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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kan icke överklagbara beslut utan egentligt rättskällevärde ändå ha avgörande 

betydelse för en rättslig skyddsmekanisms förvekligande? Det indirekta 

besittningsskyddet vid lokalhyra innebär att hyresgästen inte har en rätt att 

kvarstanna i lokalen vid uppsägning, istället har en hyresgäst rätt till ekonomisk 

ersättning om uppsägningen bedöms vara obefogad. Syftet med regleringen är att 

avskräcka hyresvärdar från att avsluta hyresförhållanden utan befogad anledning 

därtill och på så sätt skapas ett skydd för hyresgästen.1 Rätten till ersättning, och 

därmed skyddet för en lokalhyresgäst, är emellertid inte absolut utan kan avtalas 

bort. För det fall att ett sådant avtal ingås innan hyresförhållandet varat nio 

månader stadgas det i JB 12:56 att ett sådant avtals giltighet förutsätter att de 

erhåller ett beslut om godkännande från hyresnämnden. Närmare detaljer när ett 

sådant godkännande ska lämnas framgår inte av lagtext och de förarbetsuttalanden 

som görs ger endast begränsad vägledning. Ämnet tycks även vara mycket 

sparsamt behandlat i doktrin. Då nämndens beslut i frågan inte kan överklagas 

saknas vägledande avgöranden från högre instanser vilket gör att det är 

hyresnämndens egen praxis på området som till stor del kan sägas sätta ramarna 

för det indirekta besittningsskyddets verkliga skydd för hyresgäster då en ordning 

där hyresnämnderna är mycket generös med sina godkännanden riskerar att helt 

undergräva det skydd lagstiftningen är tänkt att ge.  

 

Någon sammanställning av hyresnämndernas praxis på området tycks inte ha 

genomförts, något som bland annat medfört att doktrin intar en till synes 

spekulerande inställning i fråga om hur hyresnämnderna behandlar dessa avtal.2 

Mot bakgrund av detta samt att ett godkännande om avstående har stora effekter 

                                            
1 Prop. 1968:91 Bihang A s. 121. 
2  Se t.ex. Bengtsson, Hager, Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom s. 109 om att 
hyresnämnderna torde vara restriktiva i sin bedömning. Även Dahlquist-Sjöberg s. 121 där författaren anger 
att en ansökan med en avgränsad grund när avståendet ska gälla bör öka sannolikheten för ett godkännande.  
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främst för hyresgästen är det därför intressant att se närmare på hur landets 

hyresnämnder faktiskt behandlar frågan och därmed utreda rättsläget.  

1.2 Problemformulering 

Utgångspunkten för denna uppsats är att det idag är svårt att uttala sig om hur små 

eller stora möjligheterna att avtala bort reglerna kring det indirekta 

besittningsskyddet är; det är svårt att uttala sig om var gränserna för vad som utgör 

godtagbara skäl för avstående från det indirekta besittningsskyddet. Avsaknaden 

av vägledande avgöranden från högre instans tillsammans med det faktum att 

landet har åtta hyresnämnder riskerar att skapa en inkonsekvent rättstillämpning i 

landet.   

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att analysera hyresnämndernas praxis i beslut om 

avstående enligt JB 12:56. Den centrala frågeställningen för uppsatsen är: hur 

hanterar och bedömer hyresnämnderna avtal om avstående? För att kunna besvara 

den centrala frågeställningen kommer jag i uppsatsen även behandla följande 

underliggande frågeställningar:  

- Hur förhåller sig hyresnämndens praxis till förarbetsuttalanden och 

doktrin?  

- Går det att urskilja typfall, det vill säga grupper av likartat utformade 

avtal som regelmässigt godkänns vid hyresnämnderna?  

- Förekommer regionala skillnader mellan de olika hyresnämnderna? 

- Resulterar hyresnämndens praxis i en enhetlig och ändamålsenlig 

tillämpning av det indirekta besittningsskyddet? 

- Kan hyresnämndens praxis anses innebära att hyresgäster erhåller ett 

sämre skydd än vad lagstiftaren åsyftat? 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer endast beröra ansökan om avstående från besittningsskydd vid 

lokalhyra enligt JB 12:56. Även vid bostadshyra ges genom JB 12:45a en 

möjlighet att avtala bort besittningsskyddet, ärendetypen är vanlig hos 
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hyresnämnderna.3 Den lagtekniska konstruktionen för besittningsskydd skiljer sig 

emellertid mellan bostads- och lokalhyra där utgångspunkten är att en 

bostadshyresgäst har rätt att kvarstanna i lägenheten (direkt besittningsskydd) och 

en lokalhyresgäst har rätt till ersättning (indirekt besittningsskydd). Skälen till 

detta är att bostadssociala och andra ideella hänsyn behöver tas vid avstående från 

besittningsskydd vid bostadshyra, något som inte är nödvändigt vid lokalhyra. 

Som en följd av att skyddsintressena skiljer sig åt bör därför frågorna behandlas 

separat. 

 

En överväldigande majoritet4 av avtalen om avstående omfattar ett totalt avstående 

från reglerna i JB 12:57–60 vilket innebär att parterna förutom att avtala bort det 

indirekta besittningsskyddet även avtalar bort formkraven för hyresvärds 

uppsägning samt möjligheten för hyresnämnden att meddela uppskov med 

avflyttning. Då uppsatsens fokus är möjligheten att avtala bort rätten till den 

ekonomiska ersättning som det indirekta besittningsskyddet utgör,  kommer övriga 

punkter endast att behandlas kortfattat.  

1.5 Metod och material 

Uppsatsen baseras på en empirisk studie av en större mängd beslut från landets 

hyresnämnder. Jag har valt ut hyresnämnden i Stockholm, Göteborg, Malmö och 

Västerås då de är de hyresnämnder som behandlar överlägset flest ansökningar per 

år, vilket har en naturlig förklaring i att det är dessa nämnder som täcker in landets 

fem största städer. Den studerande tidsperioden är 2014-07-01 till och med 2015-

06-30.  

 

Samtliga beslut under den angivna perioden från hyresnämnderna i Göteborg, 

Malmö och Västerås ingår i undersökningen. Då hyresnämnden i Stockholm 

                                            
3  Hyres- och arrendenämnden i Stockholm hade totalt 9 114 avgöranden i frågor om avstående från 
besittningsskydd under den för uppsatsen utvalda undersökningsperioden. Av dessa utgör ca 15 % 
avstående vid lokalhyra, övriga bostadshyra. Förhållandet mellan avstående vid lokal- respektive 
bostadshyra är ungefär detsamma vid de övriga nämnderna jag granskat. 
4 Ansökningar med endast partiella avståenden från reglerna i JB 12:57–60 utgör mindre än en procent av 
den totala mängden ärenden vid nämnderna under den utvalda tidsperioden.  
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behandlar betydligt fler ansökningar än de övriga nämnderna har jag här har 

tvingats begränsa undersökningen till att omfatta cirka tio procent av det totala 

antalet beslut. Begränsningen har varit nödvändig då beslut i frågor om avstående 

från besittningsskydd vid lokalhyra arkiveras gemensamt med ärenden som rör 

bostadshyra och inte kan sorteras ut på annat sätt än genom manuell genomgång 

av avtalen vilket varit ett tidskrävande arbete.  

 

För att öka sannolikheten att mitt urval av besluten från hyresnämnden i Stockholm  

ger ett så representativt resultat som möjligt har beslut från samtliga av årets 

månader valts ut. Varje månad har jag därefter delat in i perioder vars beslut tagits 

med i sammanställningen. Den studerade perioden varierar mellan de olika 

månaderna för att säkerställa att det inte är enbart en och samma periods beslut, 

till exempel månadens första arbetsdagar, som undersökningen baseras på.  

 

I mitt arbete med att granska nämndernas beslut har jag främst analyserat vilka 

grunder som anges i ansökan. Även tidsbegränsning av avståendet, typ av lokal, 

hyresavtalets längd och förlängningsvillkor samt mellan vilka parter avtalet är 

ingånget har noterats för att se om det finns något samband mellan dessa 

parametrar.  

 

Kärnan i uppsatsen är beslut från hyresnämnden – vilka i sig har ett lågt 

prejudikatvärde – något som påkallar en viss försiktighet kring vilka slutsatser som 

kan dras av resultaten. Detta medför att jag kommer fokusera på att identifiera mer 

generella drag eller riktningar i hyresnämndens beslut. Det ska dock betonas att 

besluten i sig inte kan överklagas och då ett godkännande innebär att lagstiftarens 

tilltänkta skydd för hyresgästen försvinner får besluten, trots sitt låga 

prejudikatvärde individuellt sett, ändå stor direkt påverkan på hur 

besittningsskyddets ändamål uppfylls eftersom hyresnämnden normalt är första 

och enda instans i frågan om avstående från besittningsskydd. 
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För att kunna besvara frågan om hyresnämndens praxis bidrar till en enhetlig och 

ändamålsenlig rättstillämpning i frågor rörande det indirekta besittningsskyddet 

innehåller uppsatsen en utförlig redogörelse för rådande rättsläge gällande det 

indirekta besittningsskyddet. Denna redogörelse är baserad på en analys av lagtext, 

förarbetsuttalanden, praxis och doktrin – även kallad traditionell rättsdogmatisk 

metod.  

 

Jag har av utrymmesskäl genomgående i uppsatsen valt att benämna de olika 

besluten med deras ärendenummer hos de olika hyresnämnderna. För att särskilja 

beslut från de olika nämnderna föregås varje ärendenummer med den 

trebokstavsförkortning varje hyresnämnd själv använder. Inom ramen för ett och 

samma ärende kan det teoretiskt  förekomma ytterligare beslut i andra frågor, dock 

endast ett i fråga om avstående från besittningsskydd vilka är de som jag granskat.   

1.6 Disposition  

Nästkommande kapitel kommer ägnas åt ovan nämnda redogörelse över det 

rådande rättsläget. Denna genomgång är av stor vikt då en riktlinje för 

hyresnämnderna är att de skall godkänna ett avtal om avstående om situationen är 

sådan att hyresgästen normalt ändå inte hade åtnjutit något besittningsskydd.5 I 

avsnitt tre ges en kortfattad introduktion till den kategorisering jag valt för de 

granskade besluten, följt av avsnitt fyra till åtta som ägnas åt en närmare analys av 

varje kategori.  

 

I avsnitt nio kommer jag sammanfatta min undersökning och utredningen av mina 

ursprungliga frågeställningar. Därefter avslutas uppsatsen i kapitel tio med en 

allmän diskussion om hyresnämndens godkännande av avstående från 

besittningsskydd.  

