helhet är följaktligen att utreda uppskov 

och uppskovsöverenskommelser de lege lata. De specifika frågeställningar jag valt 

att besvara för att uppnå det huvudsakliga syftet är: 

 

 Hur ser kopplingen ut mellan indirekt besittningsskydd vid lokalhyra och 

uppskov? 

 

 Hur ser uppskovets roll ut i förhållande till hyresrättslig kontext?   

 

 Är 59 § HL analogt tillämplig på uppskovsavtal, om ja, utgör förutsättningarna 

i bestämmelsen dispositiv eller indispositiv rätt mellan parterna vid 

uppskovsavtal?  

 

1.3 Avgränsning 

Den som ämnar studera uppskov med avflyttningen enligt 59 § HL eller 

uppskovsavtal genom doktrin kommer snart upptäcka att ämnet ännu inte behandlats 

i större utsträckning. Bristen på tillgänglig information gör det nödvändigt att 

avgränsa arbetet till att undersöka vissa aspekter av uppskov eftersom en mer 

heltäckande undersökning inte är möjlig inom ramen för en examensuppsats. Till att 

börja med avser uppskov med avflyttningen enligt 59 § HL endast lokalhyra, varför 

arbetet endast behandlar bestämmelser av relevans för lokalhyra. Bostadshyra nämns 

i vissa delar av arbetet vilket i dessa fall görs i syfte att bättre illustrera 

lokalhyresfrågor som anknyter till uppskov. 

Analysen av uppskov enligt lag och frivilliga överenskommelser kommer främst att 

förhålla sig till hyreslagstiftningen även om vissa avtalsrättsliga aspekter 

förekommer. Avgränsningen görs för att uppskov med avflyttningen är en 
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hyresrättslig företeelse och därför förhåller sig inom denna ram. I viss begränsad mån 

beaktas dock den allmänna avtalsrätten vid studier av uppskov. Det finns däremot 

inte möjlighet att inom ramen för detta arbete, varken utrymmes- eller tidsmässigt, 

att mer ingående utreda uppskov i förhållande till allmänna avtalsrättsliga principer. 

I arbetet med att undersöka om 59 § HL är analogt tillämplig på uppskovsavtal 

kommer frågan om hyreslagen är tillämplig i sin helhet under uppskovsperioden att 

beröras i detta syfte. Därutöver nämns frågan för att illustrera de problem som kan 

uppstå till följd av det oklara rättsläget under uppskovsperioden. Det är, på grund av 

arbetets begränsning i utrymme och tid, inte möjligt att studera alla de konsekvenser 

som en analog tillämpning av hyreslagen i sin helhet under uppskovsperioden kan 

innebära.  

 

1.4 Metod 

Under juristutbildningen i Uppsala tillämpas rättsdogmatisk metod vid 

seminarieundervisning och i arbetet med skrivuppgifter. Detta är en naturlig 

utgångspunkt eftersom praktiserande jurister tillämpar metoden i sitt dagliga arbete. 

Mot denna bakgrund förefaller det naturligt att använda metoden vid författandet av 

min examensuppsats. Vid tillämpning av rättsdogmatisk metod ämnar tillämpningen 

att utreda vad som är gällande rätt, de lege lata, eller hur gällande rätt bör se ut, de 

lege ferenda. I detta arbete utreds hur gällande rätt ser ut varför klassisk 

rättsdogmatisk metod är lämplig. 

Den rättsdogmatiska metoden utgår från de befintliga rättskällorna och den 

tillhörande normläran. Traditionellt sett räknas lag, förarbeten, praxis och doktrin till 

de klassiska rättskällorna och förhåller sig till varandra i den inbördes uppräknade 

ordningen. 

Under arbetets gång har jag stött på två svårigheter, den första bestod i att ämnet 

behandlats knapphändigt i doktrin. Den andra svårigheten har varit att frågor om 

uppskov enligt 59 § HL endast kommit inför rättens prövning vid ett fåtal tillfällen. 

Den befintliga praxis är beaktad men bedömts som irrelevant för den valda 
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frågeställningen. För att överbrygga dessa svårigheter har jag valt att studera uppskov 

som begrepp och anknytande områden av hyresrätten där uppskovet förekommer, för 

att komma vidare i utredningsarbetet.    

     

1.5 Illustrations- & framställningsteknik 

I arbetet med att undersöka uppskov med avflyttningen enligt 59 § HL kommer en 

figur (figur 1) att användas i syfte att lättare skapa förståelse och överblick av arbetet. 

Figuren föreställer ett ägg och kan på ett enkelt sätt illustrera de olika delarna av 

arbetet med uppskov. Till att börja med utgör första delen av figuren, äggulan 

(benämns senare ”gulan”), en illustration av uppskov med avflyttningen och dess 

bestämmelse i hyreslagen. Den andra delen föreställer äggets vita (benämns senare 

”vitan”) och illustrerar det indirekta besittningsskyddet vid lokalhyra. Det indirekta 

besittningsskyddet har en naturlig koppling till uppskov eftersom besittningsskydd 

krävs för att aktualisera uppskov enligt 59 § HL. Äggets skal får här tjäna som 

illustration av hyreslagstiftningen främst i form av kapitel 7 och 12 i Jordabalken 

(JB). Som yttre gräns för teoretiska antaganden om uppskov får hyreslagstiftningen 

antas gälla då uppskov med avflyttningen är en del av hyresrätten. Till sist så är 

sprickorna i ägget till för att symbolisera äggets hållbarhet då det knackas på, det vill 

säga om det håller vid en närmare undersökning. 
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1.6 Disposition 

I uppsatsen finns det sex avsnitt och de kan förenklat beskrivas i tre huvuddelar. För 

det första så beskrivs hyra och uppskov i ett allmänt avsnitt som en introduktion till 

området. Sedan följer en beskrivning av det indirekta besittningsskyddets utveckling 

och uppskovets roll i ett historiskt perspektiv för att visa på uppskovets betydelse för 

det indirekta besittningsskyddets omfattning. Därefter, i arbetets andra del, beskrivs 

indirekt besittningsskydd för att öka förståelsen för uppskov meddelat av hyresnämnd 

som behandlas i avsnitt 5. Efter dessa avsnitt kommer den avslutande tredje delen om 

frivilliga uppskov som till stor del bygger på den förståelse som de tidigare avsnitten 

givit. Utifrån detta tar jag mig an hur frivilliga uppskovsöverenskommelser kan 

förstås. 

 

 

2 Allmänt om hyra, uppskov och avflyttningsperiod 

2.1 Hyra som begrepp 

När föreligger hyra? Eftersom hyreslagen endast reglerar hyra är det relevant att 

undersöka vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att lagen ska bli 

tillämplig på en upplåtelse. Hyresbegreppet går att utläsa i 1 § HL, där framgår att 

hyra föreligger när en upplåtelse avser hus eller del av hus mot vederlag som 

uppkommit genom avtal. Därutöver reglerar 7 kap. 5 § JB de maximala 

upplåtelsetiderna som är juridiskt bindande mellan parterna, ett hyresavtal är således 

begränsat i tiden.10 

Det första rekvisitet, upplåtelse av hus eller del av hus är inte närmare definierat i 

hyreslagen. I vanliga fall torde rekvisitet inte medföra några större problem då den 

allmänna uppfattningen av vad som utgör ett hus eller del av hus räcker långt för 

                                              
10 Hyra och annan nyttjanderätt, s. 35. 
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bedömningen. Vissa svårigheter kan ändå uppstå i fråga om gränserna för 

tillämpningsområdet, särskilt i fråga om husliknande objekt. Till exempel skulle ett 

skyltfönster kunna betraktas som del av hus medan hyra av en carport möjligen inte 

uppfyller rekvisitet hus eller del av hus då den inte har några väggar.11 

Kravet på vederlag för nyttjandet av hus eller del av hus innebär att alla benefika 

upplåtelser undantas från tillämpningsområdet för hyreslagen. Däremot framgår det 

inte av bestämmelsen att vederlaget måste utgöra pengar, ersättningen kan istället 

bestå av exempelvis arbete. Däremot ska vederlaget erhållas av hyresvärden för att 

inrymmas inom rekvisitet.12  

Enligt 1 § HL följer till sist att upplåtelsen ska ha uppkommit genom avtal för att det 

ska vara fråga om hyra i lagens mening. Rekvisitet får främst betydelse i 

avgränsningen mot upplåtelser som tillkommit genom tvång i form av exempelvis 

expropriation eller familjerättslig lagstiftning.13 

Förutom rekvisiten för hyra görs en uppdelning mellan bostad- och lokalhyra i 1 § 3 

stycket HL. Där framgår att allt som inte utgör bostadshyra är lokalhyra. I vissa av 

hyreslagens bestämmelser avses endast endera hyrestypen.14 

 

2.2 Uppskov i förhållande till hyra 

Huvudregeln i hyreslagen är att hyresgäst ska avflytta från lägenheten om avtalet 

upphör. I vissa situationer kan någon av eller båda parter behöva längre tid för att 

förbereda utflyttningen från lägenheten än vad som vore fallet vid en avflyttning vid 

hyrestidens utgång. För dessa fall finns 59 § HL som gör det möjligt för parterna att 

ansöka hos hyresnämnden om anstånd med avflyttningen till en senare tidpunkt än 

hyrestidens utgång. Uppskov enligt 59 § HL kommer att behandlas mer utförligt 

under avsnitt 5.  

                                              
11 A.a.s 35 f. 
12 A.a.s 39. 
13 Ibid. 
14 Se exempelvis 4 § och 56 § HL. 
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Utöver möjligheten att ansöka om uppskov kan parterna själva komma överens om 

en uppskovsperiod. Denna möjlighet är inte reglerad i lag men det finns inget som 

hindrar parterna från att ingå avtal om uppskov.15 

Vid en jämförelse av ett meddelat uppskovsbeslut och rekvisiten som följer av 1 § 

HL går det konstatera att det fortfarande rör sig om upplåtelse av hus eller del av hus. 

Det första rekvisitet är således uppfyllt. En hyresnämnd ska enligt 59 § andra stycket 

HL besluta om villkoren under uppskovsperioden och därmed hur stor ersättningen 

ska vara för nyttjandet. Kravet på att vederlag ska utgå för nyttjandet är även i detta 

fall uppfyllt. Slutligen följer av bestämmelsen att hyresförhållandet ska ha 

uppkommit genom avtal. Det ursprungliga hyresavtalet är i detta läge uppsagt och 

vid uppskovsperiodens början har hyresavtalet upphört att gälla mellan parterna. 

Istället är den rättsliga grunden för hyresförhållandet inte ett avtal utan ett beslut. 

Rekvisitet som kräver att parterna avtalat är inte uppfyllt i detta läge och kan rent av 

ha tillkommit emot ena partens vilja.  

Trots att ett uppskovsbeslut inte uppfyller kravet för hyra enligt 1 § HL förekommer 

bestämmelsen inom hyreslagen och gäller således. Däremot är inte hyreslagen direkt 

tillämplig under uppskovsperioden eftersom ordalydelsen i 59 § HL inte uppfylls. 

Emellertid kan kanske hyreslagen bli analogt tillämplig under uppskovsperioden.  

Liknande frågor har diskuterats i samband med analys av uppskov vid bostadshyra 

enligt 52 § HL. En av de funderingar som framkommer i doktrin vid studier av 

bestämmelsen beskrivs i det följande eftersom den kan vara intressanta för 

lokalhyresfallet. Till att börja med konstateras där att det alltid finns ett hyresavtal 

vid alla hyresförhållanden. Detta oavsett dess form; skriftligt, muntligt eller genom 

konkludent handlade. Vidare framgår att vid uppskov med avflyttningen sägs avtalet 

upp, vilket gör att det inte finns något hyresavtal mellan parterna under 

uppskovsperioden. Uppskovet kan kanske beskrivas som en avtalslös period i 

hyresrättslig mening, i vart fall är så fallet då hyresnämnden meddelat 

uppskovsbeslut. Vid frivilliga överenskommelser finns visserligen ett uppskovsavtal 

                                              
15 Domstolsverkets handbok, 20.7: 

http://www.dvhandbok.domstol.se/habo/avsnitt%2020.htm#_Toc308681473. 
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men något klassiskt hyresavtal är det knappast fråga om eftersom det ursprungliga 

hyresavtalet sagts upp.16  

Uppskovsperioden kan medföra allvarliga förutseendeproblem för parterna till följd 

av det oklara rättsläget som råder i fråga om uppskov meddelade av en hyresnämnd 

och frivilliga överenskommelser om uppskov. Några exempel på frågor som skulle 

kunna uppkomma är: Vilka villkor som ska gälla under uppskovstiden? Hur förhåller 

sig avtalsförhållandet under uppskovsperioden till hyreslagen? Går det att ta sig ur ett 

längre uppskovsförhållande? I så fall under vilka förutsättningar? När övergår ett 

längre uppskov till att bli ett nytt hyresförhållande?17 Frågorna blir förmodligen ännu 

fler om parterna tillåts överenskomma om lösningar som inte är synkroniserade med 

lagstiftarens avsikter med uppskovsinstitutet och hyreslagstiftningens skyddskaraktär 

i stort. 

 

2.3 Avtal om avflyttning  

Hittills har framgått att hyreslagen erbjuder parterna att ansöka om uppskov med 

avflyttningen enligt 59 § HL samtidigt som bestämmelsen inte hindrar parterna från 

att fritt avtala om uppskov. Därutöver regleras i 7 § HL när hyresgästen ska flytta ut 

ur lägenheten i fall inget annat följer utav avtal mellan parterna, att bestämmelsen är 

dispositiv framgår av dess tredje stycke. Enligt bestämmelsen följer att hyresgästen 

senast klockan 12 nästföljande dag ska avflytta från lägenheten.  