                                            
5 Victorin, kommersiell hyresrätt, s. 75.  
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2 Det indirekta besittningsskyddet 

2.1 Besittningsskyddets historia  

Även om 1907 års hyreslagstiftning saknade regler om besittningsskydd var frågan 

om föremål för diskussion under början av 1900-talet.6 Initialt tycks debatten ha 

varit koncentrerad kring bostadshyresgästens skydd. Det förekom dock redan på 

1920-talet argumentation kring lokalhyresgästens rätt att kvarstanna eller på annat 

sätt kompenseras vid otillbörligt agerande från hyresvärdens sida. Bland annat 

argumenterade Professor C. G. Bergman för införandet av ett besittningsskydd och 

menade att en hyresgäst behöver ha ett skydd då de ofta upparbetar ett mervärde 

genom att kunder vande sig att besöka den aktuella lokalen för att handla. Ett 

besittningsskydd skulle på så sätt säkerställa att detta mervärde tillföll 

hyresgästen. 7  Kravet på besittningsskydd för lokalhyresgäster var emellertid 

Professor Vilhelm Lundstedt mer tveksam till i sin utredning.8 Han menade istället 

att det var mycket tveksamt om det var lämpligt med någon form av 

besittningsskydd för lokaler då det rörde sig om ”omedelbart ekonomiska syften” 

vid denna typ av hyra.9 I det fortsatta arbetet med att reformera hyreslagstiftningen 

intogs något av en medelväg mellan de två ovan redovisade åsikterna där 

hyreslagstiftningskommittén förespråkade att lokalhyresgästen förvisso skulle 

vara tvungen att avflytta men ha rätt till en viss begränsad ersättning för det fall  

hyresgästens verksamhet genererat goodwill som i sin tur höjt marknadsvärdet på 

lägenheten. 10  Det föreslagna besittningsskyddet erbjöd emellertid endast ett 

begränsat skydd för hyresgästen då det aktualiserades först efter fem års 

hyresförhållande och enbart för det fall hyresvärden eller en ny hyresgäst fortsatte 

att bedriva liknande verksamhet som den utflyttade tidigare bedrivit.11 Förslaget 

med femårsgräns följde inte med in i lagstiftningen, utan när det första 

                                            
6 SOU 1966:14 s. 299. 
7 SOU 1961:47 s. 37. 
8 SOU 1923:76. 
9 SOU 1923:76 s. 101.  
10 SOU 1938:22 s. 133. 
11 SOU 1938:22 s. 133. 
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besittningsskyddet instiftades i svensk lag valde lagstiftaren ett indirekt 

besittningsskydd för hyresförhållanden med en avtalad hyrestid om mer än sex 

månader oavsett om det gällde lokal eller bostad.12   

 

Det nyinstiftade besittningsskyddet fick emellertid en mycket begränsad betydelse 

då andra världskriget bröt ut och lagstiftningen behövde anpassas därefter. Med 

anledning av en förväntad brist på bostäder och lokaler, infördes år 1942 

hyresregleringslagen vilken gav ett direkt besittningsskydd för både lokaler och 

bostäder. 13  Under femtiotalet gjordes ändringar i hyresregleringslagen och 

besittningsskyddslagen tillkom för att säkerställa skydd för de som föll utanför den 

reviderade hyresregleringslagen. Även denna lösning var tänkt som tillfällig,14 

men kom att bestå fram till 1969 då besittningsskyddet fick den utformning det har 

idag där lokalhyresgästen åtnjuter ett indirekt besittningsskydd.15  

2.2 Det indirekta besittningsskyddets syfte och funktion 

2.2.1 Allmänt om lokalhyresgästens skydd  

Som synes har lagstiftaren vacklat fram och tillbaka när det gäller skyddet för 

lokalhyresgästen. Nuvarande reglering utgår från  att hyresgästen är en svagare 

part och är i behov av skydd mot den normalt starkare hyresvärden.16 Även om 

parterna inte är jämställda utgår lagstiftningen från att avtalsförhandlingar vid 

lokalhyra normalt sker på mer affärsmässiga grunder och med mer jämställda 

parter än vid bostadshyra.17 Följaktligen är avtalsfriheten mindre inskränkt vid 

lokalhyra.18 Som nämnts i inledningen av denna uppsats är regleringen tänkt att 

primärt verka avskräckande på hyresvärden och på så sätt främja att 

hyresförhållandet fortlöper. Följden av den intresseavvägning som gjorts av 

lagstiftaren ger dock hyresvärden möjligheten att köpa sig fri från ett 

                                            
12 1939 års hyreslag 38–40 §§. 
13 Bengtsson, Hager, Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom s. 61. 
14 Prop. 1968:91 Bihang A s. 33. 
15 1969 års hyreslag har efter sin tillkomst införlivats i Jordabalkens 12:e kapitel, se Prop. 1970:20 A s. 1. 
16 Karnov, djup kommentar till Jordabalk (1970:994) 12 kap. 56 §, Lexino 2014-09-30. 
17 Bengtsson, Hager, Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom s. 107. 
18 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal s. 238. 
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hyresförhållande,19 vilket i praktiken innebär att en lokalhyresgäst har ett svagare 

skydd än en bostadshyresgäst.20  

 

För att lokalhyresgästen ska åtnjuta ett besittningsskydd stadgas i JB 12:56 2 st. att 

hyresförhållandet varat i mer än nio månader. Om så är fallet och hyresrätten ej är 

förverkad eller hyresvärden kan åberopa en försämrad säkerhet som skäl för sin 

uppsägning, har hyresgästen rätt till en ekonomisk kompensation för sin förlust vid 

en obefogad uppsägning. Att lagstiftaren valt en modell med ekonomisk ersättning 

vittnar om att systemet är avsett att skydda ekonomiska värden i det fall en 

förlängning av hyresförhållandet inte kommer till stånd.21 För att undvika sådan 

ersättningsskyldighet krävs att hyresvärden har sakliga skäl för att vägra en 

förlängning. 22  En katalog över de besittningsbrytande grunderna återfinns i  

JB 12:57 och består av fem kategorier av grunder, vilka kommer redogöras för mer 

detaljerat i det följande. 

2.2.2 De besittningsbrytande grunderna 

2.2.2.1 Kontraktsbrottsfallen23  

Regleringen tar sikte på de fall där hyresvärden vill frigöra sig från en misskötsam 

hyresgäst. En misskötsam hyresgäst löper alltid en risk att få sin hyresrätt 

förverkad enligt förverkandereglerna i JB 12:42 under det löpande 

hyresförhållandet och en sådan typ av misskötsamhet, som skulle kunna leda till 

ett förverkande, kan också åberopas som grund för en vägrad förlängning. När det 

gäller vägran till förlängning på grund av misskötsamhet är regleringen emellertid 

tänkt att täcka in fler typer av kvalificerad misskötsamhet än de som kan leda till 

att hyresrätten förverkas.24  Någon generell riktlinje för gränsdragningen kring när  

besittningsskyddet ska brytas anges ej i lagens förarbete,25 praxis tycks dock följa 

                                            
19 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal s. 237. 
20 Bengtsson, Hager, Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom s. 60. 
21 Prop 1968:91 Bihang A s. 120. 
22 Prop 1968:91 Bihang A s. 125. 
23 Benämningen på de fyra kategorierna är lånad från Bengtsson, Hager, Victorin s. 109.  
24 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal s. 240.  
25 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen (2015 Zeteo), kommentar till JB 12:57. 
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reglerna för förverkande relativt nära. 26  I förhållande till avstående från 

besittningsskydd saknar denna grund relevans då det skulle förefalla något 

märkligt att som grund för ett avstående från besittningsskyddet ange ett framtida 

kontraktsbrott. Kontraktsbrottsfallen kommer därför inte utvecklas närmare i 

denna uppsats.  

2.2.2.2 Rivnings- och ombyggnadsfallen 

Den andra kategorin av besittningsbrytande grunder tar sikte på de fall där lokalen 

ska rivas eller genomgå en så pass omfattande ombyggnad att hyresgästen inte kan 

kvarstanna i lokalen. Det som skiljer denna kategori från de övriga är att en 

hyresvärd måste anvisa hyresgästen en ersättningslokal för att bryta det indirekta 

besittningsskyddet och därmed undgå ekonomisk ersättningsskyldighet. Utan en 

sådan skyldighet ansåg lagstiftaren att besittningsskyddet riskerade bli alltför  

urholkat.27 Anvisningen får inte vara för vag utan hyresvärden måste lämna relativt 

preciserade uppgifter om den tilltänkta ersättningslokalen och övriga villkor.28 

Vad gäller själva lokalens utformning är kraven högt ställda, tanken är att en 

hyresgäst som tvingas flytta ska kunna fortsätta sin verksamhet under liknande 

förutsättningar som den hade innan flytten varvid bedömningen av den nya lokalen 

ska utgå utifrån den lokal som lämnas.29 I bedömningen av den nya lokalens 

lämplighet ska faktorer som yta, läge och skick beaktas.30 Beträffande den nya 

lokalen ska särskilt affärsläget samt möjligheter till skyltning m.m. beaktas,  om 

verksamheten i lokalen är av sådan art att dylika krav från hyresgästens sida kan 

anses sakliga.31  Avseende lokalens skick anses det accepterat att hyresvärden 

erbjuder en lokal med något högre standard,32 vilket resulterar i att en hyresgäst 

måste vara beredd på en viss höjning av hyran då samma regler som för lokaler i 

                                            
26 Bengtsson, Hager, Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom s. 110. 
27 Prop. 1968:91 Bihang A s. 126. 
28 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen (2015 Zeteo), kommentar till JB 12:57. Se även Svea hovrätt, avd. 
16, dom 2008-04-30 i mål nr T 8125-07. 
29 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen (2015 Zeteo), kommentar till JB 12:57. 
30 Prop. 1968:91 Bihang A s. 113.  
31 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal s. 241 samt Hovrätten för västra Sverige dom 2007-05-08 i mål nr 
T 2569-06. 
32 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal s. 241. 
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allmänhet gäller för ersättningslägenheter – en marknadsmässig hyra ska anses 

vara skälig.33   

 

Ett mycket viktigt undantag vad gäller besittningsskyddet görs i både rivnings- och 

ombyggnadsfallen. Det är i dessa fall möjligt att inkludera en klausul i själva 

hyresavtalet om att hyresgästen inte äger rätt till ersättningslokal eller ekonomisk 

ersättning för det fall kontraktet sägs upp på grund av rivning eller ombyggnad. 

Genom en att en sådan klausul tas med i hyresavtalet anses hyresgästen vara 

införstådd med att avtalet kan komma att sägas upp på någon av dessa grunder, 

redan vid avtalets ingående.34 Att notera är att en sådan klausul är giltig för det fall 

rivning- eller ombyggnad påbörjas inom fem år från det att avtalet ingicks, när det 

faktiska tillträdet till lokalen sker saknar därmed betydelse. Någon gräns för hur 

nära inpå femårsgränsen avtal med en rivnings- eller ombyggnadsklausul måste 

sägas upp har inte angivits särskilt av lagstiftaren,35 en uppsägning ska med andra 

ord ske i enlighet med JB 12 kap. Är däremot hyresvärden sen med sin uppsägning 

saknar klausulen verkan.36 

2.2.2.3 Generalklausulen 

Den tredje kategorin av besittningsskyddsbrytande grunder som en hyresvärd kan 

åberopa  utgörs av en vagt formulerad generalklausul. I JB 12:57 st. 1 p. 4 stadgas 

att en hyresgäst saknar besittningsskydd för det fall en hyresvärd har en befogad 

anledning att upplösa hyresförhållandet. Formuleringen är medvetet vag då det 

torde vara omöjligt, eller i varje fall väldigt opraktiskt att i lagtext ange alla de 

befogade skäl för uppsägning som kan tänkas förekomma. Som en följd av detta 

återfinns i förarbetena endast ett fåtal exempel, bland annat situationen där en 

hyresvärd vill ändra brukningsändamålet för en lokal. I övrigt har lagstiftaren 

                                            
33 Grauers, Nyttjanderätt s. 151. 
34 Prop. 1968:91 Bihang A s. 127.  
35 Se prop. 1968:91 Bihang A s. 127. 
36 Grauers, Nyttjanderätt s. 152. 
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överlämnat till rättstillämpningen att bedöma när en sådan befogad anledning kan 

anses föreligga.37  

 

Prövningen om en hyresvärd har en sådan befogad anledning som föreskrivs, sker 

i två steg. För det första ska hyresvärden ha ett sakligt skäl att vägra förlängning, 

ett skäl anses som sakligt om det har sin grund i ett legitimt intresse.38 Det andra 

steget i prövningen utgörs av en intresseavvägning där hyresvärdens sakliga skäl 

ska vägas mot hyresgästens intresse av att kvarstanna i lokalen. 39  Att en 

intresseavvägning ska göras innebär i praktiken att även hyresgästen måste kunna 

påvisa sakliga intressen så som affärsläge m.m. för att kunna upprätthålla sitt 

besittningsskydd.40  

 

Det finns inga principiella begränsningar i vilka omständigheter som kan beaktas 

när en intresseavvägning ska göras, 41  en stor mängd faktorer kan därför ha 

betydelse för utgången. Som exempel nämner förarbetena den tid som hyresgästen 

bedrivit sin verksamhet, hur beroende hyresgästen är av det aktuella läget på 

lokalen och tillgången på ersättningslokaler samt om hyresvärden erbjudit 

hyresgästen någon ekonomisk kompensation för uppsägningen.42 Frågan har sedan 

lagens tillkomst utvecklats i rättspraxis. I NJA 1972 s. 515 tog HD fasta på att det 

inte var svårt för en hyresgäst att hitta en liknande lokal (här ett garage) samt att 

det var tveksamt om verksamheten skulle kunna bedrivas på ett lönsamt sätt i 

framtiden efter att hyran justerats till en marknadsmässig nivå. Hyresvärdens 

intresse ansågs därför väga tyngre trots att hyresgästen hyrt lokalen i över 40 år. 

Noterbart i dom är även att HD resonerar kring goodwill. Någon sådan ansågs inte 

                                            
37 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen (2015 Zeteo), kommentar till JB 12:57 samt prop. 1968:91 Bihang 
A s. 127. 
38 NJA 2013 s. 1112. 
39 SOU 1966:14 s. 333.  
40 Victorin, Kommersiell hyresrätt s. 57.  
41 NJA 2011 s. 27.  
42 SOU 1966:14 s. 333 
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finnas knuten till lokalen i det aktuella fallet, men resonemanget öppnar i min 

mening upp för att just goodwill kan vara något som tillmäts betydelse.  

 

Just hyresförhållandets längd tillsammans med svårigheten att hitta en liknande 

lokal medförde i ett senare avgörande att hyresgästens skäl ansågs väga tyngre än 

hyresvärdens. I NJA 1984 s. 172, som rörde en tobakshandel, ville hyresvärden 

utöka sin bostad i samma fastighet med den nu aktuella lokalen. HD fäste även 

vikt vid att den aktuella rörelsen vad hyresgästens primära inkomstkälla samt att 

uppsägningen hade föregåtts av förhandlingar om förlängning av det aktuella 

avtalet.  

 

När det gäller ekonomisk kompensation är NJA 2007 s. 1018 av intresse. I 

avgörandet, som rörde en uppsägning av en bensinmack, anför HD att det faktum 

att hyresvärden redan innan talan väcktes hade betalat 400.000 samt erbjudit att 

ersätta hyresgästen med lika mycket till, utgjorde en omständighet som ska 

tillmätas vikt vid intresseavvägningen. Utgången i målet blev att generalklausulen 

ansågs tillämplig och hyresvärdens skäl bröt besittningsskyddet. Målet rör även en 

situation med kopplade avtal vilket jag kommer att återkomma till senare i denna 

uppsats; när det gäller intresseavvägningen kan det dock konstateras att en vilja att 

erbjuda ekonomisk kompensation påverkar intresseavvägningen. Detta tillmättes 

även betydelse i NJA 2013 s. 1112 där HD beaktar att hyresvärden haft ekonomisk 

förmåga att kompensera sin hyresgäst då uppsägningen av föranleddes av en 

stundande byggnation av ett större område där hyresvärdens investering uppgick 

till drygt tre miljarder.    

  

Slutligen ska det nämnas att det är fullt möjligt att åberopa generalklausulen 

tillsammans med någon av de övriga besittningsbrytande grunderna, till exempel 

rivning. 43  En sådan talan får dock inte vara utformad så att kravet på 

                                            
43 Se NJA 2011 s. 27 som efter återförvisning återkom till HD och avgjordes slutligt i NJA 2013 s. 1112. I 
det senare målet hade emellertid hyresvärden frånfallit sitt ena yrkande och gjorde endast gällande att 
besittningsskyddet skulle brytas genom generalklausulen.   
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ersättningslokal som finns i rivningsfallen undergrävs med hjälp av 

generalklausulen.  

 

2.2.2.4 Villkorsfallen   

Den sista besittningsskyddsbrytande grunden rör de villkor som en hyresvärd 

ställer upp för att medge förlängning av ett hyresavtal. Är villkoren skäliga har 

hyresgästen ingen rätt till ersättning om hyresförhållandet upphör.44 Utan denna 

grund skulle en hyresvärd som ville frigöra sig från ett hyresförhållande utan att 

riskera ersättningsskyldighet med enkelhet kunna ställa upp orimliga villkor för 

förlängning, villkor som en hyresgäst omöjligen kan godta.45 Med villkor menas 

att inte bara hyran ska vara skälig utan samtliga villkor som en hyresvärd ställer  

upp omfattas av regleringen. För den fortsatta framställningen är villkorsfallen 

utan större intresse då kopplingen till avstående från besittningsskydd inte kan 

sägas vara särskilt stark. Det kan dock  noteras att ett villkor där hyresvärden 

kräver att en hyresgäst med besittningsskydd ska avstå från detta, betraktas som 

oskäligt.46 

 

2.3 Särskilt om ersättningen vid obefogad uppsägning 

Som nämnts tidigare innebär systemet med indirekt besittningsskydd att en 

hyresgäst som blivit uppsagd utan att någon besittningsbrytande grund är 

tillämplig har rätt till ekonomisk ersättning. Någon rätt att kvarstanna i lokalen 

finns dock inte för lokalhyresgäster.  

 

Regleringen återfinns i JB 12:58b och den ekonomiska kompensationen kan utgå 

i två delar, en minimiersättning som alltid utgår samt en skadeståndsdel vilken 

utgår om ytterligare kompensation anses befogad. En förutsättning för att 

                                            
44 Prop. 1968:91 Bihang A s. 127–128.  
45 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal s. 244.  
46 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen (2015 Zeteo), kommentar till JB 12:57 
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ersättning ska utgå är att hyresgästen har hänskjutit tvisten till hyresnämnden för 

medling, JB 12:58 st. 3. 

 

Som nämnts ovan är grundtanken med regleringen att den ska verka preventivt; en 

alltför låg ersättning skulle därför riskera att undergräva syftet med regleringen. 

Skulle traditionella skadeståndsrättsliga principer tillämpas och endast en påvisad 

ekonomisk skada vara ersättningsgill, finns en risk att det skydd lagstiftaren vill 

uppnå går förlorat. Detta då den ekonomiska skadan av att förlora en mindre 

lagerlokal eller liknanden kan var liten för hyresgästen. För att säkerställa den 

preventiva verkan är därför hyresgästen garanterad en minimiersättning om en 

årshyra vid en obefogad uppsägning.47  Det är den totala hyran som ska ersättas, 

vilket innebär att även kostnader för el, vatten, värme och liknande ska inräknas i 

ersättningsbeloppet.48  

 

För det fall den garanterade minimiersättningen inte täcker den förlust som en 

hyresgäst lider vid en obefogad uppsägning, finns i paragrafens andra stycke 

stadgat att en hyresvärd i skälig omfattning ska ersätta denna övriga skada. Primärt 

ska hyresvärden ersätta kostnader för flyttning, värdeminskning på hyresgästens 

egendom, värdet på av hyresgästen bekostade förbättringsarbeten och 

rörelseskada. 49  Till skillnad från vad som gäller vid beräkning av 

minimiersättningen är detta ett skadestånd vilket medför att endast påvisade skador 

som inte täcks av minimiersättningen, genererar skadeståndsskyldighet.50 Vidare 

följer av lagtextens ordalydelse att ersättningsskyldigheten kan jämkas då 

ersättningen ska utgå i skälig omfattning. Jämkning ska dock ske restriktivt och 

tycks vara relativt ovanlig.51  

                                            
47 Jfr. prop. 1987/88:146 s. 36. 
48 Prop. 1987/88:146 s. 49. 
49 Se prop. 1968:91 Bihang A s. 236. Beloppen kan bli höga, i Svea hovrätt, avd. 4, dom 2015-03-31 i mål 
nr T 1621-14 dömdes hyresvärden att betala 136 mkr. Till största del avsåg skadeståndet ersättning för  
rörelseskada. 
50 Jfr. Björkdahl, Hyra av bostad och lokal s. 239.  
51 Prop. 1968:91 Bihang A s. 236 samt Bengtsson, Hager, Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast 
egendom s. 122. 
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2.4 Avstående från besittningsskydd 

2.4.1 Allmänt om avstående 

Utöver de besittningsbrytande grunderna som jag redogjort för under avsnitt 2.2.2, 

utgår ingen ersättning om parterna avtalat om ett avstående från det indirekta 

besittningsskyddet. Ett sådant avtal om avstående ska enligt ordalydelsen i JB 

12:56 st. 2 ingås på en separat handling. Syftet är att påkalla extra uppmärksamhet 

hos hyresgästen, att denne avsäger sig en rättighet och på så sätt undvika att en 

hyresvärd smyger in ett sådant villkor i avtalet.52 Även om avståendet i sig inte får 

tas med i själva hyresavtalet, villkoras normalt hela hyresavtalet av att ett avtal om 

avstående från besittningsskydd tecknas, och om så krävs, godkänns av 

hyresnämnden.53 

 

Benämningen avstående från besittningsskydd är egentligen något missvisande. 

Som nämnts i inledningen av denna uppsats är det möjligt att avtala bort mer än 

reglerna om ersättning och skadestånd vid avflyttning. Ett avtal om avstående från 

besittningsskydd kan, och tycks som oftast också ha innebörden att ingen av 

reglerna i JB 12:57–60  ska tillämpas på hyresförhållandet. Följden blir att parterna 

inte behöver följa de formkrav för uppsägning som stadgas i JB 12:58–12:58b. 

Hyresgästen avsäger sig vidare sin rätt att hos hyresnämnden ansöka om uppskov 

med avflyttning enligt JB 12:59. Hyresgästen avsäger sig med andra ord oftast mer 

än enbart rätten till ersättning.  

 

2.4.2 Avstående utan hyresnämndens godkännande 

En överenskommelse om avstående från besittningsskydd kan i två olika 

situationer ingås mellan parterna utan någon extern inbladning från hyresnämnden. 

Den första är när hyresförhållandet varat i mer än nio månader. Som nämnts i 

                                            
52 SOU 1966:14 s. 327, prop. 1968:91 Bihang A s. 125 samt prop. 2005/06:13 s. 20.  
53 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen (2015 Zeteo), kommentar till JB 12:56 st. 2. Detta stöds även av 
min granskning av de hyresavtal som insänts till hyresnämnderna tillsammans med ansökan om avstående, 
där dylika klausuler är mycket vanligt förekommande.  
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avsnitt 2.2 inträder besittningsskyddet först efter nio månader; det är alltså först 

när hyresgästen innehar skyddet som denne kan välja att avstå från det. När nio 

månader gått har hyresgästen vidare ett bättre utgångsläge då hyresvärden inte kan 

tvinga hyresgästen att ingå ett avtal om avstående varvid någon inskränkning av 

avtalsfriheten inte anses nödvändig.  