Några begränsningar med avseende på hur lång tid som parterna kan framskjuta 

avflyttningstiden framgår inte av bestämmelsen. Frågan är ännu inte besvarad i praxis 

och inom doktrin är ämnet inte belyst. I fråga om avtalsfrihetens gränser enligt 7 § 

HL är rättsläget oklart.  

Det ligger däremot nära till hands att jämföra en senareläggning av avflyttningen 

enligt 7 § HL med uppskov enligt 59 § HL. Enligt både 59 § HL och 7 § HL 

framskjuts avflyttningstidpunkten, varför någon uppenbar skillnad i detta hänseende 

                                              
16 Hyreslagen en kommentar, s. 589. 
17 Jfr A.a.s 589. 
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inte har hittats. Däremot menar jag att det finns en väsentlig skillnad mellan instituten. 

59 § HL är endast tillämplig i fall hyresgästen åtnjuter indirekt besittningsskydd 

medan 7 § HL inte är begränsad i detta hänseende. Mot denna bakgrund menar jag 

att skillnaden mellan bestämmelserna främst ligger i det avsedda syftet. Nämligen att 

59 § HL avser lokaler specifikt och omfattar skyddsvärda hyresgäster, i förarbetena 

framgår att målsättningen med stadgandet är att verksamheten ska kunna avvecklas 

på ett tillfredställande sätt samtidigt som hyresgästens ställning stärks18, medan 7 § 

HL framstår vara ämnad att lösa praktiska situationer där kortare ”uppskov” avhjälper 

problemet. Ett sådant praktiskt problem skulle kunna vara att hyresgästen inte kan 

boka flyttstädning förrän någon dag efter hyrestidens utgång. 

Med argumentationen i åtanke framstår det som att 7 § HL i vart fall kan tillåta 

uppskov om några dagar och möjligen upp till någon månad, därefter torde 59 § HL 

istället tillämpas i fråga om lokalhyra. I annat fall framstår, enligt min mening, 59 § 

HL förlora sitt tänkta syfte. I dessa frågor är dock rättsläget fortfarande oklart.   

  

3 Uppskovets roll i det indirekta besittningsskyddets 

historia 

3.1 Inledning 

För att få en bättre bild av uppskov med avflyttningen som institut kan det vara nyttigt 

att studera besittningsskyddets utveckling något närmare. Detta eftersom uppskov 

med avflyttningen och indirekt besittningsskydd har en nära koppling. Avsnittet 

syftar därför främst till att förklara uppskovets roll i förhållande till det moderna 

besittningsskyddet för lokal. 

Under en inte obetydlig del av 1900-talet var hyreslagstiftningen i Sverige inte 

rikstäckande och skyddet för hyresgäster var inte utvecklat. Istället var den ledande 

principen inom hyresregleringen avtalsfrihet mellan parterna. Lagstiftningen på 

                                              
18 NJA II 1968 s. 356 ff. 
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hyresområdet kom under en större del av 1900-talet att ha en provisorisk karaktär, 

vilket hade sin bakgrund i situationen som följde av första och andra världskriget.19  

Till följd av andra världskriget drabbades bostadsmarknaden särskilt hårt och följden 

blev att bostadsproduktionen nästan helt avstannade, vilket i sin tur medförde en 

påtaglig bostadsbrist i landet.20 

Först i slutet av 1930-talet kom lagstiftningen att i större omfattning innehålla 

tvingande bestämmelser. Visserligen kom lagstiftningen under tidens gång att stärka 

skyddet för hyresgästen men något direkt besittningsskydd hade ännu inte införts i 

Sverige. Istället konstruerades ett ordinärt ersättningsbaserat besittningsskydd som 

ett led i att stärka skyddet för hyresgäster för första gången i svensk rätt vid reformen 

av 1939 års hyreslag.21 Lagstiftningen var ett försök att skydda hyresgästens 

besittning av den förhyrda lägenheten och kontrollera att hyrorna inte skenade iväg 

till följd av bostadsbristen.22   

Hyreslagstiftningen som vi känner den idag med ett starkt skydd för hyresgäster kom 

inte att införas förrän i slutet på sextiotalet. Målet för den permanenta 

hyreslagstiftningen var inte enbart att stärka skyddet för hyresgäster utan också att 

lagstiftningen skulle kunna godtas av de allra flesta och hålla över tid. Det vill säga 

en lagstiftning som även var anpassad för en bostadsmarknad med brist på 

lägenheter.23 Detta hade sin bakgrund i det förändrade läget på bostadsmarknaden 

och synen på hemmet som en viktig och skyddsvärd social angelägenhet.  

För lokalhyra infördes ett indirekt besittningsskydd i den permanenta hyreslagen.24 

Under översynen av vilket skydd som skulle gälla vid lokalhyra gjordes flertalet 

överväganden. De skilda instansernas åsikter i frågan om skyddets utformning ger 

enligt mig en bild av att vara splittrade. De olika inställningarna förefaller variera allt 

mellan att införa ett direkt besittningsskydd även vid lokalhyra till ett renodlat 

                                              
19 SOU 1966:14, s. 59 ff. 
20 A.a.s. 63. 
21 SOU 1966:14, s. 300. 
22 A.a.s. 59 ff. 
23 NJA II 1968, s. 204. 
24 A.a.s. 342 ff. 
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indirekt besittningsskydd.25 Den slutliga versionen som trädde i kraft 1969 framstår 

mot denna bakgrund som en mellanlösning.  

Både sakkunniga och departementschefen ansåg inte att det var tillräckligt att erbjuda 

lokalhyresgästen ett indirekt besittningsskydd. De menade att hyresgästers intressen 

inte fullt ut skulle tas i beaktan med ett renodlat indirekt besittningsskydd. Först 

genom att komplettera skyddet med en möjlighet till anstånd med avflyttningen så 

kunde hyresgästens intressen fullt ut anses beaktade. Lagrådet var däremot kritiskt 

till möjligheten att hyresgäster skulle få anstånd med avflyttningen och menade att 

lösningen inte stod i överensstämmelse med den grundtanke som uppbar det indirekta 

besittningsskyddet.26 Dess mening var att ett konkret uppskov i själva verket är en 

form av direkt besittningsskydd, kvarsittanderätt. Departementschefen bemötte 

lagrådets kritik mot att införa uppskov med avflyttningen vid lokalhyra såhär: 

”Bestämmelserna i 59 § ger möjlighet att medge hyresgästen uppskov med avflyttning från 

lägenheten under skälig tid, dock högst ett år. Enligt min mening är denna rätt ett betydelsefullt led 

i lokalhyresgästens besittningsskydd, och jag kan inte finna att hyresvärdens intressen härigenom 

otillbörligen träds för när. Rätten till uppskov med avflyttning motverkar vissa nackdelar som är 

förenade med ett renodlat indirekt besittningsskydd. Jag är därför inte beredd att ändra ståndpunkt 

i denna fråga”27    

I utredningsarbetet i samband med SOU 1966:14 förefaller det som att viss ledning 

sökts i utländsk rätt. I förarbetena erkänner de sakkunniga att det finns behov av att 

komplettera det indirekta besittningsskyddet med möjlighet till kortare uppskov. Det 

fanns därför ett förslag från sakkunniga där hyresgästen under vissa omständigheter 

kunde erhålla visst uppskov.  I departementschefens yttrande över förslaget hänvisas 

till att det i flera utländska rättsordningar finns exempel på lösningar som ger 

hyresgäster i behov av anstånd med avflyttningen en viss tids uppskov för att undvika 

olägenheter.28  

                                              
25 Prop. 1968:91 Bihang A, s. 122. 
26 A.a.s. 357 ff. 
27 NJA II 1968, s. 359. 
28 SOU 1966:14, s. 339. 
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I avsnittet har beskrivits hur uppskovet kompletterar besittningsskyddet. Som en 

fortsättning av det beskrivna belyses i det närmast följande uppskovstidens koppling 

till den reella innebörden av det indirekta besittningsskyddet.  

Som uppenbarligen framgått tidigare innebär ett ersättningsbaserat skyddssystem 

som det indirekta besittningsskyddet att hyresvärden mot ersättning i pengar fritt kan 

disponera lokalen, med andra ord köpa ut hyresgästen. I denna bemärkelse innebär 

således uppskovet och dess längd en påverkan på skyddets omfattning. Under 

anståndstiden finns det ingen möjlighet att köpa sig fri. Uppskovslängden får därför 

enligt mig en väsentlig inverkan på omfattningen av hyresgästens besittningsskydd.   

  

3.2 Uppskovstidens längd i historiskt perspektiv 

3.2.1 Ett års uppskov 

Då uppskovsmöjligheten introducerades i svensk rätt så framgick det av den 

ursprungliga bestämmelsen att hyresnämnden högst kunde meddela uppskov om ett 

år.29 Av vad jag har kunnat utläsa vid studier av tidigare lagstiftning på hyresrättens 

område så förefaller uppskov med avflyttningen ha införlivats i svensk rätt först i 

samband med ikraftträdandet av 1969 års hyreslagstiftning. Om uppskov med 

avflyttningen som institut skulle ha förekommit tidigare är det inget som jag stött på 

i de förarbeten eller den litteratur som studerats inom ramen för detta arbete.  

De sakkunnigas utredning i samband med införandet av 1969 års hyreslag innehöll 

ett förslag på ny hyreslagstiftning. Förslaget medgav en uppskovstid om högst sex 

månader och innehöll två paragrafer för att säkerställa att hyresgästen skulle få skäligt 

rådrum med avflyttningen i de fall då det var befogat.30 

I förarbetena nämns att redan en kortare tids uppskov med avflyttningen kan 

möjliggöra minskning av förlust för hyresgästen eftersom det många gånger innebär 

stora olägenheter att behöva flytta med kort varsel.31 Om parterna har ingått 

förhandlingar om en förlängning som drar ut på tiden och slutligen inte resulterar i en 

                                              
29 SOU 1987:47, s. 100. 
30 Prop. 1968:91 Bihang A, s. 130 f. 
31 NJA II 1968, s. 356. 
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förlängning så leder situationen lätt till att endast en kortare tid av hyrestiden 

återstår.32 Departementschefen ansåg mot bakgrund av det sagda och behovet av att 

förstärka hyresgästens förhandlingsposition att det förslag sakkunniga lämnat 

behövde förenklas. Den slutliga versionen kom därför istället att innehålla en 

bestämmelse vilken förenklade tillämpningen och möjligheten för hyresgästen att få 

uppskov och dessutom medgav en uppskovstid om maximalt ett år.33   

Målet med bestämmelsen var således att fler överenskommelser skulle träffas och att 

hyresgästen för det fall att näringsverksamheten behövde avvecklas, skulle kunna 

göra det på ett tillfredställande sätt.34  

3.2.2 Två års uppskov 

Under slutet av 80-talet kom 59 § HL att genomgå en förändring. I samband med 

denna förändring så utökas uppskovstiden från ett till två år. Kommittén som 

undersökt behovet av att ändra uppskovbestämmelsen presenterade ett förslag 

innebärande en utökad uppskovstid då det visat sig att uppskovstiden om ett år många 

gånger blev för snäv.35 

Bakgrunden till den utökade uppskovstiden var att förhandlingarna i samband med 

uppsägningar för villkorsändring ofta drog ut på tiden vilket i vissa fall försatte 

parterna i tidsnöd. I de allra flesta fall så räcker ett års uppskov varför lagstiftaren 

uttryckte att den utökade uppskovstiden var till för de mer speciella fallen där parterna 

först i ett sent skede inser att förhandlingarna inte kommer resultera i någon 

förlängning. Departementschefen menade att parter i en förhandling efter en 

uppsägning för villkorsändring inte ska behöva planera för hyresgästens avflyttning 

från lokalen vid hyrestidens utgång när de fortfarande tror att en förlängning av 

hyresavtalet kommer träffas.    

I de fall då en uppsägning för villkorsändring leder till att hyresavtalet upphör till 

hyrestidens utgång kan flera faktorer försvåra en tidig avflyttning. Som exempel på 

                                              
32 A.a.s. 356. 
33 A.a.s. 355 ff. Se även SOU 1966:14 s. 44. 
34 NJA II 1968, s. 356. 
35 SOU 1987:47, s. 100. 
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försvårande omständigheter som kan uppstå nämns i förarbetena situationen då en 

hyresgäst måste avveckla sin verksamhet. Departementschefen uttrycker i detta 

sammanhang att avvecklingen av verksamheten måste kunna ske på ett 

tillfredställande sätt.36 I verksamheter där det finns arbetstagare måste personal kunna 

sägas upp i enlighet med gällande arbetslagstiftning. Om verksamheten istället ska 

fortgå även efter avflyttningen måste hyresgästen flytta verksamheten till en ny lokal. 