 

Genom en lagändring år 2006 tillkom ytterligare en möjlighet att avtala om 

avstående från besittningsskydd utan att ett godkännande behöver inhämtas från 

hyresnämnden. Förutsättningen för ett sådant avtal är att grunden för själva 

avståendet är antingen den att hyresvärden ska återta lägenheten för att bedriva 

egen verksamhet eller att det rör sig om andrahandsuthyrning där 

förstahandsavtalet upphör. Vidare får avtalet endast ingås för en tid om max fem 

år från hyresförhållandets början. Skälen för lagändringen var att denna typ av 

avståenden, som fanns på ett förtryckt formulär tillhandahållet av hyresnämnden, 

regelmässigt godkändes.54 Hyresnämndens inblandning ansågs därför inte tjäna 

något syfte och en lagändringen förutspåddes även medföra en minskad 

arbetsbelastning hos landets hyresnämnder.55 Tidsbegränsningen på fem år utgör 

en kodifiering av hyresnämndens tidigare praxis i frågan.56 Slutligen stadgas ett 

formkrav för avståendeavtalet; det måste följa de formulär som återfinns i 

Förordning (2005:1148) om vissa överenskommelser enligt JB 12:45a och JB 

12:56.  

 

2.4.3 Avstående med hyresnämndens godkännande 

2.4.3.1 Ansökan 

För det fall avtal om avstående från besittningsskydd tecknas innan dess att 

hyresgästen erhållit skydd, det vill säga inom nio månader från tillträde, ska ett 

sådant avtal godkännas av hyresnämnden. Det finns inga formkrav för hur ansökan 

                                            
54 Prop. 2005/06 s. 19. 
55 Prop. 2005/06 s. 19. 
56 Prop. 2005/06 s. 20. 
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ska utformas, hyresnämnden tillhandahåller för ändamålet en blankett vars struktur 

de flesta ansökningar tycks följa.57 På blanketten är grunderna rivning eller större 

ombyggnad förtryckta och de sökande behöver bara markera en kryssruta. Om 

grunden är någon annan får den anges i skrift. Noterbart är att det på blanketten 

anges att överenskommelsen endast är giltig fem år från hyresförhållandets 

inledande, trots att någon sådan tidsgräns ej anges i jordabalken eller i förarbetena. 

Av hyresnämndens egen handbok framgår att huvudregeln ska vara att avståenden 

ska vara begränsade till fem år och ytterligare tid ska motiveras. Det lämnas dock 

en öppning för lokala sedvänjor.58  

 

Doktrin är enig om att en ansökan utan en tydligt angiven grund för avståendet inte 

kan godkännas.59 Om en sådan ansökan ändå lämnas in kan hyresnämnden inte 

självmant föreskriva någon begränsning utan får istället försöka få parterna att enas 

om sådana.60  

 

2.4.3.2 Hyresnämndens prövning 

Det saknas vägledning i förarbetena kring hur hyresnämnden ska pröva en ansökan 

om avstående från besittningsskydd för lokaler. Ett uttalande som görs i samband 

med reglerna för avstående från besittningsskydd vid bostadshyra ger dock viss 

vägledning.61 Här anges att ett godkännande ska ges för det fall omständigheterna 

är sådana att hyresgästen ändå inte hade åtnjutit något besittningsskydd,62 det vill 

säga om någon av de besittningsbrytande grunderna kan åberopas. 

Domstolsverkets handbok ger inte heller mycket vägledning. Det anges dock att 

                                            
57  http://www.hyresnamnden.se/Domstolar/hyresnamnderna/Avstaende_fran_besittningsskydd-Lokal.pdf 
De ansökningar jag granskat följer denna mall med endast ett fåtal undandtag.  
58 http://www.dvhandbok.domstol.se/habo/avsnitt%2013.htm#_Toc271103031 under avsnitt 13.9.2 
Lokaler.  
59 Skorup, Hyreslagarna s. 266, Dahlquist-Sjöberg, Kommersiella hyresavtal s. 121, Victorin, Kommersiell 
hyresrätt s. 75 samt Grauers, Nyttjanderätt s. 170. 
60 Gad, SvJT 1974 s. 693.  
61 Prop. 2005/06:13 samt Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen (2015 Zeteo), kommentar till JB 12:56 st. 2.  
62 Prop. 1968:91 Bihang A s. 90.  
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det är främst vid tillfälliga uthyrningar i väntan på en angiven situation, till 

exempel rivning, som ett godkännande ska lämnas.63  

 

Rent praktiskt innebär det att hyresnämnden vid prövning av en ansökan i många 

fall måste bedöma vilken utgången kan tänkas bli vid en hypotetiskt 

efterhandsprövning av besittningsskyddet innan hyresförhållandet inletts. En 

sådan prövning torde vara förenad med vissa svårigheter vilket jag kommer att 

återkomma till.  

 

För det fall beslutande hyresråd finner att ansökan är godtagbar stämplas och 

undertecknas den. Någon motivering till beslutet ges ej. Ett beslut kan därefter inte 

överklagas enligt JB 12:70. Ett avtal om avstående från besittningsskydd för 

bostad kan dock jämkas med hjälp av avtalslagens 36 §,64  om detsamma är möjligt 

vid lokalhyra är oklart och rättspraxis saknas. Vad gäller själva hyresavtalet ska 

sägas att det vid prövning av avtalet om avstående inte görs någon prövning av 

villkoren i själva hyresavtalet.65  

3 Kategorisering av tagna beslut 

3.1 Allmänt om underlaget 

Den totala mängden beslut som granskats inom ramen för denna uppsats uppgår 

till 1 114 st. fördelat enligt följande: Göteborg 562 beslut, Malmö 196 beslut, 

Västerås 22966 beslut samt Stockholm 127 beslut. Av det granskade materialet kan 

det konstateras att en mycket stor andel av ansökningarna låter sig grupperas i ett 

fåtal kategorier, baserat på vilka skäl som anges som grund för avståendet. Jag har 

valt att benämna dessa kategorier ”rivnings- och ombyggnadsfall”, ”kopplade 

                                            
63  http://www.dvhandbok.domstol.se/habo/avsnitt%2013.htm#_Toc271103031 under avsnitt 13.9.2 
Lokaler. 
64 RBD 3:85 
65 Detta framgår uttryckligen av hyresnämndens blanketter.   
66  Antalet beslut tagna under perioden uppgår till 244 enligt sökning i hyresnämndens 
verksamhetsstödssystem ”Vera”. Vid genomgång av de arkiverade besluten kunde emellertid endast 229 
beslut återfinnas i fysisk form varpå jag inte kunnat inkludera de 15 beslut som inte återfanns i arkivet. 
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avtal”, ”parkeringsavtal” samt ”myndighetskrav”. Var och en av kategorierna 

kommer här presenteras närmare och i avsnitt 4–8 kommer ansökningarnas 

förhållande till gällande rätt analyseras närmare.  

3.2 Rivnings- och ombyggnadsfall 

Den vanligast förekommande orsaken till att en ansökan om avstående från 

besittningsskydd görs är att huset ska rivas eller genomgå en större ombyggnad 

som omöjliggör att hyresgästen kvarstannar i hyresobjektet. Under den studerade 

tidsperioden utgjorde denna kategori ca 60 % av den totala mängden ansökningar 

vid hyresnämnden i Västerås, vid hyresnämnden i Göteborg var andelen  ca 55 % 

samt ca 50 % av ärendena vid hyresnämnderna i Malmö och Stockholm.  

 

Då rivning eller större ombyggnad finns förtryckt på hyresnämndens eget formulär 

och de sökande endast behöver markera en kryssruta och bifoga hyresavtalet 

utvecklas grunden för ansökan i denna kategori ytterst sällan och då enbart när 

parterna ansöker om godkännande av en överenskommelse med längre 

giltighetstid än de fem år som anges som standard i hyresnämndens formulär.  

3.3 Kopplade avtal 

I denna kategori återfinns de ansökningar där en större avtalsrelation än enbart 

lokalhyra finns mellan parterna. Kategorin är mångfacetterad; det vanligast 

förekommande scenariot är dock att hyresgästen är en franchisetagare och 

lokalhyran endast är en del av ett större avtalspaket.  

 

Till denna kategori räknar jag in de flesta fall där ansökan om avstående görs med 

hänvisning till någon annan avtalsrelation än det lokalhyreskontrakt som bifogats 

ansökan. Det kan exempelvis röra sig om hyra av förråd i samma marina där 

hyresgästen även har en båtplats och där lokalhyra ska upphöra om hyresgästen 

slutar nyttja båtplatsen, 67  eller mer komplexa samarbetsavtal där hyresgästen 

                                            
67 HGG 1938-15 
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förbinder sig att leverera en tjänst eller produkt till hyresvärden.68 När det gäller 

uthyrning av parkeringsplatser är kopplade avtalsrelationer vanligt 

förekommande, dessa har jag dock valt att sortera under en separat kategori.   

3.4 Parkeringsavtal 

Den tredje kategorin utgörs av besittningsskyddsavstående i samband med 

uthyrning av parkering. Sammantaget utgör parkeringsavtal ca 4 % av den totala 

mängden ansökningar och det är främst två typer av situationer som tycks 

föranleda att en ansökan inkommer till hyresnämnden. Den första är den där 

parkeringshyresgästen också bor i huset och just bostadsuthyrningen är en 

förutsättning för att få hyra parkeringsplatsen.69 Den andra typen av situationer är 

en bostadsrättsförening hyr ut till någon utomstående men vill förbehålla sig rätten 

att återta parkeringsplatsen om någon medlem ur nämnda förening önskar hyra 

parkeringen. 70 

3.5 Myndighetskrav 

I den fjärde kategorin har jag samlat ansökningar där grunden för ansökningen på 

ett eller annat sätt har  koppling till beslut eller andra direktiv från det offentliga. 

En stor del av de ansökningar som hör till denna kategori har tillkommit på grund 

av att detaljplanen för området på något sätt begränsar uthyrningen. Vanligast är 

uthyrning i strid med rådande detaljplan som därför är beroende av ett tillfälligt 

bygglov. En annan vanligt förekommande orsak är att detaljplanearbete pågår för 

det området och det förväntas en omläggning av bruksändamålet för lokalen när 

den nya detaljplanen antagits.  

Slutligen återfinns i denna kategori avståenden som rör uthyrning av lokaler på 

flygplatser där verksamheten till stor del är reglerad av nationella och 

internationella regelverk.71  

                                            
68 Exempelvis HGG 1821-15 som rör en caféverksamhet där hyresvärden har vissa krav på dess bedrivande. 
69 Exempelvis HNS 98-15. 
70 Exempelvis HVT 3006-14. 
71 Se https://www.easa.europa.eu/document-library/regulations  
samt http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/security/doc/legislation_maritime_security.pdf för en 
överblicka av tillämpliga regelverk för flygplatser respektive hamnområden. De specifika regelverken 
kommer ej beröras närmare i denna uppsats då de saknar relevans för uppsatsens frågeställningar.  
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3.6 Övriga ärenden 

Den sista av mina kategorier är ämnad till att samla upp de övriga ansökningar 

som faller utanför den kategorisering jag gjort ovan. Häri ryms en stor variation av 

ansökningar vilka jag ändå ansett värda att nämna. Det är svårt att kortfattat 

redogöra för de olika grunderna för avstående från besittningsskyddet som angivits 

på ansökningarna i denna kategorin utan detta kommer göras närmare i analysen 

under avsnitt 8. Merparten av denna grupp utgörs dock av ansökningar där grunden 

för avstående från besittningsskyddet är den att hyresvärden själv önskar nyttja 

lokalen eller att det rör sig om andrahandsuthyrning. En annan grund som 

återkommer i denna kategori är den att hyresvärden ämnar att sälja fastigheten och 

ev. uthyrning kan påverka försäljningen negativt.  

3.7 Summering av granskade beslut fördelat per kategori  

3.7.1 Rivnings- och ombyggnadsfall 

Hyresnämnden i Göteborg:  314  beslut 

Hyresnämnden i Malmö:  107  beslut 

Hyresnämnden i Stockholm: 63 beslut 

Hyresnämnden i Västerås:  146  beslut 

Totalt     630  beslut 

3.7.2 Kopplade avtal 

Hyresnämnden i Göteborg:  75  beslut 

Hyresnämnden i Malmö:  44  beslut 

Hyresnämnden i Stockholm: 18  beslut 

Hyresnämnden i Västerås:  25  beslut 

Totalt     162  beslut 
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3.7.3 Parkeringsavtal 

Hyresnämnden i Göteborg:  26  beslut 

Hyresnämnden i Malmö:  8  beslut 

Hyresnämnden i Stockholm: 9  beslut 

Hyresnämnden i Västerås:  3  beslut 

Totalt     46  beslut 

3.7.4. Myndighetsbeslut 

Hyresnämnden i Göteborg:  50  beslut 

Hyresnämnden i Malmö:  9  beslut 

Hyresnämnden i Stockholm: 16  beslut 

Hyresnämnden i Västerås:  11  beslut 

Totalt     86  beslut 

3.7.5 Övriga beslut 

Hyresnämnden i Göteborg:  97  beslut 

Hyresnämnden i Malmö:  28  beslut 

Hyresnämnden i Stockholm: 19  beslut 

Hyresnämnden i Västerås:  46  beslut 

Totalt     190 beslut 

4 Rivnings- och ombyggnadsärenden  

4.1 Ansökningarnas innehåll  

Som konstaterats ovan utgör rivning- och ombyggnadsärenden över hälften av det 

totala antalet ärenden rörande avstående från besittningsskydd vid de granskade 

hyresnämnderna. Det stora antalet är för mig något överraskande då parterna, vid 

uthyrning av lokaler där rivning eller ombyggnad är att vänta, har en möjlighet 

undanröja hyresgästens besittningsskydd redan i hyresavtalet. 72  Det framstår 

därmed något omständligt att gå via hyresnämnden för att få ett avstående från 

                                            
72 Se avsnitt 2.2.2.2. 
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besittningsskyddet, särskilt då de hyresavtal som bifogas ansökningarnas  giltighet 

uteslutande är villkorade av att ett godkännande ges. Parterna kan dock vara 

relativt säkra på att ett godkännande kommer att erhållas då ansökan, som tidigare 

nämnts, inte behöver utvecklas nämnvärt eftersom denna grund finns förtryckt på 

hyresnämndens egen blankett och vittnar om en ytterst summarisk process med   

regelmässiga godkännanden. Det kan här påminnas om att hyresnämnden inte 

granskar andra villkor i det aktuella hyresavtalet när de tar beslut i frågan om 

avstående från besittningsskyddet. En sådan kvalitativ granskning av hyresavtalet 

hade möjligen givit parterna fler skäl att gå via hyresnämnden, men nu är så ej 

fallet. 

 

Inte heller tycks tidsaspekten skilja sig från den typ av besittningsskyddsavstående 

som parterna själva kan avtala om. När det gäller de så kallade rivningsklausulerna 

framgår av JB 12:57 1 st. p. 1 att ett sådant villkor endast är giltigt i fem år från 

dess tillkomst. När det gäller godkännande från hyresnämnden saknas en sådan 

tidsbegränsning i lag, det kan därför tänkas att nämnden endast skulle involveras i 

de fall då ett längre avstående önskas. Min undersökning ger dock inte stöd för en 

sådan teori då över 98% av de granskade besluten är tidsbegränsade till just de fem 

år som står förtryckt på hyresnämndens egen blankett. Endast ett fåtal fall avser en 

längre tidsperiod än fem år, även här har avståendena godkänts. Gemensamt för 

alla ansökningar om avstående för en längre period än fem år är att hyresvärden 

där särskilt motiverat den längre tidsperioden med att lokalen är belägen i ett 

område där en större förändring av stadsbilden är beslutad, men starten för arbetet 

ännu är obestämd.73 Gemensamt för ansökningarna där  femårsgränsen frångåtts 

är även att hyresvärden det allmänna eller en större exploatör. 

 

En viss skillnad vad gäller tidsaspekten vid avstående från besittningsskydd kan 

noteras. Vid användandet av en rivningsklausul är giltigheten fem år från det att 

                                            
73 Se till exempel HGB 4363-14 och HNS 5256-15.  
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villkoret tillkommit. Här menas den tidpunkt då avtalet tecknas,74 en tidpunkt som 

vanligen föregår tidpunkten för tillträdet. Här skiljer sig rivningsklausulerna från 

hyresnämndens godkännanden då det av hyresnämndens blankett framgår att 

tidsbegränsningen av avståendet gäller fem år från tillträdet av lokalen. I praktiken 

innebär det att ett godkännande oftast täcker en större del av det faktiska 

hyresförhållandet beroende på hur lång tid före tillträdet hyresavtalet tecknas. 

Möjligen skulle detta kunna förklara varför parterna väljer att gå via hyresnämnden 

istället för att använda en rivningsklausul, särskilt om kontraktet skrivs långt före 

tillträdet. Jag är dock tveksam till att denna tidsskillnad är förklaringen till att 

ärendetypen är så vanligt förekommande då min granskning av de aktuella avtalen 

ger att den faktiska tidsskillnaden mellan avtalets ingående och tillträdet av lokalen 

i normalfallet är ett par månader upp till ett halvår med enstaka fall som överstiger 

ett halvår.  

 

Då grunden för ansökan uteslutande utgörs av en kryssruta med en förtryckt text, 

och denna endast utvecklas om ett frångående av den standardiserade 

femårsgränsen önskas av parterna, är det svårt att utläsa varför denna typ av 

ansökningar är så vanligt förekommande. Hade parterna varit tvungna att utveckla 

sin ansökan mer kanske det där hade gått att utläsa varför parterna väljer att gå 

genom nämnden då det rör något som de själva kan reglera i avtalet. Ett resultat av 

detta är att denna del av analysen blir något spekulativ.  

 

Den enda förklaringen jag kan finna till att rivnings- och ombyggnadsärendena är 

så pass vanligt förekommande är att ett avstående som godkänts av hyresnämnden, 

som nämnts under avsnitt 2.4.1, normalt omfattar samtliga regler i JB 12:57–60. 

Följden blir att parterna, troligtvis på hyresvärdens initiativ, genom att ansöka om 

ett godkännande av avståendet även avtalar bort hyresvärdens skyldighet att iaktta 

formkraven för uppsägning enligt JB 12:58 samt hyresgästens möjlighet att ansöka 

                                            
74 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen (2015 Zeteo), kommentar till JB 12:57 under ”första stycket punkt    
2 – rivning”.  
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om uppskov med avflyttningen enligt JB 12:59. En av hyresnämnden godkänd 

överenskommelse skiljer sig här från en rivningsklausul upptagen i 

hyreskontraktet då den senare enbart medför att hyresvärdens 

ersättningsskyldighet undanröjs. Det är med andra ord mer fördelaktigt för en 

hyresvärd att ansöka om ett godkännande. Att slippa iaktta formkraven för en 

uppsägning torde vara en fördel av mindre betydelse. Av desto större betydelse är 

hyresvärden härigenom att hyresgästen begär och erhåller uppskov med 

avflyttningen vilket säkerställer att lokalen verkligen är utrymd på det sätt 

hyresvärden önskar och garanterar att en planerad rivning eller ombyggnad kan 

påbörjas enligt plan.  

4.2 Ändamålsenlighet  

För att bedöma om denna typen av ärenden hanteras på ett ändamålsenligt sätt 

finns det anledning att se närmare på 2006 års lagändring av JB 12:56 som 

omnämnts i avsnitt 2.4.2. I propositionen som föregick lagändringen konstaterade 

regeringen att de grunder för avstående från besittningsskyddet som var föremål 

för diskussion då, att hyresvärden själv skulle bedriva verksamhet eller att det 

rörde sig om andrahandsuthyrning, regelmässigt godkändes av hyresnämnden.75 

Likt dagens situation med rivning och ombyggnad återfanns de grunderna 

förtryckta på hyresnämndens formulär och hyresnämndens prövning tjänade inget 

syfte i praktiken.76 Som skäl för lagändringen anfördes även att hyresnämnderna 

skulle slippa handlägga ett inte obetydligt antal ärenden,77 utan att det praktiska 

skyddet för hyresgästerna skulle minska.78  

 

De skäl som föranledde 2006 års lagändring är enligt min uppfattning slående lika 

dagens situation med rivnings- och ombyggnadsärenden. Frågan om rivnings- och 

ombyggnadsfallen skulle undantas från kravet på godkännande från hyresnämnden 

behandlades i den då aktuella propositionen men efter att hyresgästföreningen i sitt 

                                            
75 Prop. 2005/06:13 s. 19. 
76 Prop. 2005/06:13 s. 19. 
77 Prop. 2005/06:13 s. 19. 
78 Prop. 2005/06:13 s. 20. 
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remissvar motsatt sig en ändring, där de menade att proceduren med godkännande 

från hyresnämnden begränsade missbruk av avtalsfriheten från hyresvärdens 

sida,79 valde regeringen att inte genomföra någon ändring.80 Anmärkningsvärt är 

att invändningarna om missbruk av avtalsfriheten görs gällande främst för bostäder 

och inte lokaler. Regeringen väljer dock att göra samma bedömning om risk för 

missbruk av avtalsfriheten vid lokalhyra.81 Idag, tio år senare, har vi emellertid en 

situation där hanteringen av frågan tycks vara ytterst summarisk och grunden 

återfinns förtryckt på det formulär nämnden tillhandahåller. Det kan därför enligt 

min mening ifrågasättas i vilken utsträckning systemet med ett godkännande 

verkligen förhindrar ett missbruk av avtalsfriheten inom ramen för lokalhyra. 

Förvisso kan det tänkas att ”besväret” med att ansöka hos nämnden medför att en 

hyresvärd avstår från ett annars tveksamt agerande. I ett sådant fall är det dock inte 

hyresnämndens prövning i sig som förhindrar ett missbruk utan själva hindret 

ligger då snarare i formaliakrav som medför merarbete. Ett sådant system har jag 

svårt att finna ändamålsenligt, speciellt när en hyresvärd tycks kunna räkna med 

att erhålla ett godkännande utan vidare krav på motivering så länge avståendet 

håller sig inom tidsramen på fem år.   