En försvårande omständighet kan då vara att hitta en ersättningslokal med kort varsel 

eller att den nya lokalen inte är tillgänglig omgående utan först efter någon tid.37  

Den utökade uppskovstiden är i princip avsedd för villkorsuppsägningsfallet och vid 

uppsägning av annan anledning är möjligheterna till att få uppskov på längre tid 

väldigt begränsade. Skälen för att det ligger till på detta sätt har sin bakgrund i att det 

vid uppsägning av andra skäl oftast innebär att hyresgästen har att räkna med få 

avflytta från lokalen och därför inte anses ha samma behov av uppskov som i 

villkorsfallet. Det kan vara värt att poängtera att även vid uppsägning för 

villkorsändring är det endast i de mer speciella fallen som längre uppskov kan komma 

i fråga.38  

 

4 Lokalhyra och indirekt besittningsskydd 

4.1 Introduktion 

I denna del av uppsatsen befinner sig arbetet i äggets vita där en beskrivning av 

besittningsskyddet syftar till att öka förståelsen för uppskov och dess koppling till det 

indirekta besittningsskyddet. Lagstiftaren har undantagit vissa situationer från att 

omfattas av indirekt besittningsskydd, hyresgästen kommer alltså inte skyddas i dessa 

fall. Därutöver har dessutom regeln om indirekt besittningsskydd givits några 

undantag där hyresgästen visserligen fått besittningsskydd men där skyddet bryts till 

förmån för intressen som erkänts av lagstiftaren.  

                                              
36 NJA II 1968, s. 356 ff. 
37 Ibid. 
38 Prop. 1987/88:146, s. 31 ff. 
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4.2 Besittningsskydd 

En näringsidkare som hyr en lokal för att bedriva sin verksamhet har många gånger 

ett behov av att kunna inrätta sin verksamhet i lokalen. Om hyresvärden när som helst 

skulle kunna säga upp hyresgästen skulle förutsebarheten bli begränsad. Att 

lokalhyreskontraktet sägs upp kan innebära att de investeringar som näringsidkaren 

lagt ner på lokalen går förlorade.39 Dessutom måste även hyresgästen hitta en ny lokal 

om verksamheten ska fortsätta. I många fall kan uppsägningen komma att innebära 

stor förändring för näringsidkaren eftersom det i många större städer runt om i 

Sverige råder brist på tillgängliga lokaler.40 Därför är det många gånger svårt att hitta 

en ersättningslokal. Hyresvärden kan samtidigt ha ett intresse av att byta inriktning 

på lokalen så att den blir mer lönsam.41 Det förefaller som att det främst är 

hyresgästens intresse av förutsebarhet som ställs mot hyresvärdens intresse av 

lönsamhet.  

Vid bostadshyra har lagstiftaren valt att ge hyresgästen ett direkt besittningsskydd 

och anledningen till det är främst att hyresvärden, generellt sett, anses vara den 

starkare parten och därför har lättare att ta tillvara på sina intressen. Dessutom 

fungerar lägenheten vid bostadshyra som hyresgästens hem vilket gör 

bostadslägenheten väldigt viktig ur personlig och social synvinkel. Därför finns det 

ett stort behov av trygghet i fråga om möjligheten att fortsätta nyttja lägenheten så 

länge som hyresgästen har behov av lägenheten.42 

I lokalhyresfallet anses parterna vara mer jämbördiga och avtalet har en mer 

affärsmässig karaktär där parterna i större utsträckning kan ta till vara på sina 

intressen, och de sociala och personliga aspekterna är dessutom inte lika framstående 

som vid bostadshyra. Trots att den sociala och personliga betydelsen av lägenheten 

inte är lika stor vid lokalhyra är det många gånger avgörande för hyresgästen att 

inneha besittningsskydd. Skyddet för lokalhyresgästen innebär till skillnad mot 

                                              
39 Hyreslagen en kommentar, s. 792. 
40 Hyra och annan nyttjanderätt, s. 107. 
41 Kommersiell hyresrätt, s. 63. 
42 Hyra och annan nyttjanderätt, s. 107. 
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bostadshyresgästen inte någon rätt till förlängning. Istället anses lokalhyresgästen 

åtnjuta tillräckligt skydd mot godtyckliga uppsägningar genom att hyresvärden i vissa 

fall blir ersättningsskyldig för den förlust som hyresgästen åsamkas till följd av att 

behöva flytta från lokalen.  Skyddet är alltså tänkt att förhindra hyresvärden från att 

säga upp hyresgästen utan att det finns sakliga skäl för uppsägning för avflyttning.43 

Ersättningen som blir aktuell vid osaklig uppsägning motsvarar ungefär en årshyra 

vilket antas vara tillräckligt mycket för att verka återhållande för hyresvärden, i de 

fall då några reella skäl för uppsägning inte finns.44  

4.3 Generella undantag  

4.3.1 Allmänt 

Lagtekniskt är det indirekta besittningsskyddet huvudregel i 56 § HL men är försett 

med ett antal generella undantag, vilka räknas upp i bestämmelsen.45 I dessa fall 

åtnjuter inte hyresgästen indirekt besittningsskydd. Undantagen till huvudregeln 

kommer i korthet att beröras i det följande i syfte att ge en helhetsbild av de fall då 

hyresgästen innehar besittningsskydd och hur det är möjligt att frångå huvudregeln.  

4.3.2 Korttidskontrakt 

Det första undantaget från huvudregeln om indirekt besittningsskydd gäller korta 

lokalhyresförhållanden som ännu inte varat nio månader, i dessa fall så åtnjuter ännu 

inte hyresgästen något besittningsskydd, vilket framgår av 56 § första stycket, 

punkten 1 HL.46 

4.3.3 Förverkande och försämrad säkerhet 

I 56 § första stycket, punkten 2 HL framgår att om en hyresrätt har blivit förverkad 

och hyresavtalet därför blivit uppsagt har hyresgästen inget indirekt besittningsskydd. 

På samma sätt följer det av bestämmelsen att det indirekta besittningsskyddet inte 

gäller för det fall att hyresgästen ställt säkerhet för att lokalhyresavtalet ska fullgöras 

och denna säkerhet försämras utan att hyresgästen ställer motsvarande ny säkerhet. 

                                              
43 Ibid. 
44 Hyra och annan nyttjanderätt, 117. 
45 A.a.s. 108 f. 
46 Ibid. 
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Då har hyresvärden enligt 28 § HL rätt att säga upp avtalet och då har alltså 

hyresgästen följaktligen inte rätt till ersättning till följd av avflyttningen.47  

4.3.4 Avtal 

4.3.4.1 Allmänt 

Huvudregeln är att indirekta besittningsskyddet ska gälla efter nio månaders 

hyresförhållande och är till för att skydda hyresgästen. I vissa fall har dock 

lagstiftaren ansett att det måste finnas möjlighet för parterna att avtala bort det 

indirekta besittningsskyddet. Allt i syfte att upprätthålla en fungerande 

lokalhyresmarknad på ett tillfredställande sätt.48  Eftersom det endast är möjligt att 

avtala bort besittningsskyddet i undantagsfall har lagstiftaren förenat undantaget med 

ett antal förutsättningar för avtalets giltighet.49 

4.3.4.2 Upprättande av särskild handling 

För att avtal om avstående ska bli gällande krävs för det första att avtalet upprättas i 

en särskild handling. Om istället en bestämmelse om avstående från besittningsskydd 

intas direkt i hyresavtalet så blir bestämmelsen inte gällande mot hyresgästen. Vidare 

följer det att kravet på att bestämmelsen intas i särskild handling att det inte är möjligt 

att avtala om avstående muntligen. Anledningen till att lagstiftaren valt denna lösning 

beror på viljan att motverka att bestämmelser av denna sort smygs in i hyresavtalet. 

Genom kravet på att en bestämmelse om avstående måste intas i en särskilt upprättad 

handling uppmärksammas hyresgästen på att den inte åtnjuter besittningsskydd och 

därför inte har rätt till någon ersättning vid en framtida uppsägning.50 

4.3.4.3 Hyresnämnds godkännande 

En överenskommelse om avstående av det indirekta besittningsskyddet ska som regel 

godkännas utav hyresnämnden innan den blir giltig. Till denna huvudregel finns det 

ett antal undantag där hyresnämndens godkännande inte behövs för att avtalet ska bli 

giltigt. I de fall där hyresgästen redan åtnjuter indirekt besittningsskydd, det vill säga 

efter nio månader, anser inte längre lagstiftaren att hyresgästen är skyddsvärd. I detta 

                                              
47 Hyreslagen en kommentar, s. 692. 
48 Hyreslagen en kommentar, s. 692. 
49 Ibid. 
50 Hyreslagen en kommentar, s. 694. 
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läge är hyresgästen skyddad genom det indirekta besittningsskyddet och skulle 

hyresgästen sedan välja att avtala bort skyddet är överenskommelsen giltig i 

hyreslagens mening.51  

Förutom i det fallet då hyresgästen redan har besittningsskydd kan ett avståendeavtal 

bli giltiga utan hyresnämndens godkännande, i två fall. I det första fallet avtalar 

parterna om att hyresgästen avstår sitt indirekta besittningsskydd om hyresvärden 

säger upp lokalhyresavtalet på grund utav att han själv behöver nyttja lokalen för att 

bedriva egen verksamhet i den, kombinerat med att den särskilda överenskommelsen 

är begränsad till att gälla i högst fem år.52  

Det andra fallet rör andrahandsuthyrning, då är det möjligt att avtala bort 

besittningsskyddet för det fall att förstahandshyresgästens hyresförhållande med 

fastighetsägaren ska upphöra.53 Även i det andra fallet måste överenskommelsen vara 

begränsad till att gälla i högst fem år. 

4.3.4.4 Avtalets innehåll 

Det är alltså möjligt för hyresnämnden att godkänna särskilt upprättade 

avståendeavtal, de kan ha varierad utformning och därmed även olika innehåll. En 

tänkbar lösning är att avtala bort tillämpningen av 56-60 §§ HL vilket bland annat 

innebär att hyresgästen avstår från ersättning vid uppsägning, uppskov med 

avflyttningen och hyresvärden behöver inte heller iaktta de särskilda 

uppsägningsregler som följer av 58 § HL. 

Det är dock inte säkert att en hyresnämnd godkänner ett så vidsträckt avståendeavtal. 

När parterna ansöker om avstående från besittningsskydd ska det i ansökan framgå 

en motivering till varför ett avstående bör accepteras. Därför förekommer det att 

besittningsskyddet avtals bort för en specifik situation, där avtalet upphör.  

                                              
51 A.a.s. 693. 
52 Hyra och annan nyttjanderätt, s. 108. 
53 Ibid. 
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4.3.5 Formulär 

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer ska fastställa formulär som 

överensstämmer med bestämmelserna om avståendeavtal grundat på 56 § andra 

stycket, punkten 1 och 2 HL. I formulären fastställs vad som ska vara med i ett avtal 

om avstående och avtal som formulerats på egen hand riskerar att avvika från vad 

hyresnämnden anser nödvändigt för att ett godkännande ska lämnas.54 

4.4 Besittningsskyddsbrytande grunder 

4.4.1 Allmän bakgrund 

Utgångspunkten är att lokalhyresgästen har ett indirekt besittningsskydd vilket 

framgår av 56 § HL och enligt 57 § HL är den lagtekniska utgångspunkten att ett 

lokalhyresavtal ska förlängas.55 Trots att hyresgästen som utgångspunkt har ett 

besittningsskydd till lokalen finns det en rad situationer där besittningsskyddet bryts. 

När hyresvärden säger upp avtalet så förlängs det inte och ändå undgår denne att 

betala ersättning för den skada som åsamkas hyresgästen till följd av flytten.56 

Reglerna om besittningsskydd innebär på sätt och vis att hyresgästens intresse av att 

få stanna kvar i lokalen ställs mot hyresvärdens intressen. I de fall då det finns sakliga 

skäl för uppsägning enligt någon av de besittningsbrytande grunderna sker alltså en 

intresseavvägning.57 

4.4.2 Hyresgästens åsidosättande av förpliktelser 

Enligt 57 § första stycket, punkten 1 HL anges i första besittningsbrytande grunden 

att ersättning inte skall utgå om hyresgästen åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad 

att det inte skäligen kan krävas att hyresvärden förlänger avtalet.58 Som framgick av 

redogörelsen om 56 § HL är förverkande ett av undantagen då besittningsskyddet inte 

gäller, då krävs enligt 42 § HL att hyresgästen åsidosatt sina förpliktelser i sådan grad 

att hyresavtalet förverkas. Enligt den nu aktuella besittningsbrytande grunden så 

räcker det med lindrigare åsidosättande än i förverkande bestämmelsen. Dock krävs 

                                              
54 Hyreslagen en kommentar, s. 697 f. 
55 A.a.s. 691. 
56 Kommersiell hyresrätt, s. 355 f. 
57 Hyra och annan nyttjanderätt, s 109. 
58 Kommersiell hyresrätt, s. 357. 
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det fortfarande mycket för att bestämmelsen ska aktualiseras. I förarbetena ges viss 

vägledning för bedömningen av hur pass allvarligt åsidosättandet behöver vara för att 

förlängning ska vägras enligt denna bestämmelse. Där framgår att det ska framstå 

som en rimlig påföljd för vad hyresgästen har åsamkat under hyresförhållandet. 

Utöver detta uttalande finns det inte mycket ledning i hur bedömningen ska göras. 