 

De skäl som gjordes gällande för ett avskaffande av kravet på godkännande från 

hyresnämnden i vissa typer av ärenden vid 2006 års lagändring kan enligt min 

mening göras gällande även idag. Jag ser endast en ringa funktion med att parterna 

behöver ansöka hos nämnden i rivnings- och ombyggnadsärenden särskilt då det 

befarade uttunnandet av besittningsskyddet, som följer av att ”större ombyggnad” 

är något vagt och lämnar ett tolkningsutrymme, 82  svårligen hanteras när 

hyresvärden inte behöver utveckla omfattningen av den planerade 

ombyggnationen i sin ansökan.  

 

                                            
79 Prop. 2005/06:13 s. 13. 
80 Prop. 2005/06:13 s. 14.  
81 Prop. 2005/06:13 s. 20.  
82 Jfr. prop. 2005/06:13 s. 14.  
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Som en följd av det här ovan anförda anser jag att det finns anledning att se över 

hanteringen av dessa ärenden. Som jag ser det finns här två vägar att gå. Första 

alternativet är att man tillåter parterna att själva avtala om ett fullständigt avstående 

från besittningsskyddet, det vill säga ett avstående som har samma omfattning som 

det som erhålls vid godkännande av hyresnämnden istället för det mer begränsade 

som följer av en rivningsklausul i hyresavtalet. En sådan åtgärd skulle enlig mig 

inte förändra det faktiska skyddet för en hyresgäst med hänsyn till hur ärendet 

hanteras hos hyresnämnderna. Ett system likt det för avstående från 

besittningsskyddet vid andrahandsuthyrning m.m. där parterna upprättar en separat 

handling skulle i min mening dessutom kunna stärka det faktiska skyddet om det 

samtidigt genomförs en lagändring där möjligheten att infoga en rivningsklausul i 

avtalet tas bort. Ett sådant borttagande är motiverat då parterna ändå bibehåller 

möjligheten att själva avtala om saken, men risken att en rivningsklausul smygs in 

i avtalet utan att hyresgästen upptäcker det minskar om kravet på särskild handling 

är absolut. En följdeffekt blir även att mer än hälften av de ärenden som inkommer 

till hyresnämnden idag försvinner, vilket torde medföra en inte oansenlig 

besparing för det allmänna – argument som tillmättes vikt vid 2006 års lagändring.  

 

Det andra alternativet är att hyresnämnden upphör med att systematiskt godkänna 

denna typ av avståenden. Det är inte självklart att den utveckling som skett genom 

hyresnämndens praxis är förenlig med lagstiftarens tanke med när det ska vara 

möjlighet att avstå från det indirekta besittningsskyddet. Med hänsyn till att 

systemet med rivningsklausuler finns har jag svårt att se att lagstiftaren förutsåg 

den utveckling som har skett, där avståendeavtal används istället. En 

rättsutveckling har därmed skett i någon form, även om den troligen inte är så 

långtgående då rivningsklausuler och denna typ av avståendeavtal ligger nära 

varandra. Här blir åter igen hyresgästföreningens påpekande om missbruk i 

samband med 2006 års lagändring intressant. Möjligen innebär dagens system med 

en kryssruta på ansökningsblanketten att det missbruk hyresgästföreningen 

varnade för inte kan förhindras.  En lagöversyn likt den som genomfördes år 2006 

skulle därför vara på sin plats då det inte är självklart att rättsutvecklingen ligger i 
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linje med lagstiftarens intentioner. 2006 års kodifiering av hyresnämndens praxis 

föregicks av en utredning för säkerställa att den rättsutveckling som skett var 

acceptabel i förhållande till skyddet för en hyresgäst. En sådan utredning skulle 

enligt mig vara välkommen nu för att klargöra om även denna rättsutveckling är 

acceptabel eller om en översyn behöver göras för att uppnå ett ändamålsenligt 

skydd för hyresgästen. En sådan utredning bör dessutom, som nämnts ovan, 

omfatta systemet med rivningsklausuler för att utreda om även dessa bör avskaffas 

eller förändras för att undvika missbruk av möjligheten att avskaffa det indirekta 

besittningsskyddet för en femårsperiod.  

5 Kopplade avtal  

5.1 Franchise  

Kopplade avtal eller avtalspaket,  som innebär att det i ansökan till hyresnämnden 

anges att grunden för avståendet beror på att något annat avtal än själva 

hyresavtalet sägs upp, är relativt vanligt förekommande vid samtliga 

hyresnämnder. I denna kategori är franchiseupplägg den vanligaste typen med 96 

stycken beslut. Det typiska franchiseupplägget innebär att hyresgästen inte bara 

hyr en lokal utan även erhåller rättighet att använda ett visst varumärke och inte 

sällan hela butiks- eller restaurangkoncept med inredning och ett visst utbud av 

varor.  

 

Trots att avtalskomplexiteten i franchiseupplägg må vara hög är ansökningarna till 

hyresnämnden även här ofta kortfattade och anger i princip endast att JB 12:57–

60 ej ska tillämpas på hyresförhållandet för det fall att det kopplade avtalet upphör 

att gälla.83 Anmärkningsvärt är att det inte i någon av de aktuella ansökningarna 

har bifogats något annat avtal utöver överenskommelsen om avstående från 

besittningsskydd och själva hyresavtalet. Som följd av detta kommer de exakta 

grunderna som franchiseavtalet kan sägas upp, och därmed när hyresvärden undgår 

                                            
83 Se t.ex. HSN 10323-14, HGG 2522-14 och HGG 3841-14.  
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ersättningsskyldighet, inte komma till nämndens kännedom eftersom ansökan 

endast hänvisar till franchiseavtalens upphörande som grund för att JB 12:57–60 

ej ska gälla.  

 

En avtalsrelation, som inte enbart består av ett hyresavtal, där parterna avtalar om 

att det indirekta besittningsskyddet villkoras av ett annat avtals bestånd ger 

parterna teoretisk möjlighet att införa besittningsbrytande grunder i 

avtalsrelationen som normalt inte skulle godtas i ett ”rent” hyresavtal. Att på detta 

sätt använda sig av flera avtal som är förbundna med varandra medför en risk för 

kringgående av det besittningsskydd som hyreslagstiftningen är ämnad att ge. Att 

innebörden av franchiseavtalen som genom överenskommelsen om avstående 

direkt är kopplat till besittningsskyddet, inte framgår av ansökan är enligt mig 

problematisk då det inte går att säga vilka de faktiska omständigheter som medför 

att JB 12:57–60 inte ska tillämpas är.  Som en följd går det inte att definitivt säga 

om det här sker en förändring i det faktiska skyddet för hyresgästen. Jag kommer 

dock att återkomma till förhållandet till gällande rätt under avsnitt 5.4.  

 

När det gäller tidsbegränsningen av avståendet är majoriteten begränsade till fem 

år eller kortare tid men här finns även en grupp beslut som saknar begräsning i 

tiden. 84  Samtliga rör livsmedelsbutiker inom en och samma koncern i 

göteborgsområdet. I samtliga fall framgår det av ansökan att det rör sig om andra- 

eller tredjehandsuthyrning, det vill säga en typ av uthyrning där avstående från 

besittningsskydd inte kräver hyresnämndens godkännande för det fall parterna 

begränsar avståendet till fem år.85  

5.2 Kopplade tjänste- och uppdragsavtal  

Utöver franchise är den näst mest förekommande typen av kopplade avtal sådana 

där hyresavtalet är kopplat till ett annat avtal där hyresgästen åtar sig att leverera 

en viss tjänst eller på annat sätt utföra ett uppdrag. Totalt handlar det om ett 

                                            
84 Se exempelvis HGG 541-15. 
85 Se avsnitt 2.4.2 samt JB 12:56 st. 2.  
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femtiotal beslut jämnt fördelade över de granskade hyresnämnderna. Främst rör 

det sig om situationer där hyresgästen sköter den operativa driften av en 

anläggning som denne också hyr. Till exempel finns här lokaler i tåg- och 

bussdepåer, 86  diverse idrottsanläggningar, 87  restauranglokaler, 88  och även 

flyktingboenden. 89  Den gemensamma nämnaren för dessa ansökningar är att 

hyresvärden inte bara har ett intresse av lokalhyran utan även vilken verksamhet 

som bedrivs samt på vilket sätt denna bedrivs. Som exempel kan nämnas en 

personalrestaurang där hyresgästens underlåtenhet att servera en varierad och 

näringsrik kost till hyresvärdens personal ska föranleda att hyresavtalet sägs upp 

utan någon kompensation till hyresgästen.90 

 

I likhet med franchisefallen är övriga avtal utöver hyresavtalet normalt inte bifogat 

den ansökan som lämnas in till hyresnämnden. Likaså är ansökan ofta mycket 

kortfattad och nämner enbart att hyresavtalet är villkorat av övriga avtal, utan att 

ange vilka grunder för uppsägning som återfinns däri. En formulering som 

återkommer i de här granskade ansökningarna är att parterna är överens om att 

hyresavtalet utgör en underordnad beståndsdel av avtalsrelationen, vilket är en 

intressant formulering som jag kommer att återkomma till i avsnitt 5.4.  

 

Vad gäller tidsbegränsningen av avståenden i denna kategori kan här noteras att 

avståenden som sträcker sig längre än fem år är vanligare än i övriga kategorier, 

som mest har nämnderna godkänt avstående på tio år med hänvisning till löptiden 

på de övriga avtalen mellan parterna. Främst förekommer sådana avståenden i 

situationer där den kopplade tjänsten eller uppdraget är upphandlat enligt reglerna 

för offentlig upphandling där parterna ansökt om godkännande av ett avstående 

som tidsmässigt överensstämmer med det upphandlade avtalet.  

 

                                            
86 Se exempelvis HMA 2372-14 och HGG 3206-14.  
87 HMA 1267-15. 
88 HVT 419-15. 
89 Exempelvis HVT 1999-14. 
90 HMA 234-15. 
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5.3 Hyresavtal kopplat till annan nyttjanderätt  

I kategorin kopplade avtal återfinns slutligen elva beslut, samtliga från 

hyresnämnden i Göteborg, där lokalhyran är kopplad till någon övrig form av 

nyttjanderätt. Tio beslut rör mindre förrådsutrymmen på en och samma marina där 

hyresgästen även innehar en nyttjanderätt för båtplats,91 ett beslut rör ett förråd i 

bostadshus där hyresgästen också innehar ett hyreskontrakt för bostad. I samtliga 

fall har hyresnämnden godkänt att besittningsskyddet för lokalutrymmet ej ska 

gälla för det fall den andra nyttjanderätten upphör.  

5.4 Förhållande till gällande rätt  

5.4.1 Tillvägagångssätt vid kopplade avtal    

Det saknas reglering i svensk lagstiftning som specifikt berör situationer med 

kopplade avtal där ett av avtalen är ett lokalhyreskontrakt. En central problematik 

är i vilken mån lokalhyra som endast är en del av två parters samarbete ska 

klassificeras och om hyreslagstiftningen ska tillämpas, vilket naturligtvis får 

följder vid bedömningen om besittningsskydd och avtal om avstående från detta. 

Då nämnden enligt de få förarbetsuttalanden som finns har att förhålla sig till 

gällande rätt och att de endast bör godkänna sådana ansökningar där hyresgästen 

ändå inte haft ett besittningsskydd,92 är det intressant att se hur kopplade avtal 

hanterats i rättspraxis för att se om det är möjligt att i ett annat avtal infoga grunder 

för hävning som medför att hyresavtalet upphör utan rätt till kompensation för 

hyresgästen. 