Det torde ändå vara så att det främst är helhetsbilden av hyresförhållandet som ska 

vara avgörande och mindre fokus läggs på enskilda händelser. Även hur hyresgästen 

agerat efter att åsidosättandet har ägt rum kan spela roll för bedömningen.59 Det kan 

vara så att hyresvärden tror sig ha tillräckliga skäl för förverkande enligt 42 § HL 

men ändå är osäker och därför använder sig av 57 § HL istället.60 

4.4.3 Rivning 

I 57 § första stycket, punkten 2 HL anges att rivning av ett hus där en lokal är belägen 

utgör en besittningsbrytande grund. Lagstiftaren ansåg dock att det indirekta 

besittningsskyddet skulle kunna komma att bli urvattnat om hyresgästen blev av med 

lokalen vid rivning utan någon åtgärd av hyresvärden. Samtidigt fanns det en risk att 

rivningsarbeten skulle hämmas av att hyresvärden måste betala ersättning till 

lokalhyresgäster vid denna typ av arbete.61 Som en lösning på problemet med 

parternas motstående intressen infördes ett krav på hyresvärden att anordna en 

lämplig ersättningslokal till hyresgästen för det fall att rivning blev aktuellt. 

Alternativt att det redan i lokalhyresavtalet intogs en rivningsklausul som innebär att 

hyresgästen inte har rätt till ersättning om huset skall rivas. En sådan klausul får dock 

som längst sträcka sig fem år framåt i tiden för att vara gällande. På detta sätt anser 

lagstiftaren att både behovet av att upprätthålla besittningsskyddet och samtidigt ta 

hyresvärdens intresse av att kunna riva huset om nödvändigt i beaktan.62  

Kravet på att hyresvärden ska anvisa en lokal är strikt i innebörd då det krävs tydliga 

specifikationer om vilken lokal som anvisas och mer detaljerad information om hyra, 

storlek och liknande. Om dessa krav inte uppfylls anses hyresvärden inte ha uppfyllt 

                                              
59 Kommersiell hyresrätt, s. 357 
60 Hyra och annan nyttjanderätt, s. 110. 
61 Hyreslagen en kommentar, s. 701. 
62 Prop. 1968:91 Bihang A, s. 126 f. 
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kravet på att ha anvisat en lokal. Dessutom kan hyresvärden inte anvisa vilken lokal 

som helst, det ska vara en lokal som hyresgästen skäligen kan nöjas med. Det vill 

säga, lokalen ska vara lämpad för den verksamhet som hyresgästen bedriver, till 

exempel vad gäller läge, storlek och utformning. Utgångspunkten för bedömningen 

är den nuvarande lokalen och dess verksamhet. Är den nuvarande lokalen exempelvis 

för liten kan hyresgästen inte begära en större ersättningslokal än den tidigare för att 

den ska passa verksamheten.63 

Skulle hyresgästen eller hyresvärden vara osäker på om den anvisade 

ersättningslokalen uppfyller kraven för vad som ska anses vara en godtagbar 

ersättningslokal kan parterna få ett yttrande av den hyresnämnd som håller i 

medlingsförfarandet. Ett sådant yttrande får en presumtionsverkan för om 

ersättningslokalen ska anses tillräcklig eller inte.64 

4.4.4 Ombyggnad 

Vid ombyggnation gäller till stor del samma regler som när huset ska rivas, det vill 

säga, krav på ersättningslokal som hyresgästen skäligen kan acceptera, alternativt en 

ombyggnadsklausul som gäller i högst fem år. För att ombyggnationen ska motivera 

ett besittningsbrytande krävs det att hyresgästen uppenbarligen inte kan vara kvar i 

lokalen under ombyggnationen utan att det innebär nämnvärd olägenhet för att 

ombyggnationen ska kunna genomföras.65   

4.4.5 Generalklausul 

De tre första besittningsbrytande punkterna utgör typiska situationer som föranleder 

sakliga skäl för att besittningsskyddet ska upphöra, däremot anser lagstiftaren inte att 

det på ett uttömmande sätt går att räkna upp de situationer då besittningsskyddet kan 

brytas. Genom att införa en generalklausul kan fler situationer täckas in som 

motiverar undantag från ersättningskrav vid en uppsägning.66 

 

                                              
63 Se Holmqvist–Thomsson, Hyreslagen (3 jan. 2016, Zeteo) kommentaren till 12 kap. 57 § JB.  
64 Hyreslagen en kommentar, s. 704. 
65 A.a.s. 705 f. 
66 A.a.s 706 f. 
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Vilka dessa situationer är måste bedömas i varje enskilt fall och i förarbetena till 

bestämmelsen ges viss ledning för hur bedömningen ska gå till. Där anges ett exempel 

på när generalklausulen kan bli aktuell att tillämpa, nämligen i det fall då hyresvärden 

vill förändra bruksändamålet för lokalen för att på så vis öka lönsamheten vid 

uthyrning. Hyresgästen kan i detta läge erbjuda sig att kompensera hyresvärden 

genom att gå med på ändrade hyresvillkor motsvarande vad förändringen skulle 

komma att innebära.67 För detta fall ska hyresvärden inte anses ha befogad anledning 

att vägra förlängning. På detta sätt synes lagstiftaren tillgodose hyresvärdens intresse 

om lönsam verksamhet samtidigt som en angelägen hyresgäst kan stanna kvar, även 

om det innebär sämre villkor. 

 

Inte ens den situationen i det nämnda exemplet ska föranleda tillämpning av 

generalklausulen i det fall då hyresvärden redan vid ingående av hyresavtalet planerat 

att så snart som möjligt ändra bruksändamålet för att skapa större lönsamhet. På 

samma sätt medför omständigheter som hyresvärden redan kände till eller borde 

känna till vid upplåtelsen och som hyresvärden inte informerat hyresgästen om att 

generalklausulen inte blir tillämplig.68 

4.4.6 Hyresvillkor  

Den femte besittningsbrytande grunden rör hyresvillkoren. Är dessa villkor skäliga 

och i överensstämmelse med god sed på marknaden så bryts det indirekta 

besittningsskyddet för det fall att hyresgästen inte går med på dessa villkor. Däremot 

har hyresgästen rätt till ersättning för det fall att hyresvärden säger upp avtalet och 

för förlängning kräver högre hyra än vad lokalen betingat på den öppna marknaden. 

På samma sätt får hyresvärden inte ställa andra oskäliga hyresvillkor för att 

hyreskontraktet ska förlängas. Ett exempel på ett oskäligt hyresvillkor skulle kunna 

tänkas vara att hyresvärden kräver att hyresgästen avsäger sitt besittningsskydd.69  

I 57 a § HL finns reglerna för bedömningen av marknadshyra i 57 § första stycket, 

punkten 5 HL. Bedömningen om lokalhyran är marknadsmässigt satt eller inte görs 

                                              
67 Prop. 1968:91 Bihang A s. 127. 
68 Hyreslagen en kommentar, s. 707.  
69A.a.s. 710 f. 
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utifrån närmast jämförliga lokal på orten. I den bedömning som görs av jämförliga 

lokaler så är det värt att notera att det i kravet på liknande lokal inte finns ett krav på 

likvärdighet hos lokalerna. Det är en samlad bedömning av flera faktorer som avgör 

huruvida en lokal är jämförlig eller inte. Till exempel är lokalens användning av 

relevans, det vill säga lokalens typ, några lokaltyper är butik, lager och kontor. Dessa 

lokaltyper ska vid en bedömning jämföras mot samma lokaltyper på orten. En annan 

faktor som tillmäts stor betydelse är lokalens läge. Därutöver beaktas bland annat 

lokalens storlek och standarden på lokalen.70  

Den relevanta tidpunkten för bedömningen är vad lokalen skulle betinga vid 

hyreskontraktets utgående. Det innebär att vid en jämförelse bör bedömningen avse 

gällande hyror och därför inte jämföra med hyresavtal som inte har förlängts på 

länge.71 I det fall att jämförliga lokaler inte finns på orten får hyresnämnden göra en 

allmän värdering av vad som kan vara en marknadsmässig hyra.72 Tidigare bedömdes 

skäligheten av vad en efterföljande hyresgäst är beredd att betala. Enligt gällande 

ordning görs istället en jämförelsebedömning vilket gör att bedömningen kommer 

utgå från material som parterna har tillgång till under deras förhandling med 

varandra.73 

 

4.5 Lokalhyresgästens ersättning 

Hittills har redovisats situationer då undantag till besittningsskydd föreligger och de 

fem besittningsskyddsbrytande grunderna, där hyresvärden vid uppsägning av 

hyreskontraktet undgår ersättningsskyldighet. I 58 b § HL regleras ersättningen som 

ska utgå för det fall att hyresgästen är berättigad enligt 57 §, 58 § fjärde stycket eller 

58 a § tredje stycket HL. Vid lokalhyra utgår minst en minimumersättning om en 

årshyra.    

De olika förutsättningarna för hyresgästens möjligheter till ersättning ser lite olika ut 

beroende på vem som säger upp avtalet och av vilket skäl. Gemensamt för 

                                              
70 A.a.s. 751 f. 
71 Prop. 1987/88:146 s. 22. 
72 Hyreslagen en kommentar, s. 752. 
73 Kommersiell hyresrätt, s. 66 ff. 
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bestämmelserna om ersättning tycks vara att de strävar efter att parterna ska nå en 

samförståndslösning under medlingsförfarandet.  

 

 

 

5 Uppskov med avflyttningen 

5.1 Uppskov meddelat av hyresnämnd 

I denna del övergår uppsatsen från att avse vitan till att gå in på gulan, här behandlas 

uppskov enligt hyreslagen. Efter en kort beskrivning av uppskov som institut följer 

en genomgång av de förutsättningar som gäller enligt hyreslagens 59 § HL.  

Det kan av flera skäl uppstå situationer då en hyresgäst hamnar i tidsnöd med 

avflyttningen efter en uppsägning och därför inte kan lämna lokalen vid hyrestidens 

utgång utan att lida skada eller olägenhet. Som exempel på skäl där uppskov har 

ansetts behövas kan nämnas då hyresgäst inte har tillgång till en ersättningslokal vid 

hyrestidens utgång eller först någon tid därefter. Därutöver är det enligt lagstiftaren 

särskilt angeläget med uppskovsmöjligheten i de fall då parterna efter en 

villkorsuppsägning initierat en medlingsprocess i hyresnämnden i syfte att nå en 

överenskommelse om förlängning. I dessa fall kan processen dra ut på tiden vilket 

kan leda till att parterna först i ett sent skede, i förhållande till hyrestidens utgång, 

inser att en överenskommelse om förlängning inte kommer uppnås. Detta trots att 

båda parter kan ha levt under föreställningen att en överenskommelse om förlängning 

kommer uppnås. Resultatet blir då många gånger att tidsnöd med avflyttningen 

uppstår för någon av parterna eller båda.  

Tidsnöden kan bero på olika anledningar för respektive part. För hyresvärdens del 

kan det bli svårt att på kort tid hitta en lämplig hyresgäst till hyreskontraktets utgång 

och därför lider skada genom uteblivna hyresintäkter. I hyresgästens situation kanske 

det problematiska snarare är att hitta en lämplig ersättningslokal med kort varsel. Om 

hyresgästen inte kan fortsätta bedriva verksamheten till följd av uppsägningen kan 
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mer tid behövas för att avveckla verksamheten i den förhyrda lokalen än vad 

återstående tid innan hyrestidens utgång medger.74  

Mot denna bakgrund har lagstiftaren gjort det möjligt för både hyresvärden och 

hyresgästen att ansöka om uppskov med avflyttningen hos hyresnämnden.75 Att det 

är möjligt för båda parterna att få uppskov med avflyttningen framgår av 59 § HL. 

Vidare framgår det av bestämmelsen att en ansökan om uppskov med avflyttningen 

ska ha inkommit före hyrestidens utgång. Ansökan kan antingen lämnas in efter 

hyresvärdens uppsägning av hyresavtalet eller då hyresgästen själv sagt upp avtalet 

för villkorsändring. Det innebär att det inte är möjligt att ansöka om uppskov med 

avflyttningen då hyresgästen sagt upp hyresavtalet för avflyttning.  

 

5.2 Utredningens huvudsakliga syfte 

Hyresnämnden är bunden av rekvisiten som följer av 59 § när den prövar en ansökan 

om uppskov. Det är inte är lika självklart huruvida rekvisiten gäller eller inte vid 

frivilliga uppskov. För att utreda hur frivilliga överenskommelser förhåller sig till 

hyreslagen så anser jag att en lämplig utgångspunkt är att ställa upp de förutsättningar 

som gäller för hyresnämnden då den meddelar uppskovsbeslut. För att sedan under 

avsnitt 6 diskutera huruvida det är sannolikt att dessa förutsättningar gäller även vid 

frivilliga överenskommelser. Diskussionens syfte under avsnitt 6 är att ge en möjlig 

syn på hur avtalat uppskov kan förhålla sig till 59 § HL? Detta trots att det inte med 

säkerhet går att komma fram till vad som gäller. 

I arbetet att utreda om förutsättningarna enligt 59 § HL gäller frivilliga 

överenskommelser studeras de rättskällor som finns i fråga om uppskov. På detta sätt 

kan vissa antaganden göras.  Till exempel utgör vissa bestämmelser i hyreslagen 

dispositiv rätt medan andra bestämmelser är tvingande till hyresgästens fördel.76 I 

dessa fall framgår det redan av lag att en viss fråga har yttre gränser vilket följaktligen 

även blir styrande för parternas uppskovsöverenskommelse.  

                                              
74 Prop. 1987/88:146 s. 32. 
75 Hyreslagen en kommentar, s. 797 ff. 
76 Hyra och annan nyttjanderätt, s. 30 f.  
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Utöver likande antaganden går det att konstatera att 59 § HL inte är direkt tillämplig 

på frivilliga överenskommelser eftersom stadgandet vänder sig till hyresnämnd. 

Däremot skulle en analog tillämpning kunna övervägas i vissa fall. En analog 

tillämpning skulle förutsätta att rätten finner att stadgandet trots att det inte är direkt 

tillämpligt sett till sin ordalydelse, ändå utgör ett uppskovsliknande fall enligt 

hyreslagen och det därför framstår som ändamålsenligt att tillämpa stadgandet.   

 

5.3 Allmänna förutsättningar för hyresnämndens uppskovsbeslut  

5.3.1 Allmänt 

Eftersom uppskov aktualiseras först efter att ett hyresavtal sagts upp och därför 

kommer att upphöra är det helt naturligt att en giltig uppsägning måste ha gjorts av 

hyresvärd för avflyttning, hyresvärd eller hyresgäst för villkorsändring. Utöver en 

giltig uppsägning finns det ytterligare förutsättningar som måste uppfyllas för att 

hyresnämnden ska kunna bevilja en uppskovsansökan.77 Någon av parterna måste 

lämna in en ansökan för att ärendet ska anhängiggörs hos nämnden. Dessutom måste 

hyresgästen åtnjuta indirekt besittningsskydd för att bestämmelsen om uppskov ska 

vara tillämplig i förhållande till hyresnämnden.78 Till sist, om dessa förutsättningar 

är uppfyllda, har nämnden att bedöma om det finns sakliga skäl för uppskov, det vill 

säga ett verkligt behov av uppskov.79 Härnäst följer en mer detaljerad beskrivning av 

varje förutsättning för sig.   

5.3.2 Giltig uppsägning före hyrestidens utgång 

Enligt uppskovsbestämmelsen 59 § HL ska antingen hyresvärden säga upp 

hyresavtalet för avflyttning eller så ska hyresgäst eller hyresvärd säga upp 

hyresavtalet för villkorsändring. En förutsättning för att uppskov ska komma ifråga 

är följaktligen en giltig uppsägning, med ett undantag, nämligen i de fall då 

hyresgästen sagt upp avtalet för avflyttning. I detta fall måste hyresgästen flytta vid 

                                              
77 Hyreslagen en kommentar, s. 797 ff. 
78 A.a.s. 798. 
79 A.a.s. 800 f. 
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hyrestidens utgång varför uppskov inte kan komma i fråga ens om hyresvärden så 

önskar. 

I 3 § HL regleras hyrestid och uppsägning och i 4 § HL regleras uppsägningstiden. I 

bestämmelserna så regleras både bostads- och lokalhyra. Reglerna skiljer sig åt 

beroende på vilken hyrestyp som avses. För att bestämma när och hur en giltig 

uppsägning ska genomföras har båda hyressituationerna gemensamt att det är av 

avgörande betydelse om hyrestiden är bestämd eller om den löper på tillsvidare samt 

hur lång tid hyresförhållandet har pågått. Det vanligaste är att lokalhyreskontrakt 

skrivs på bestämd tid. Bestämda hyresavtal upphör vid hyrestidens utgång. Om 

hyresavtalet varat mer än nio månader måste ändå avtalet sägas upp. Enligt 

förarbetena till jordabalken är det tidpunkten till vilken uppsägningen sker som ska 

ha varat längre än nio månader för att uppsägning ska behöva företas.80  

Iakttas dessa regler har en giltig uppsägning gjorts i hyreslagens mening. I vissa fall 

kan denna fråga ställa till problem vid uppskovstvister. Om en uppsägning 

genomförts på ett felaktigt sätt kan motparten göra en invändning mot uppsägningens 

giltighet. Frågan om en uppsägnings giltighet har aktualiserats i samband med 

uppskovstvist. Då har främst frågan om hur yrkandet framställts i processen haft 

betydelse. Eftersom hyresnämnden inte kan pröva en fastställelsetalan har domstolen 

inte möjlighet att pröva en uppsägnings giltighet som ett självständigt yrkande. 

Istället kan möjligen nämnden inom ramen för uppskovsyrkandet pröva en 

invändning om att en uppsägning inte är giltigt då det är en förutsättning för att 

uppskov ska kunna meddelas. För en sådan möjlighet talar uppskovsbeslutets 

rättskraftsverkan, vissa frågor i samband med uppskovsbeslut anses avgjorda som 

preliminärfrågor. Till och med frågor som inte kommit upp under processen kan anses 

vara avgjorda i och med uppskovsbeslutet. Uppskovsbeslut meddelade av en 

hyresnämnd går inte att överklaga varför domstolen dock intagit en restriktiv syn på 

vilka frågor som ska anses rättskraftigt avgjorda i och med nämndens uppskovsbeslut.  

                                              
80 Prop. 1983/84:137 s 114. 
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En hyresgäst som anser sig felaktigt uppsagd skulle möjligen kunna vägra att avflytta 

från lokalen och på så sätt inom ramen för en avhysningsprocess väcka frågan om 

hyresvärdens uppsägning genomförts i enlighet med hyreslagens regler. Ett annat 

alternativ skulle möjligen kunna vara att hyresgästen själv väcker en fastställelsetalan 

vid allmän domstol om huruvida uppsägningen är giltig eller inte.  

5.3.3 Ansökan om uppskov 

För att hyresnämnd skall pröva fråga om uppskov förutsätter det att antingen 

hyresvärd eller hyresgäst ansöker om uppskov hos hyresnämnden. Det är inget krav 

att ansöka om medling för att söka uppskov med avflyttningen.81  

5.3.4 Indirekt besittningsskydd 

När ett lokalhyreskontrakt sagts upp följer det av grundläggande principer om 

indirekt besittningsskydd att hyresgästen ska flytta från lokal vid avtalstidens utgång. 

Detta förutsatt att någon förlängning inte kommit till stånd.82  

För att hyresnämnd ska pröva en ansökan om uppskov krävs det att hyresgästen 

åtnjuter indirekt besittningsskydd.83 Det indirekta besittningsskyddet aktualiserar 

bestämmelserna i 56-60 §§ HL.  

5.3.5 Sakliga skäl 

I förarbetena till uppskovsbestämmelsen så uttrycker departementschefen att uppskov 

kan medges endast om det finns sakliga skäl för uppskovet. Det föreligger alltså ett 

krav på sakligt skäl för uppskov med avflyttningen.84 Det vill säga en anledning till 

att någon av parterna inte kunnat förvänta sig att hyresförhållandet skulle komma att 

upphöra vid hyrestidens utgång och därför skulle ha behov av att skjuta på 

avflyttningen. För hyresgästens del skulle ett sakligt skäl för uppskov kunna vara att 

denne inte kan skaffa en lämplig ersättningslokal till hyrestidens utgång. Sakliga skäl 

för hyresvärdens del skulle kunna bestå i svårigheten att med kort varsel hitta en ny 

                                              
81 Jordabalken, s. 367. 
82 Hyreslagen en kommentar, s. 691. 
83 Holmqvist–Thomsson, Hyreslagen, kommentar till 12 kap. 59 § JB, Zeteo. 
84 Prop. 1987/88:146 s. 33. 
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hyresgäst till följd av en utdragen medlingsprocess som inte resulterade i en 

förlängning.85 

 

5.4 Hyresnämndens bedömning 

Efter att hyresnämnden kontrollerat att alla förutsättningar för att ta upp ansökan till 

prövning har gjorts så ska själva uppskovsfrågan prövas. I förarbetena till 

uppskovsbestämmelsen uttrycks det: ”Uppskov skall dock givetvis inte medges om 

det inte finns något sakligt skäl för detta…”.86  

Finner hyresnämnden att sakligt skäl föreligger ska en bedömning göras av om 

uppskov ska medges. Om uppskov ska medges ska det vara anpassat efter behovet. 

Bedömningen i fråga är tänkt att vara relativt fri.87  

Hyresnämndens prövning kan kanske beskrivas som en avvägning mellan parternas 

intressen i uppskovsfrågan. Vid en närmare undersökning av förarbetsuttalanden i 

fråga om uppskovsbedömningen uppfattar jag det som att det inledningsvis måste 

finnas sakligt skäl för att uppskov ska komma i fråga. Det vill säga som att avveckla 

verksamheten i den förhyrda lokalen, hitta en ersättningslokal eller liknande som i sin 

tur gör att det finns ett behov. Vid bedömningen tar hyresnämnden båda parters behov 

i beaktan, vilka skulle kunna vara både sammanfallande och motstående. Prövningen 

förefaller alltså ske i två steg, där nämnden dels prövar av om det finns befogad 

anledning med uppskov och dels i vilken utsträckning uppskov bör medges.   

I doktrin och förarbetena till 59 § HL talas om sakligt skäl, behov och intressen 

närmast som om de är synonyma. Anledningen till att så sker skulle enligt mig kunna 

bero på att dessa olika begrepp går in i varandra på så sätt att det ena ger det andra. 

Sakligt skäl för uppskov ger upphov till ett behov av detsamma som i sin tur skapar 

ett intresse hos parterna. Nämndens bedömning sker genom en diskretionär prövning, 

                                              
85 Hyreslagen en kommentar, s. 801 f. 
86 Prop. 1987/88:146 s. 33. 
87 Ibid. 
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där en samlad bedömning av de olika faktorerna görs. Vid prövningen beaktas även 

den eventuella skada eller olägenhet som ett uppskov skulle innebära för tredje man.88 

 

5.5 Hyresvillkoren efter beviljat uppskov 

I de fall då en hyresnämnd beviljat uppskov i hyresgästens- eller hyresvärdens 

intresse skall den enligt lag ex officio fastställa hyresvillkoren för den beslutade 

uppskovstiden. Bedömningen av vad som är skäliga hyresvillkor är enligt förarbetena 

tänkt att vara en relativt fri bedömning, en så kallad skälighetsbedömning. Parterna 

bör beredas möjlighet att uttala sig om vad de anser vara en skälig hyresnivå och då 

kan parternas yttranden fungera som en ram för hyresnämndens bedömning på så sätt 

att beslutet måste hålla sig inom vad hyresvärden yrkat och hyresgästen medgivit.89 

Hur hyresvillkoren förhåller sig till hyreslagstiftningen under uppskovsperioden har 

diskuterats av Holmqvist och Thomsson i fråga om bostadshyra. I sin diskussion 

förespråkar de en analog tillämpning av hyreslagen under uppskovsperioden. Om 

samma synsätt åläggs vid lokalhyra skulle hyresvillkoren gälla med de begränsningar 

som följer av hyreslagstiftningen under uppskovsperioden. 

 

6 Avtalat uppskov 

6.1 Frivilliga överenskommelser om uppskov 

I föregående kapitel har beskrivits vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för 

att hyresgäst eller hyresvärd ska beviljas uppskov. Om förutsättningarna som följer 

utav 59 § HL är uppfyllda ska hyresnämnden följaktligen besluta i uppskovsfrågan 

och bestämma den fortsatta ersättningsnivån under uppskovsperioden för det fall att 

uppskovsansökan beviljas.   

Vad som däremot inte kan utläsas direkt av stadgandet är att parterna själva kan avtala 

om uppskov. Det råder en viss avtalsfrihet eftersom det inte finns något som hindrar 

                                              
88 Ibid. 
89 Prop. 1968:91 Bihang A, s. 238. 
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parterna att sinsemellan ingå överenskommelser om uppskov. Hur omfattande 

avtalsfriheten är beträffande innehållet i denna typ av överenskommelser är inte känt 

idag. Det är svårt att med någon säkerhet besvara denna fråga eftersom vägledande 

praxis saknas samtidigt som lagstiftaren inte berört saken. Däremot går det att 

konstatera att total avtalsfrihet sällan eller kanske aldrig råder. Det finns alltid 

lagstiftning som ett avtal har att förhålla sig till, varför frågan kan omformuleras något 

till att istället avse: Vilken lagstiftning blir bestämmande för avtal om uppskov? 

Uppskovsavtal kan till en början framstå som en oproblematisk företeelse och så 

förhåller det sig förmodligen i de allra flesta fall, icke desto mindre uppstår oklarheter 

i fråga om överenskommelsernas rättsliga verkningar och giltighet. Det oklara 

rättsläget skulle i förlängningen kunna medföra missbruk av avtalsfriheten i form av 

kringgåendeförsök av den befintliga hyreslagstiftningen.     

Enligt hyreslagen kan uppskov meddelas endast om följande förutsättningar är 

uppfyllda; för det första måste en giltig uppsägning ha genomförts, därefter måste 

någon av parterna ansöka hos hyresnämnden om uppskov. För det tredje aktualiseras 

uppskov enligt 59 § HL endast om hyresgästen åtnjuter indirekt besittningsskydd. Till 

sist måste det även finnas sakliga skäl för uppskov. Frågan är om förutsättningarna 

omfattar även frivilliga överenskommelser? Kan det då vara så att vissa av rekvisiten 

är nödvändiga medan andra inte behöver vara uppfyllda? Om så vore fallet, vilka 

rekvisit måste vara uppfyllda? 

Denna typ av frågor är svåra att besvara, dels eftersom det inte finns någon 

bestämmelse som reglerar denna typ av avtal och dels för att det ännu inte finns 

vägledande praxis att tillgå. Därtill är ämnet knapphändigt behandlat i doktrin.    

Avsaknaden av praxis och att ämnet ännu endast behandlats i liten utsträckning gör 

det svårt att veta i hur stor omfattning det förekommer frivilliga överenskommelser 

om uppskov och i vilken utsträckning dessa leder till problem mellan parterna. I de 

fall då problem uppstår framstår det enligt min mening troligt att det oklara rättsläget 

på området kan medföra tvister om rättsförhållandets karaktär, särskilt vid längre tids 
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uppskov. Därför finns det all anledning att undersöka hur frivilliga 

överenskommelser om uppskov skulle kunna bedömas vid prövning i domstol. 