 

En rättspraxis för kopplade avtal har växt fram där den traditionella metoden har 

varit att klassificera hela avtalsrelationen som en enhet och, om hyresmomentet 

inte är en endast underordnad beståndsdel, tillämpa de hyresrättsliga reglerna.93 

Principen har sitt ursprung i två rättsfall från 70-talet. I NJA 1971 s. 129 som rörde 

                                            
91 Exempelvis HGG 51-15, samtliga ansökningar är identiska vad gäller angivna grunder.  
92 Se avsnitt 2.4.3.2. 
93 Jfr. Björkdahl, Tvistelösning vid samarbeten där det ingår ett lokalhyresavtal, i Eklund m.fl. (red), 
Skrifter till Anders Victorins minne s. 79.  
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upplåtelser av bland annat kiosk- och restauranglokaler på ett travbaneområde. 

Avtalsrelationen mellan parterna innehöll ytterligare samarbetsavtal rörande bland 

annat öppettider och prissättning. Domstolen uttalade att denna typ av blandade 

avtal där lokalupplåtelse ingår kan vara att hänföra till något annat än hyra för det 

fall det ”ingår endast som ett underordnat moment i det avtal, varigenom 

upplåtelsen skett, eller omständigheterna eljest så avviker från vad som 

förekommer vid hyra att avtalet rimligen icke kan vara att hänföra under 

hyreslagstiftningen”. I den aktuella tvisten fann HD att just detta avtalspaket var 

att klassificera som hyra varpå dåvarande hyresrättsliga regler tillämpades på hela 

avtalsrelationen. Liknande utgång fick NJA 1978 s. 389 där en personalrestaurang 

var upplåten och där hyresvärden även hade inflytande över  utbud och priser. 

Domstolen bedömde även här avtalsrelationen som en enhet och tillämpade 

därefter hyresrättsliga regler. Samma tillvägagångssätt har mer nyligen tillämpats 

av Svea hovrätt i det uppmärksammade profilrestauranger-målet.94  

 

Nämnda praxis rör efterhandsprövning och är inte direkt överförbar på den 

situation som berörs här, nämligen en förhandsprövning. Den ger dock en 

fingervisning om hur kopplade avtal ska hanteras. En rimlig följd borde i min 

mening vara att hyresnämnden för att kunna avgöra om ett avstående likt de ovan 

redovisade följer gränserna för besittningsskyddet måste klassificera avtalet. 

Finner nämnden vid en sådan klassificering att det rör sig om hyra ska även de 

punkter i övriga avtal som rör uppsägning och besittningsskydd testas mot 

jordabalkens regler. Det vanligaste torde i dessa lägen vara att de grunder som 

anges prövas mot generalklausulen i JB 12:57 p. 4, det vill säga om de utgör 

godtagbara skäl för att bryta besittningsskyddet. Problemet som jag ser det är att 

en sådan prövning omöjligen kan göras när hyresnämnden inte har tillgång till hela 

avtalsrelationen.  

 

                                            
94 Svea hovrätt, avd. 4, dom 2015-03-31 i mål nr T 1621-14. Målet överklagades till Högsta domstolen men 
prövningstillstånd beviljades inte. 
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I sammanhanget ska tilläggas att HD har presenterat ett alternativt 

tillvägagångssätt för hantering av kopplade avtal som återfinns i NJA 2007 s. 1018. 

Målet rör en en bensinmack som hyrs ut som en del i en kopplad avtalsrelation där 

även rätt till att nyttja hyresvärdens varumärke m.m. ingår. Upplägget torde kunna 

klassificeras som ett typiskt franchiseupplägg. Frågan i HD var om hyresvärden 

hade befogad anledning att säga upp hyresavtalet med hänvisning till att övriga 

samarbetsavtal sagts upp. Domstolen tycks här  välja ett annat tillvägagångssätt 

där de inte klassificerar avtalet som en enhet för att sedan passa in hela relationen 

under ett regelverk. 95  Istället fokuserar de på den tvistiga frågan och låter 

tvistefrågan styra tillämpligt lagrum.  

 

Avgörandet från år 2007 saknar inte relevans när det kommer till uppgiften att på 

förhand bedöma om en kopplad avtalsrelation är en acceptabel grund för avstående 

från besittningsskydd, vilket jag kommer att återkomma till nedan. Vad gäller 

själva frågan om hur kopplade avtal bör hanteras i en sådan förhandssituation som 

föreligger i hyresnämnden anser jag det dock sakna betydelse. Jag vill här mena 

att för det fall hyresnämnden har att bedöma om en avståendeansökan med 

kopplade avtal uppfyller kraven för ett godkännande så måste de ha tillgång till 

samtliga avtal för att kunna bedöma rimligheten i avståendeansökan. En annan sak 

är att tillvägagångssättet i NJA 2007 s. 1018 må vara av stor betydelse för en 

eventuell tvist i ett senare skede.96  

5.4.2 Kopplade avtal som grund för uppsägning  

Ovan har jag argumenterat för att en korrekt bedömning förutsätter att hela avtalet 

blir föremål för granskning. Även om det faktum att hela avtalsrelationen inte blir 

känd för hyresnämnden är problematisk i sig besvarar det inte frågan om en 

                                            
Björkdahl, Tvistelösning vid samarbeten där det ingår ett lokalhyresavtal, i Eklund m.fl. (red), Skrifter till 
Anders Victorins minne s. 86. 
96 Anmärkningsvärt är att domstolen i det nyss nämnda hovrättsdom (profilrestauranger) alltså tycks ha 
återgått till en mer traditionell metod där hela samarbetsavtalet inordnats under jordabalkens regler. Målet 
beviljades ej prövningstillstånd av HD. 
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hänvisning till ett annat avtal ändå kan utgöra en acceptabel grund för ett avstående 

från besittningsskydd.   

 

Målen från sjuttiotalet nämner inte om hyresvärden haft en befogad anledning att 

säga upp hyresavtalet, vilket är den centrala frågan i avståendefrågor. Kan det 

konstateras att befogad anledning föreligger saknar hyresgästen besittningsskydd 

enligt JB 12:57 p. 4 och ett godkännande av en sådan avståendeansökan försämrar 

inte hyresgästens skydd. Här blir återigen NJA 2007 s. 1018 intressant och framför 

allt den intresseavvägning som HD gör när de tillämpar generalklausulen i JB 

12:57 p. 4.97 Domstolen beaktar i denna bedömning att hyresvärden rimligen måste 

ha kunnat frigöra sig från samarbetet samt att ett sådant långtgående skydd som 

ersättningsreglerna i JB 12:58 b ger inte kan anses vara motiverat när ett 

hyreskontrakt ingår i ett större avtalskomplex (hyresgästen yrkade på hela det 

positiva kontraktsintresset).  Med andra ord att det faktum att ett hyreskontrakt 

ingår i ett större avtalskomplex medför att det indirekta besittningsskyddet kan bli 

allt för betungande för hyresvärden och därmed inte ska tillämpas. Därmed torde 

det kunna konstateras att ett avtal om avstående från besittningsskydd som ingås 

med hänvisning till att hyreskontraktet ingår i ett större avtalskomplex kan vara 

acceptabelt i förhållande till gällande rätt, med hänvisning till NJA 2007 s. 1018. 

Däremot ställer jag mig återigen tveksam till att godkännande lämnas utan att hela 

avtalsrelationen är känd för nämnden.  

 

En ytterligare faktor att väga in är att i den intresseavvägning som görs i NJA 2007 

s. 1018 beaktas att det från hyresvärdens sida utbetalats 400 000 kr, samt att 

hyresvärden förbundit sig att utbetala ytterligare 411 800 kr till hyresgästen. Då 

det indirekta besittningsskyddet endast ger ekonomisk kompensation och inte 

någon rätt att kvarstanna uppstår därför frågan om hur utgången blivit om någon 

ersättning inte redan utbetalats från hyresvärden. Det kan inte uteslutas att 

utgången blivit en annan om ersättning inte redan utgått i NJA 2007 s. 1018, att 

                                            
97 Se avsnitt 2.2.2.3.  
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HD då funnit att ersättning enligt JB 12:58b ska utgå i en sådan situation. I min 

mening, baserat på hur HD argumenterar kring att hyresvärden rimligen måste 

kunna frigöra sig från  avtalet, tolkar jag det dock som att det i franchiseupplägg 

bör finnas utrymme att säga upp hyresavtalet utan att ersättningsreglerna enligt JB 

12:58b aktiveras. Alltså kan det inte sägas strida mot gällande rätt att godkänna 

avtal om avstående från besittningsskydd i franchiserelationer.   

5.4.3 Ändamålsenlighet  

Även om det kan finnas grund att godkänna avstående från besittningsskydd i 

kopplade avtalsrelationer ställer jag mig något tveksam till om den faktiska 

hanteringen är  ändamålsenlig och upprätthåller det skydd som lagstiftaren tänkt.  

 

Som jag anmärkt på ovan är normalt inte hela avtalsrelationen känd för 

hyresnämnden när den ska besluta om godkännande av ett avståendeavtal med 

kopplade avtal. Detta ser jag som en stor brist som i min mening inte 

överensstämmer med den praxis som finns på området. För franchiseupplägg finns 

förvisso 2007 års avgörande där reglerna kring besittningsskydd fick stå tillbaka 

vid en intresseavvägning. Samtliga avtal i relationen var emellertid kända i den 

tvisten. Jag invänder inte mot utgången i det avgörandet eller att jordabalkens 

regler inte tillämpas på denna typ av mer ”moderna” affärsupplägg där lokalhyra 

ingår. Tvärtom så är det välkommet för att möjliggöra denna typ av verksamhet 

där själva lokalhyran endast utgör en del av relationen.98 Då ett avstående från 

besittningsskyddet torde klargöra för parterna redan på förhand att 

ersättningsreglerna som utgör det indirekta besittningsskyddet inte ska tillämpas 

på franchiseupplägget, och därmed bidra till att potentiella tvister undviks, är jag 

positiv ställd till att godkännande förvisso lämnas för många typer at kopplade 

avtal. Hanteringen medför emellertid risk för ett betydligt försämrat skydd för 

hyresgästen.  

 

                                            
98 Jfr. Björkdahl, Tvistelösning vid samarbeten där det ingår ett lokalhyresavtal, i Eklund m.fl. (red), 
Skrifter till Anders Victorins minne s. 88 samt Victorin, Kommersiell hyresrätt s. 89-90.  
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Det ska här anmärkas att jag inte kunnat utläsa exakt på vilka grunder som 

besittningsskyddet inte ska gälla, då de kopplade avtalen inte bifogats. Följden blir 

att jag inte kan uttala mig om det faktiska upprätthållandet av besittningsskyddet 

då det inte är känt på vilka grunder de övriga avtalen kan sägas upp, och därmed 

även det kopplade hyresavtalet, eller om det i avtalsrelationen finns övriga 

ersättningsklausuler likt de som fanns i NJA 2007 s. 1018. Det kan däremot 

konstateras att prövningen medför att beviskravet för hyresvärden blir mycket lågt 

ställt. Det förefaller räcka att parterna benämner avtalspaketet som en 

franchiserelation. Det låga beviskravet medför i sig en beaktansvärd risk för att det 

blir väldigt lätt för en hyresvärd att avtala bort besittningsskyddet, vilket medför 

att skyddet för en hyresgäst försvagas på ett sätt som lagstiftaren inte tycks ha haft 

i åtanke när reglerna kring avstående infördes.  