Det kan till en början framstå som naturligt att bedöma även uppskovsavtal enligt 59 

§ HL. Det är däremot inte möjligt, då bestämmelsen vänder sig till hyresnämnden, 

varför ordalydelsen inte är uppfylld. Det är endast en hyresnämnd som kan meddela 

uppskovsbeslut och vid frivilliga överenskommelser är inte nämnden delaktig. 

Uppskovsbestämmelsen och tillhörande förarbeten skulle möjligen kunna ge 

vägledning i fråga om frivilliga uppskov med avflyttningen från lokal. Förutom att 

ge vägledning till en domstol som prövar ett frivilligt uppskovsavtal skulle rätten 

möjligen tillämpa kunna bestämmelsen analogt, vilket berörts under avsnitt 5.2 och 

nedan under 6.3.3.  

 

6.2 Avtalat uppskov i förhållande till hyreslagen: Förutsättningar 

6.2.1 Inledning 

I det föregående har förutsättningarna för uppskov enligt hyreslagen klarlagts.  För 

att bättre förstå frivilliga överenskommelser om uppskov har jag valt att utreda om 

de krav som uppställs i hyreslagen även gäller frivilliga överenskommelser. Det vill 

säga om parternas avtalsfrihet i förhållande till dessa förutsättningar är begränsad och 

i så fall i vilken utsträckning. I nästkommande del diskuteras skäl för eller emot att 

vidmakthålla kraven enligt hyreslagen även vid frivilliga överenskommelser. 

6.2.2 Ansökan 

Uppskov meddelat enligt hyreslagen är konstruerat utifrån ett ansökningsförfarande 

där hyresnämnden slutligen beslutar i frågan. Vid frivilliga överenskommelser om 

uppskov behöver inte nämnden vara delaktig. Kanske är det till och med så att 

nämndens inblandning inte är möjlig utan ett ansökningsförfarande. 

Ett av de valda syftena, det vill säga att utreda frivilliga överenskommelser om 

uppskov, bygger på att någon ansökan inte är nödvändig varför detta rekvisit inte 

behöver beröras mer ingående. Att parterna själva kan avtal om uppskov har berörts 

i både avsnitt 1.1 och 2.2.   
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6.2.3 Giltig uppsägning och sakliga skäl 

Vid uppskov meddelat av en hyresnämnd står det klart att någon av parterna måste 

företagit en giltig uppsägning för att uppskov ska komma i fråga enligt 59 § HL. Bör 

detta krav omfatta avtalat uppskov? Ett sätt att närma sig frågan skulle kunna vara att 

se till uppskovets syfte. Lagstiftarens uttalade ändamål med uppskov som institut är 

att hyresgästen ska kvarstanna i lokalen under en begränsad tid i syfte att 

avflyttningen inte ska få olyckliga konsekvenser för hyresgäst eller hyresvärd. Om 

parterna, tillsynes i motsatts till det tänkta ändamålet, kan ingå en 

uppskovsöverenskommelse innan en giltig uppsägning har företagits finns det vid 

överenskommelsens ingående inget verkligt behov av uppskov. Att det finns sakligt 

skäl för uppskov, ett verkligt behov, är dessutom en förutsättning för uppskov enligt 

hyreslagen.90 

 Av två skäl går det att ifrågasätta varför uppskovsinstitutet ska användas vid en 

tidpunkt då en uppsägning ännu inte skett. För det första finns inget verkligt behov 

av uppskov varför det förefaller osakligt att tillåta att ett hyresförhållande övergår 

från att pågå till att utgöra uppskov med avflyttningen. Det andra argumentet emot 

att använda uppskovsinstitutet menar jag är att parterna i detta läge istället skulle 

kunna begagna sig av möjligheten att flytta fram hyrestidpunktens utgång. Detta är 

en fråga som parterna äger och de kan på så sätt använda sig utav befintlig lagstiftning 

och förlänga hyrestiden. Det skulle måhända kunna uttryckas som att hyresparterna 

annars fått tillgång till uppskovsinstitutet vid ett tillfälle då det i motsvarande 

situation vid tillämpning av hyreslagstiftningen inte haft möjlighet att få uppskov 

genom en hyresnämnd. Det förefaller då naturligt att undersöka om det finns någon 

anledning till att tillåta en generösare lösning än den lagstiftningen medger.  

Enligt min mening talar de tidigare argumenten för att det inte finns anledning till en 

generösare syn på rekvisitet att det måste finnas en giltig uppsägning av hyresavtalet 

för att uppskov ska komma i fråga. Särskilt eftersom ingen av parterna i hyreslagens 

mening kan lida skada av att använda sig utav den befintliga lagstiftningen i stället 

                                              
90 Prop. 1987/88:146 s. 33. 
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för att avtala om uppskov. Visserligen står det parterna fritt att ingå en frivillig 

överenskommelse om uppskov, däremot ser jag inte varför uppskov som institut ska 

användas, då hyreslagstiftningen redan erbjuder en lösning på den uppkomna 

situationen. Denna syn överensstämmer enligt min mening med ändamålet bakom 

uppskov, det vill säga att möjliggöra för parterna att skjuta på avflyttningen till en för 

endera eller båda parterna mer fördelaktig tidpunkt, då hyresavtalet inte längre 

existerar.91  

Det går möjligen argumentera för att det inte skulle vara något problematiskt med att 

parterna vid frivilliga uppskovsavtal ännu inte uppsagt avtalet. Frågan blir då 

huruvida det överhuvudtaget är fråga om uppskov? Eftersom det ännu inte står klart 

att hyresavtalet är uppsagt och i förlängningen kommer att upphöra finns det i heller 

någon avflyttningstidpunkt att få uppskov ifrån. Dessutom finns det enligt min 

mening fördelar med att hyreslagstiftningen hålls synkron och att de frågor som redan 

på ett tillfredställande sätt kan lösas genom uttryckliga bestämmelser även 

fortsättningsvis gör så. Hyreslagstiftningen är i grunden en skyddslagstiftning varför 

en förutsebar reglering alltid bör eftersträvas. 

Om någon av parterna genomfört en giltig uppsägning krävs enligt 59 § HL 

fortfarande att det finns sakligt skäl för att uppskov ska kunna meddelas. Att 

kontrollera detta krav vid bedömningen av ett frivilligt uppskovsavtal i efterhand 

förefaller inte som någon enkel uppgift för en domstol. Om parterna har ansett att de 

vill ingå ett uppskovsavtal sammanfaller i vart fall deras intressen. Då menar jag att 

en domstol vid en bedömning får anta att det funnits sakliga skäl för uppskov. 

Dessutom är hyreslagen tvingande till hyresgästens fördel, vilket torde innebära att 

ett av hyresgästen ingått uppskovsavtal måste anses ligga i dennes intresse.  

Lagstiftningen som den utformats med ett indirekt besittningsskydd och uppskov har 

som syfte att hjälpa parterna att komma överens i fråga om förlängning av avtalet. Är 

en förlängning inte möjlig blir istället ändamålet med lagstiftningen, så långt möjligt 

är att hitta hållbara lösningar för avvecklingen av hyresförhållandet. I linje med dessa 

                                              
91 SOU 1966:14, s. 339. 



42 

 

argument får enligt min mening ett uppskovsavtal med avseende på kravet om sakliga 

skälig anses läkt. Kravet att det måste föreligga sakligt skäl för uppskov menar jag 

därför inte bör omfatta uppskovsavtal, vilket innebär att denna fråga omfattas av 

avtalsfriheten mellan parterna.     

6.2.4 Indirekt besittningsskydd 

Det indirekta besittningsskyddet är det skydd som hyreslagstiftningen primärt 

erbjuder lokalhyresgästen och som förstärker dess ställning. En hyresgäst som av 

något skäl inte åtnjuter besittningsskydd kan därför inte heller göra gällande någon 

rätt att ansöka om uppskov.  

I det fall då en hyresgäst ännu inte har besittningsskydd eller avstått från detsamma 

är hyresgästen enligt mitt förmenande inte skyddsvärd i hyreslagens mening. Det 

faller därför enligt mig naturligt att det finns ett krav på besittningsskydd för att en 

hyresnämnd ska ta upp en ansökan om uppskov. Bör även så vara fallet vid 

uppskovsavtal?   

Enligt hyreslagen kan uppskovsinstitutet således endast komma i fråga om 

hyresgästen åtnjuter besittningsskydd. Skyddet är till för hyresgästen även om 

hyresvärden också kan dra nytta av exempelvis uppskovsmöjligheten.92 Det är med 

andra ord inte givet hur frågan ska besvaras.  

Å ena sidan går det anföra skäl för att hyresgäst och hyresvärd inte bör ges möjlighet 

att begagna uppskovsinstitutet vid en frivillig överenskommelse i en situation då de 

inte haft samma möjlighet att få uppskov genom 59 § HL. Å andra sidan kan det 

anföras skäl för att uppskovet primärt finns till som skydd för hyresgästen varför det 

avtalade uppskovet är ett vidare skydd än vad hyreslagen erbjuder och därför ska 

accepteras på grund av hyreslagstiftningens skyddskaraktär.  

Samtidigt som skyddet skulle vidgas har lagstiftningen i sin avvägning funnit att 

hyresgäster som ännu inte kommit i åtnjutande av besittningsskydd eller av annat skäl 

valt att avstå skyddet efter att ha omfattats av detsamma inte är skyddsvärda. Det 
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framstår därför enligt mig inte som självklart att hyreslagens skydd bör utvidgas för 

denna grupp hyresgäster. 

Precis som i fallet med kravet på en giltig uppsägning vill jag dock påpeka att det inte 

är nödvändigt för parterna att begagna uppskovsbestämmelsen då det går att 

framskjuta upphörandetidpunkten istället för att avtala om uppskov med 

avflyttningen. Om uppskovets egentliga syfte är att undgå uppsägningsreglerna eller 

att undvika att hyresgäst får besittningsskydd utnyttjas lagstiftningen om uppskov i 

syfte att kringgå hyreslagen som skyddslagstiftning. Det som inledningsvis förefaller 

vara en fördel för hyresgästen, det vill säga att få tillgång till uppskov i ett 

fördelaktigare läge än vad hyreslagen medger, kan i själva verket skada och undandra 

densamme från hyreslagstiftningens tänkta skydd. 

Att uppskov kan vara till fördel för enstaka hyresgäster i vissa situationer väger enligt 

mig inte lika tungt som att hyreslagstiftningen generellt erbjuder det skydd som är 

tanken. Det skulle tala för att även kravet på att hyresgästen åtnjuter besittningsskydd 

bör gälla frivilliga överenskommelser.   

Om parterna av någon anledning ändå vill ingå ett avtal om uppskov krävs i så fall 

att hyresgästen först tilldelas besittningsskydd. Det framstår inte som någon attraktiv 

lösning för en hyresvärd som genom hyreslagen avtalat bort besittningsskyddet för 

hyresgästen. Eftersom en hyresgäst som får besittningsskydd kan kräva ersättning av 

hyresvärden. Förutsatt att kravet på indirekt besittningsskydd skulle stå fast blir 

frågan om hyresgäst och hyresvärd kan avtala om att hyresgästen ska åtnjuta 

besittningsskydd. Eftersom hyreslagen i första hand är en skyddslagstiftning torde 

avtalsfriheten vara stor när avtalet gynnar den skyddsvärde. Går båda parter med på 

att hyresgästen ska erhålla besittningsskydd torde det inte vara ett problem då 

avtalsfriheten i denna mening inte går emot lagstiftningens syfte.  

Genom att upprätthålla kravet på indirekt besittningsskydd menar jag att uppskov 

som institutet i 59 § HL och avtalat uppskov bättre överensstämmer. Uppskovet i 59 

§ HL utgör ett led i hyresgästens besittningsskydd och fortsätter göra det om kravet 

upprätthålls i fråga om frivilliga överenskommelser. Uppskovsavtal skulle med detta 
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perspektiv passa väl in i beskrivningen av uppskovets roll i figur 1 som äggets gula, 

det vill säga som komplement till indirekt besittningsskydd. Om istället det indirekta 

besittningsskyddet inte behövs vid avtalade uppskov finns det risk att en ny form av 

uppskovsinstitut skapas. Detta eftersom uppskovsinstitutet enligt 59 § HL kräver 

indirekt besittningsskydd för att bli aktuellt inför en hyresnämnd. Vid en jämförelse 

med figur 1 skulle det nya uppskovsinstitutet inte längre passa in. Äggets vita skulle 

helt ersättas av gulan och  den tidigare självklara kopplingen mellan indirekt 

besittningsskydd och uppskov går förlorad.  Det som motiverade införandet av 

uppskov i hyreslagstiftningen vid lokalhyra tas i detta fall bort. En liknelse skulle 

kunna vara att äggets skal spricker.  Mot den beskrivna bakgrunden menar jag att 

kravet på indirekt besittningsskydd vid uppskovsavtal bör uppfattas som tvingande 

för parterna.  

 

6.3 Uppskovstiden 

6.3.1 Allmän bakgrund 

Enligt 59 § HL kan uppskovstiden högst uppgå till två år. Det innebär att en 

hyresnämnd inte får meddela längre uppskov ens i de fall då båda parter yrkar på 

längre tid. I det nästföljande kommer jag därför diskutera hur uppskovstiden vid 

frivilliga överenskommelser kan tänkas förhålla sig till 59 § HL som reglerar uppskov 

av hyresnämnd och dessutom 7 kap. 5 § JB som innehåller bestämmelser om 

upplåtelsetider vid bland annat lokalhyra.  

6.3.2 Uppskovstiden i förhållande till 59 § HL och 7 kap. 5 § JB 

Hyresnämnden har enligt 59 § HL att meddela uppskov i förhållande till det behov 

som den ansökande parten har samtidigt som den beaktar såväl motpartens intresse 

som den olägenhet och skada som tredje man eventuellt lider. Först efter en samlad 

bedömning kan nämnden uppskatta hur långt uppskov som är rimligt i den 

förevarande situationen.93 

                                              
93 SOU 1987:47, s. 100. 
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När en hyresnämnd ska bedöma uppskovsansökningar skiljer sig förutsättningarna 

naturligtvis åt i de olika ärendena. Det går därför relativt enkelt att föreställa en 

situation där både hyresvärd och hyresgäst sökt uppskov med avflyttningen. I dessa 

fall torde nämndens bedömning bli tämligen enkel i förhållande till en motsatt 

situation, där den ena parten inte vill medge något uppskov. Vid frivilliga 

överenskommelser avtalar parterna själva fram hur långt uppskovet ska vara. Det går 

som framgått av det tidigare att diskutera om något av innehållet i 59 § HL ska verka 

begränsande på parternas avtalsfrihet. I fråga om uppskovstiden vid frivilliga 

överenskommelser utreds vilka gränser som kan tänkas gälla till följd av den befintlig 

hyreslagstiftning. 

I utredningen av hur parternas avtalsfrihet ser ut i fråga om uppskovets längd i 

förhållande till hyreslagstiftningen studeras 59 § HL och 7 kap. 5 § JB i syfte att ge 

vägledning. Att studera 59 § HL förefaller naturligt med anledning av att 

bestämmelsen behandlar uppskov vid lokalhyra och mer specifikt uppskovstiden. 

Valet att också söka ledning i 7 kap. 5 § JB har sin bakgrund i att bestämmelsen 

reglerar den maximala upplåtelsetiden som är juridiskt bindande mellan parterna vid 

lokalhyra. Eftersom bestämmelsen finns och reglerar upplåtelsetiderna för hyra 

beaktas dessa.   

Till hjälp för att illustrera de gränser som framkommer vid studier av bestämmelserna 

har en figur konstruerats, främst i pedagogiskt syfte. Genom att inledningsvis etablera 

hur långt ett uppskov skulle kunna vara med tillämpning av jordabalkens 

upplåtelseregler framgår den yttre gränsen för teoretiska antaganden om uppskov. 

Med andra ord kan inte gärna ett uppskov sträcka sig längre i tiden än vad en 

lokalhyresupplåtelse är juridiskt bindande mellan parterna. Redan här kan det 

understrykas att denna gräns varken är trolig eller realistisk i förhållande till 

uppskovssituationen och uppskovslängden vid avtalade uppskov. Min avsikt med att 

konstatera gränserna ligger i att skapa ett tillvägagångssätt för att börja besvara den 

ursprungliga frågan. Det vill säga hur avtalsfrihetens omfattning ser ut i fråga om 

uppskovets längd?   
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På detta sätt förhåller sig analysen till gällande rätt i fråga om uppskov enligt 59 § 

HL och nyttjanderättsregler för lokalhyra. Genom tillvägagångsättet går det att 

etablera vissa antaganden om frivilliga uppskov, vilka får ses som mer eller mindre 

troliga medan andra helt går att utesluta. Utifrån de etablerade gränserna går det sedan 

att argumentera för hur gällande rätt troligen ser ut. 

 

 

 

6.3.3 En beskrivning och bakgrund till figur 2 

Figuren som beskriver uppskovslängden ur olika synvinklar har en lägsta gräns om 0 

dagars uppskov. Med 0 dagars uppskov åsyftas då att en ansökan lämnats in till en 

hyresnämnd vilken sedermera före hyrestidens utgång beslutat att inte bevilja något 

anstånd med avflyttningen.  

Ruta ”A” i figuren är tänkt att illustrera situationen då någon av parterna ansökt om 

uppskov i rätt tid och en hyresnämnd först efter hyrestidens utgång fattat beslutet att 

inte medge något anstånd. I detta scenario har hyresgästen suttit kvar på lagen, det 

vill säga en kvarsittanderätt på oförändrade villkor från det att hyrestiden gått ut och 

fram tills att nämnden meddelat avslagsbeslut enligt 59 § HL. Eftersom den 
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ansökande parten i detta läge inte fått sin uppskovsansökan beviljad till någon del 

innebär det i praktiken att visst anstånd med avflyttningen erhållits, trots uteblivit 

uppskov och med samma innehåll som det befintliga hyresavtalet.    

Ruta ”B” rymmer de situationer där någon av parterna ansökt om uppskov hos 

hyresnämnd och beviljats anstånd i upp till två år vilket är den yttre ramen för 

uppskovets längd när nämnden fattar beslut. I doktrin finns det förespråkare för att 

vid bostadshyra under beviljad uppskovperiod enligt 52 § HL tillämpa hyreslagen 

analogt.94 Ett dylikt betraktelsesätt skulle möjligen kunna vara ett alternativ även vid 

lokalhyra. Låt oss därför i det följande anta att hyreslagen skulle kunna vara analogt 

tillämplig även på frivilliga uppskovsöverenskommelser vid lokalhyra.  

För det fallet att ett uppskovsavtal skulle komma inför rättens prövning och det 

avtalade uppskovet uppgår till högst två år skulle rätten kunna tillämpa 59 § HL 

analogt. Givetvis förutsätter en analog tillämpning att uppskovsöverenskommelser 

som fenomen och meddelade uppskov är jämförliga situationer varför en tillämpning 

är lämplig trots att ordalydelsen i 59 § HL inte är uppfylld. Om dessa förutsättningar 

är uppfyllda skulle det frivilliga uppskovsavtalet falla inom analogin för 59 § HL och 

därför rymmas inom figurens ruta ”B”.  

Trots detta antagande med uppskovsavtal i åtanke så framstår det inte för mig som 

självklart att tillämpa 59 § HL analogt på uppskovsavtal som sträcker sig längre än 

två år. Sådana avtal överskrider bestämmelsens fastställda maxgräns och går därför 

enligt min mening utöver vad ett analogislut kan tillåta.    

De slutsatser som gjorts i fråga om uppskov i samband med ruta ”B” har givit upphov 

till figurens ruta ”C” som följaktligen illustrerar de fall då uppskov mellan parterna 

avtalats på längre tid än två år och därför hamnar utanför 59 § HL tillämpningsområde 

både vid en direkt eller analog tillämpning. 

Till sist består figuren av ruta ”D” som innehåller två gränser och enligt min mening 

utgör de yttersta gränserna för teoretiska antaganden om uppskov. Dessa gränser 

                                              
94 Hyreslagen en kommentar, s. 589.  
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består av de längsta upplåtelsetiderna som är juridiskt bindande vid lokalhyra inom 

respektive utanför ett detaljplanerat område. Gränserna går således vid 25 respektive 

50 år. Mot bakgrund av att hyresregleringen i Sverige är utformad som en 

skyddslagstiftning i stora delar vore det enligt min mening orimligt att tillåta juridiskt 

bindande uppskovsavtal på längre tid än vad som är möjligt för lokalhyresupplåtelser. 

Denna bild förstärks ytterligare enligt mig av att både uppskovsinstitutet och 

upplåtelsetiders giltighet förekommer inom hyresrätten, det vill säga inom samma 

rättsområde.     

6.3.4 Uppskovsavtal i förhållande till tvåårsgränsen i 59 § HL 

Vilka skäl talar för att tidsgränsen i 59 § HL ska utgöra en begränsning även vid 

uppskovsavtal? I förarbetena uttrycks vikten av uppskovstiden för att lagstiftningen 

ska få avsedd effekt, det vill säga för hyresgästens skydd. Uppskovstiden utgör i det 

sammanhanget en viktig del utav skyddet. Mot denna bakgrund kan det tyckas att en 

utökad uppskovstid vid uppskovsavtal vore fördelaktig framförallt för hyresgäster, 

vilket skulle kunna utgöra ett skäl för att inte begränsa uppskovstiden i förhållande 

till hyreslagens uppskovsbestämmelse.   

Enligt min mening är det nödvändigtvis inte så enkelt, då en uppskovsmöjlighet 

genom lag måste innehålla gränser med avseende på dess längd eftersom möjligheten 

är tänkt att tillgodose ett befintligt behov. Med anledning av detta har lagstiftaren i 

förarbetena till lagen utrett i vilken utsträckning uppskov behövs i de normala fallen 

och i de mer speciella fallen med särskilda omständigheter. Av utredningen i 

förarbetena att döma förefaller de normala fallen täckas in på ett tillfredställande sätt 

genom uppskov på upp till ett år. I de mer speciella fallen behövs istället en möjlighet 

till längre tid, vilket bland annat föranledde en ändring i bestämmelsen 1989. Allt i 

syfte att verksamheten i lokalen ska kunna avvecklas eller flyttas på ett 

tillfredställande sätt.95 Till följd av ändringen som gjordes går idag att erhålla upp till 

två års uppskov. Det går därför att tolka lagstiftarens intentioner som att det inte gärna 

                                              
95 Prop. 1987/88:146 s. 32. 
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kan finnas fall som kräver längre uppskov med avflyttningen än två år. I vart fall inte 

som lagstiftaren kunnat förutse. 

Eftersom medlingsförfarandet i en hyresnämnd ofta är en lång process där parterna 

kanske först i nära anslutning till hyrestidens utgång kommer fram till att en 

förlängning inte är möjlig, kan en avflyttning redan vid denna tidpunkt innebära 

ekonomisk förlust, såväl för hyresgäst som för hyresvärd. Det är enligt förarbetena 

denna typ av situationer som kräver längre uppskovstid än ett år.96 Det förefaller som 

att lagstiftarens ambition om att lösa förlängningskonflikter med hjälp av medling 

även medför fler situationer då uppskov med avflyttningen behövs i en omfattning 

som den numera utökade uppskovstiden medger. Detta antagande bygger jag på att 

ett medlingsförfarande i snitt pågår i nio månader i kombination med att lagstiftaren 

menar att flertalet uppsägningar avser villkorsändring där parterna inte planerar för 

en avflyttning till hyrestidens utgång.97  

Frågan är om målsättningen med lagstiftningen som den uttrycks i förarbetena, 

tillgodoses med möjligheten att avtala om längre uppskov än vad som följer av 59 § 

HL. Skälen och ändamålen i de redovisade motiven för att ha en utökad uppskovstid 

bygger på att det finns ett verkligt behov och uppskovsinstitutets funktion att stärka 

hyresgästens förhandlingsposition vid förlängningsförhandlingar.98 Att tillåta längre 

uppskov på frivillig basis förefaller inte nödvändigtvis uppfylla målet att stärka 

hyresgästens ställning vare sig vid förhandlingar eller i grunden. Av dessa skäl anser 

jag det intressant att fråga sig: Varför uppskovsavtal skulle få gå utöver den 

lagstadgade tvåårsgränsen?   

Det går i denna fråga att argumentera för att det ur hyresgästens synvinkel innebär en 

fördel att erhålla längre uppskov än två år, det vill säga generösare än vad 

lagstiftningen medger och således i linje med hyreslagens skyddssyfte. Ett sådant 

argument är enligt mig bristfälligt eftersom ett utdraget uppskov inte nödvändigtvis 

behöver vara till fördel för hyresgästen. Hyreslagstiftningen är tvingande till 

                                              
96 Ibid. 
97 Prop. 1987/88:146 s. 32. 
98 NJA 1968 II, s. 365 f. 
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hyresgästens fördel vilket enligt min mening talar för att uppskov som sträcker sig 

längre än den lagstadgade tvåårsgränsen gör det möjligt för hyresgästen att peka på 

hyreslagen i de delar som är till fördel för denne. Det vill säga att hyresgästen inte är 

bunden av uppskovsavtalet i den mån hyreslagens bestämmelser ger uttryck för en 

fördelaktigare tolkning än uppskovsavtalet.    

Vid en längre anståndstid får hyresgästen visserligen längre tid på sig att planera 

avflyttningen och kan då minimera de eventuella olägenheter eller skador som en 

tidigare avflyttning kan föra med sig, vilket kortsiktigt är fördelaktigt för hyresgästen. 

Ett längre uppskov riskerar däremot att föra med sig en större oförutsebarhet för både 

hyresgäst och hyresvärd under uppskovsperioden, se i denna fråga avsnitt 2.2. En 

hyresgäst som tillsammans med hyresvärden överenskommit om uppskov inom 

tvåårsgränsen borde enligt mig alltid kunna hänvisa till avtalet om hyresvärden i ett 

senare skedde söker göra sig av med hyresgästen efter kortare tid än vad 

överenskommelsen avser, eftersom hyreslagen är tvingande till hyresgästens fördel. 

Mot bakgrunden att det inte finns ett hyresavtal och det därför under uppskovet inte 

är fråga om hyra i vanlig mening framstår det i varje fall terminologiskt märkligt att 

hyresnämnden då uppskov meddelas enligt 59 § HL ska bestämma ”hyresvillkoren” 

under uppskovstiden. Därtill inställer sig frågan om hur uppskovssituationen förhåller 

sig till hyreslagen under uppskovstiden. I en analys av uppskovsbestämmelsen vid 

bostadshyra argumenterar Thomsson och Holmqvist för ståndpunkten att hyreslagen 

bör fortsätta gälla mellan parterna även efter hyrestidens utgång. Detta uppnås genom 

att hyreslagen tillämpas analogt under uppskovsperiden.99 

Enligt min mening talar skälen som uppbär uppskovsinstitutet och 

hyreslagstiftningens skyddssyfte för att frivilliga uppskovsöverenskommelser på 

längre tid än två år inte kan tillåtas. Detta alldeles oavsett om avtalen är skrivna i 

omgångar eller vid ett och samma tillfälle.  

Däremot ser jag det inte som otänkbart att tillåta parterna att själva avtala om uppskov 

i upp till två år utan att beakta kraven på behov, intressen och sakliga skäl som följer 

                                              
99 Hyreslagen en kommentar, s. 589. 
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av 59 § HL. Främsta anledningen till att så skulle vara fallet ligger i att det inte gärna 

kan krävas av parterna att fullt ut bedöma varandras gemensamma behov samt 

intressen och dessutom iaktta sakliga skäl. Denna bedömning görs inom ramen för 

myndighetsprövning vilket inte är fallet vid uppskovsavtal. Istället måste en 

presumtion finnas för att parterna i och med att de valt att avtala om uppskov har ett 

betydande intresse av just den avtalade uppskovstiden, en annan fråga är om dessa 

intressen är erkända av lagstiftaren. Däremot kan parterna inte räkna med att kunna 

bortse från övrig hyreslagstiftning under uppskovsperioden. I annat fall förlorar enligt 

min mening hyreslagstiftningen sitt tänkta syfte och riskerar att urholka lagens 

systematik och karaktär av tvingande lagstiftning. Rättsläget är dock oklart i fråga 

om hyreslagen är analogt tillämplig i delar eller helhet under uppskovsperioden. 

 Dessa slutsatser skulle innebära att tvåårsgränsen för uppskov är tvingande för 

parterna vid frivilliga avtal och utgör således en indispositiv regel i bestämmelsen 59 

§ HL. Samtidigt skulle slutsatserna innebära att uppskovsavtal som håller sig mellan 

noll till två år ligger inom avtalsfriheten och således utgörs av en dispositiv regel. Det 

går mot bakgrund av ovanstående argument inte bortse från att uppskovsavtal som 

sträcker sig längre än den lagstadgade tvåårsgränsen övergår till att bli ett nytt 

hyresavtal, i vart fall om det är vad hyresgästen önskar.  

6.3.5 Villkoren under uppskovsperioden 

Vid avtalat uppskov bedömer en hyresnämnd inte vilka villkor som ska gälla mellan 

parterna under uppskovstiden. Endast när en ansökan om uppskov meddelats ska 

nämnden bestämma vilken hyresnivå bland flera villkor som ska gälla mellan 

parterna. Vi denna bedömning ska en nämnd inhämta parternas inställning i fråga om 

den fortsatta ersättningen. Sedan har nämnden att hålla sig inom vad hyresvärden 

yrkat och hyresgästen medgivit avseende hyresersättningen.  

Mot bakgrund av hur bedömningen ser ut när hyresnämnd beslutar förefaller det som 

att parterna har en direkt inverkan på vad nämnden kan och sedermera kommer att 

besluta. Redan av denna anledning uppfattar jag det som oproblematiskt för parterna 

att själva avtala om villkoren under uppskovsperioden vid en frivillig 

överenskommelse. På så sätt förhåller sig även villkoren i uppskovsavtal till vad en 
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hyresvärd hade yrkat och vad en hyresgäst medgivit vid en prövning av en 

hyresnämnd. Systematiken mellan hyreslagstiftningen och frivilliga 

överenskommelser bibehålls på detta sätt. Med andra ord anser jag att det råder 

avtalsfrihet mellan parterna med avseende på villkoren under uppskovstiden. 

Givetvis inom ramen för lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område (AvtL) och dess begränsningar, till exempel 36 § AvtL 

om oskäliga avtalsvillkor.  

Mot bakgrund av Holmqvist och Thomssons argumentation om att tillämpa 

hyreslagen analogt under uppskovsperioden i fråga om uppskov med bostadshyra går 

det att argumentera för att så även skulle vara fallet vid lokalhyra. För detta fall skulle 

villkoren mellan parterna även behöva hålla sig inom ramen för hyreslagstiftningen. 

 

7 Avslutande diskussion 

7.1 Återkoppling till syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är i stort att öka förståelsen för uppskov enligt 59 § HL vid 

lokalhyra och avtalade uppskov i förhållande till hyreslagen. För att uppnå syftet 

besvarade jag följande frågeställningar: Hur ser kopplingen ut mellan indirekt 

besittningsskydd vid lokalhyra och uppskov? Hur ser uppskovets roll ut i förhållande 

till hyresrättslig kontext? Är 59 § HL analogt tillämplig på uppskovsavtal, om ja, 

utgör förutsättningarna i bestämmelsen dispositiv eller indispositiv rätt mellan 

parterna vid uppskovsavtal? I detta avsnitt förtydligas hur frågeställningarna har 

besvarats genom uppsatsen. 

 

7.2 Uppskov och indirekt besittningsskydd 

Den första frågeställningen hur kopplingen mellan indirekt besittningsskydd och 

uppskov ser ut besvaras i avsnitt 3 där ett historiskt perspektiv av indirekt 

besittningsskydd återges. Där åskådliggörs även hur uppskovet utgör ett väsentlig led 

i hyresgästens skydd. Departementschefen menade att hyresgästens intressen inte 
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fullt ut skulle tas i beaktande med ett renodlat indirekt besittningsskydd, först om 

skyddet kompletterades med en möjlighet att få anstånd med avflyttningen kan 

hyresgästens intressen anses omhändertagna.  

Vid införandet av nuvarande hyreslagen och dess indirekta besittningsskydd utgör, 

mot bakgrund av föregående stycke, uppskov en del av skyddet inom ramen för 

indirekt besittningsskydd. Utan möjligheten att ansöka om uppskov skulle 

hyresgästen kunna ”köpas” ut från hyresavtalet och omgående tvingas flytta, vilket 

inte är möjligt eftersom hyresgästen kan meddelas uppskov efter ansökan till 

hyresnämnd. 

 

7.3 Uppskovets roll i den hyresrättsliga kontexten 

Den andra frågeställningen berör hur uppskovets roll ser ut i en hyresrättslig kontext. 

Frågeställningen utreds genomgående i större del av uppsatsen i de olika avsnitten. 

Utredningarna som görs i varje avsnitt ger tillsammans en bild av uppskovets roll i 

förhållande till den hyresrättsliga kontexten. I avsnitt 2 beskriver jag uppskov i 

förhållande till hyra och senareläggning av avflyttningen enligt 7 § HL vilket ämnar 

visa på uppskovs roll i detta sammanhang. 

Indirekt besittningsskydd beskrivs i avsnitt 4 i syfte att visa när hyresgästen åtnjuter 

skydd respektive inte skyddas. Detta är relevant eftersom uppskov enligt 59 § HL 

förutsätter indirekt besittningsskydd och dessutom utgör ett väsentligt led av 

detsamma. 

I avsnitt 5 utreds de förutsättningar som gäller för uppskov enligt 59 § HL då en 

hyresnämnd prövar en uppskovsansökan. På detta sätt framkommer en tydligare bild 

av uppskov som institut vid lokalhyra. Förutsättningarna som framkommit i avsnitt 5 

möjliggör sedan den utredning som görs av uppskovsavtal i avsnitt 6 om frivilliga 

uppskovsavtal. I det avsnittet jämförs rekvisiten som gäller vid hyresnämndens 

prövning av uppskovsansökan i förhållande till uppskovsavtal. Syftet är att utreda om 

dessa rekvisit bör gälla även vid uppskovsavtal. 
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Det som framställts i nyss ovan nämnda avsnitt, hur uppskov förhåller sig till 

hyreslagen i olika delar, förmedlar en bild av uppskovets roll i en hyresrättslig 

kontext. Där uppskovet, bland annat, utgör en inte obetydlig del av hyresgästens 

skydd i förhållande till hyresvärden vid förhandlingar om förlängning av hyresavtalet 

och mot obefogade uppsägningar.  

 

7.4 Analog tillämpning av 59 § HL och uppskovsavtal 

Den tredje frågeställningen utreder om 59 § HL är analogt tillämplig på 

uppskovsavtal, och om så befinns vara fallet, även huruvida förutsättningarna i 

bestämmelsen utgör dispositiv eller indispositiv rätt mellan parterna vid 

uppskovsavtal. Denna fråga besvaras först i avsnitt 6, vilket möjliggörs av 

utredningen i avsnitt 5. Rekvisitet att någon av parterna ska ansöka om uppskov har 

befunnits ligga inom parternas avtalsfrihet, dispositiv rätt. Parterna kan komma 

överens om uppskov inför nämnden efter en ansökan, men det är även möjligt för 

parterna att avtala om uppskov utom rätta. 

Det andra rekvisitet förutsätter att någon av parterna företagit en giltig uppsägning. 

Konklusionen i denna del är att en giltig uppsägning behövs även vid avtalat uppskov. 

Slutsatsen görs mot bakgrund av uppskovets syfte och hyreslagens systematik. 

Uppskov med avflyttningen förutsätter i sig att hyresavtalet kommer att upphöra, 

annars skulle inte något anstånd med avflyttningen behövas. Därtill skulle parterna 

kunna flytta fram upphörandetidpunkten istället för att begagna uppskovsinstitutet i 

ett skedde där en uppsägning ännu inte gjorts. Detta rekvisit utgör därför indispositiv 

rätt.  

Nästföljande rekvisit enligt 59 § HL avser bakomliggande anledningen till att 

uppskov söks, vid en prövning av nämnden är det nödvändigt att det finns sakliga 

skäl för uppskovet. Denna förutsättning har i arbetet ansetts som en fråga som faller 

inom parternas avtalsfrihet, dispositiv rätt. Inledningsvis så är det svårt för parterna 

att bedöma om det finns sakliga skäl för uppskov i den situation som de befinner sig 

i vid ingående av uppskovsavtal. Av samma anledning skulle det vara svårt för en 

domstol att i efterhand bedöma huruvida det fanns sakliga skäl för det avtalade 
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uppskovet vid avtalets ingående. Hyreslagen är dessutom tvingande till hyresgästens 

fördel varför det måste anses ligga i dennes intresse att få uppskov om ett avtal har 

ingåtts på frivillig basis. 

Indirekt besittningsskydd är en ytterligare förutsättning för att uppskov ska 

aktualiseras enligt 59 § HL. I arbetet har framgått att uppskov kompletterar indirekt 

besittningsskydd och är därför ett naturligt rekvisit för uppskov. Hyresgäster utan 

indirekt besittningsskydd är inte skyddsvärda i samma utsträckning som en hyresgäst 

med skydd. Av denna anledning är det möjligt för hyresgästen att avtala bort sitt 

indirekta besittningsskydd när denne erhållit skyddet. I detta läge åtnjuter hyresgästen 

redan skydd varför denna inte behöver skyddas. Lagstiftaren förefaller mot denna 

bakgrund inte söka stärka skyddet för hyresgäster utan indirekt besittningsskydd. 

Vidare skulle systematiken mellan uppskov enligt 59 § HL och uppskovsavtal 

försämras om indirekt besittningsskydd krävs i fråga om uppskov meddelat av en 

hyresnämnd medan skyddet inte är nödvändigt vid frivilliga överenskommelser. 

Sammantaget anser jag därför att indirekt besittningsskydd utgör indispositiv rätt 

mellan parterna vid uppskovsavtal. 

Avtalsfriheten i avseende på uppskovstiden blir intressant vid en jämförelse med 59 

§ HL, eftersom bestämmelsen tillåter uppskov på högst två år. I arbetet har frågan 

om 59 § HL är analogt tillämplig på uppskovsavtal besvarats jakande. Uppskovstiden 

kan dock enligt min mening utgöra ett hinder mot en analog tillämpning av 59 § HL 

på uppskovsavtal.  

I avsnitt 6 uppmärksammas tvåårsgränsen i 59 § HL vid en jämförelse med 

uppskovsavtal, där konstateras att en analogi innebär en tillämpning av en 

bestämmelse trots att ordalydelsen inte uppfylls, men där situationen som bedöms 

utgöra ett liknande fall som bestämmelsen avser att reglera. Uppskovsavtal utgör 

enligt min mening ett liknande fall som uppskov meddelat av en hyresnämnd varför 

en analog tillämpning av 59 § HL är möjlig i vissa fall. Däremot anser jag samtidigt 

att ett uppskovsavtal som skrivits på längre tid än två år går utöver vad en analogi kan 

tillåta. Denna bild förstärks ytterligare enligt min mening av det faktum att 

lagstiftaren inte ansett att uppskov på längre tid än två år är motiverat. Sammantaget 
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innebär slutsatserna att uppskovsavtal inom tvåårsgränsen utgör dispositiv rätt mellan 

parterna medan avtal över gränsen går utöver vad en analogi kan tillåta och därför 

utgör tvingande rätt mellan parterna. 

Hyresvillkoren i ett uppskovsavtal har bedömts ligga inom parternas avtalsfrihet, 

dispositiv rätt. Vid en hyresnämnds prövning av hyresvillkoren under 

uppskovsperioden inhämtas parternas inställning och nämnden bedömer sedan hur 

villkoren ska se ut. Det ligger därför nära till hands att parterna själva tillåts att 

förhandla om villkoren under uppskovsperioden.   
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