 

Detsamma kan sägas för de ansökningarna vid tjänste- eller uppdragsavtal där 

parterna anger att lokalhyran är av underordnad betydelse. Själva formuleringen 

tycks vara direkt hämtad från NJA 1971 s. 129 och för de fall där lokalhyran 

verkligen är av underordnad betydelse kan inte det faktiska besittningsskyddet ha 

förändrats för hyresgästen. Utan att ha sett dessa kopplade avtal är det dock 

omöjligt att avgöra huruvida lokalhyresavtalet verkligen är underordnat. Det som 

istället sker här är hyresnämnden tycks godta att parterna själva klassificerar 

hyresavtalets betydelse sett till hela avtalsrelationen, något som inte stämmer 

överens med 1971 och 1978 års avgörande där domstolen prövar frågan. Effekten 

av ett lågt beviskrav blir även här att skyddet för en hyresgäst riskerar att bli 

uttunnat.  

 

Mot beviskravet måste dock processekonomi ställas då höga beviskrav medför en 

tidskrävande och kostsam process och längre handläggningstider. Det kan också 

tänkas att de övriga avtal som hänvisas till innehåller affärshemligheter som 

parterna inte vill röja på sådant sätt som sker när de lämnas in till hyresnämnden. 

Det processekonomiska argumentet kan dock i min mening inte väga upp det 

faktum att beviskraven medför en betydande risk för att besittningsskyddet, 
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åtminstone för en period på upp till fem år, avtalas bort genom hänvisning till andra 

avtal.  

 

Dagens rättsläge kan sägas vara något otillfredsställande när det kommer till hur 

kopplade avtal ska hanteras. Lagstiftningen hanterar inte uttryckligen frågan och 

den praxis som finns täcker i min mening inte alla aspekter. Genom att separat 

avtala om avstående från besittningsskydd säkerställer parterna att de 

ersättningsregler som återfinns i JB 12:58b ej kommer att tillämpas på 

avtalsrelationen. Viss problematik kan därmed undvikas. Metoden att klassificera 

avtal och därefter inordna dem under jordabalkens bestämmelser, för det fall 

relationen bedöms som hyra, har den baksidan att regler som är illa anpassade för 

det aktuella avtalet kan komma att tillämpas. 99  Genom avståendeavtalet 

säkerställer parterna att så inte kan ske vilket kan sägas underlätta diverse 

”moderna” affärsupplägg så som franchising för vilken hyreslagstiftningen är illa 

anpassad. Jag är dock tveksam till att rättsutvecklingen för kopplade avtal bör ledas 

framåt på detta sätt. Det skapar en rättsordning som riskerar att bli inkonsekvent, 

där bedömningen kan bli olika beroende på om den sker i efterhand inom ramen 

för en tvist eller som vid avståendebeslut, på förhand. Dessutom anser jag inte att 

NJA 2007 s. 1018 ger ett tillräckligt tydligt prejudikat för att kategoriskt kunna 

godkänna kopplade avtal.  

 

Min slutsats i denna del blir därmed den att nuvarande hantering från 

hyresnämndernas sida inte bidrar till ett ändamålsenligt upprätthållande av det 

skydd som lagstiftaren givit hyresgästen. I vissa fall, likt de där ett förråd hyrs ut i 

samband med att hyresgästen även nyttjar en båtplats vid en marina förefaller 

själva lokalhyran vara av sådan uppenbart underordnad betydelse att ett 

godkännande knappast kan sägas kringskära skyddet för en hyresgäst. I andra fall 

medför det låga beviskravet att det blir allt för enkelt för en mindre nogräknad 

                                            
99 Se Björkdahl, Tvistelösning vid samarbeten där det ingår ett lokalhyresavtal, i Eklund m.fl. (red), Skrifter 
till Anders Victorins minne s. 83.  
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hyresvärd att i relationer som inte enbart består av lokalhyra dölja 

uppsägningsklausuler i ett externt avtal.  

6 Parkeringsavtal  

6.1 Allmänt  

Den tredje kategorin består av ett fyrtiotal beslut som rör parkeringsplatser. Beslut 

i denna kategori återfinns vid samtliga av de granskade hyresnämnderna och  

samtliga beslut utom ett gäller avståenden som är giltiga i fem år. Ansökningarna 

har den gemensamma nämnaren att grunden för ansökan är ett eventuellt behov av 

någon annan att nyttja platsen.  

 

Drygt hälften av ansökningarna berör situationer där hyresvärden är en 

bostadsrättsförening med parkering i den egna fastigheten och där 

parkeringsplatsen hyrs ut till någon som inte är medlem i bostadsrättsföreningen. 

I samtliga ansökningar motiverar hyresvärden avståendeansökan med att 

föreningen primärt tillhandahåller parkering för sina egna medlemmar och om 

behov av parkering uppstår bland dessa ska den externa hyresgästen kunna sägas 

upp. 100  Ett avstående saknar begränsning i tid utan är giltigt för den tid 

hyresförhållandet består.101 

 

Nästan lika vanligt förekommande är ansökningar där hyresvärden även hyr ut 

butiks- eller kontorslokaler i den aktuella fastigheten där parkeringen är belägen.  

I de aktuella ansökningarna är parkeringshyresgästen inte hyresgäst i övrigt hos 

hyresvärden och hyresvärden önskar att kunna erbjuda den aktuella parkeringen 

till en sådan lokalhyresgäst i fastigheten om behov uppstår utan att det indirekta 

besittningsskyddet medför någon ersättningsskyldighet.102  

                                            
100 Se exempelvis HGG 172-15, HMA 1778-14, HNS 9325-14 och HVT 2277-14. 
101 HGG 5009-14.  
102 Se exempelvis HNS 12663-14 och HGG 1061-15, inga beslut rörande denna typ av ansökan återfinns 
vid hyresnämnderna i Malmö och Västerås. 
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Slutligen finns två ansökningar vid hyresnämnden i Malmö där det åter igen är en 

bostadsrättsförening som är hyresvärd. Hyresgästen är medlem i den aktuella 

bostadsrättsföreningen och den hyrda parkeringen är den andra parkeringen som 

hyresgästen hyr av föreningen. Ansökan till hyresnämnden motiveras med att 

bostadsrättsföreningen vill förbehålla sig rätten att kunna hyra ut denna 

parkeringsplats till en annan medlem i föreningen, som inte har någon annan 

parkeringsplats, om behov uppstår.103 

6.2 Förhållande till gällande rätt  

Likt situationen vid kopplade avtal torde det vara av primärt intresse att testa de 

skäl som anförs i de ansökningar som inkommer till hyresnämnden mot 

generalklausulen i JB 12:57 p. 4. för att kunna bedöma huruvida hyresgästens 

besittningsskydd ändå hade brutits om den situation som anges i ansökan hade 

inträffat vid en senare tidpunkt i hyresförhållandet.  

 

Det saknas särskild vägledning i lagens förarbeten och senare rättspraxis är 

knapphändig. När det gäller en bostadsrättsförenings önskan att kunna säga upp en 

extern hyresgäst för att istället hyra ut sina parkeringsplatser till de egna 

medlemmarna är NJA 1972 s. 515 dock av intresse. Hyresgästen (ett 

parkeringsbolag) i målet hyrde ca 35 parkeringsplatser och hyrde i sin tur ut dessa 

till egna kunder. HD gjorde här en intresseavvägning likt den som ska göras vid 

tillämpningen av JB 12:57 p. 4, där bostadsrättsföreningens intresse ansågs väga 

tyngre än hyresgästens intresse av att behålla platserna. Avgörande i målet var 

emellertid det faktum att hyresgästen betalade en hyra som understeg 

marknadshyran för parkeringsplatserna samt att denna hyra hade kunnat höjas vid 

en förlängning. Därmed hade parkeringsbolagets verksamhet förmodligen inte 

varit lönsam vid en förlängning vilket fick avgörande betydelse vid 

intresseavvägningen. Då jag inom ramen för denna uppsats inte kunnat göra en 

                                            
103 HMA 2428-14 och 2429-14.  
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bedömning om hyresnivån i de granskade besluten är marknadsmässig blir 

jämförelsen med NJA 1972 s. 515 något haltande. Inget i ansökan antyder att 

hyresnivån skulle vara anmärkningsvärt låg, om så hade varit fallet hade det varit 

lämpligt att ta upp i avståendeavtalet eller i ansökan till hyresnämnden då det i 

vilket fall är en faktor att beakta.  

 

Utöver det nyss nämnda avgörandet har jag inte kunnat hitta någon praxis för 

situationer likt de som anförts i de här aktuella ansökningarna hos hyresnämnden. 

En anledning till detta torde vara det faktum att det rör just enstaka 

parkeringsplatser, där intresset av att slita en tvist förbi förstainstans i 

hyresnämnden får antas vara lågt.   

6.3 Ändamålsenlighet  

Trots avsaknad av vägledande avgörande att jämföra de ansökningar som 

inkommer till hyresnämnden mot, är jag ändå av uppfattningen att hyresnämndens 

godkännande av de ansökningar inte påverkar upprätthållandet av skyddet för 

hyresgäster i negativ riktning.  

 

Avsaknaden av vägledande avgöranden ger förvisso en situation där klara svar 

saknas. Följden blir att jag här får mäta argumenten som anförs mot 

generalklausulen  och den intresseavvägning som ska göras. Om en sådan 

operation genomförs på den första kategorin, där en bostadsrättsförening hyr ut till 

en extern hyresgäst kan det noteras att bostadsrättsföreningens önskan att hyra ut 

till en egen medlem tillmäts betydelse i NJA 1972 s. 515 även om den inte är inte 

direkt avgörande i det målet.  

 

Rörande den andra typen av ansökningar rörande parkeringsplatser kan det tänkas 

att möjligheten för en hyresvärd att kunna erbjuda en parkeringsplats  till en 

hyresgäst som hyr butik eller lokalyta i samma fastighet ger ett mervärde som i 

min mening inte kan lämnas utan avseende vid en intresseavvägning. Därför anser 
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jag att besittningsskyddet kan brytas vid en situation där hyresvärden önskar hyra 

ut parkeringen till en befintlig lokalhyresgäst i samma fastighet.  

 

När det slutligen kommer till den sista kategorin, där hyresgästen har ytterligare 

parkeringar i samma fastighet så kan det konstateras att denna typ av avstående 

förefaller vara mycket ovanlig samt att en hyresgäst som redan har en parkering i 

samma garage har relativt lätt vägande skäl vid en intresseavvägning mot en 

föreningen som önskar upplåta platsen till en medlem utan någon parkering.  

 

Min slutsats i denna del blir att parkeringshyresgäster över lag torde ha ett relativt 

svagt besittningsskydd. Sett till de faktorer som bör beaktas vid en 

intresseavvägning enligt förarbeten och praxis, till exempel upparbetad kundkrets 

och krav på visst läge, 104  kan det konstareas att sådana faktorer sällan lär 

aktualiseras när det gäller en parkering som hyrs utav en privatperson.  

 

När det gäller parkeringar kan det även konstateras att det vid nyttjande av 

parkering utomhus, vilket klassificeras som lägenhetsarrende, helt saknas helt 

regler om besittningsskydd och att det här finns en långtgående avtalsfrihet.105 Ett 

för strikt upprätthållande av besittningsskyddet för parkeringsplatser inomhus 

skulle därför skapa en i min mening omotiverat stor skillnad mellan inomhus- och 

utomhusparkeringar. Därför anser jag att hyresnämndens godkännande av de 

ansökningar jag granskat inte kan sägas inskränka skyddet för en hyresgäst på ett 

oacceptabelt sätt.   

                                            
104 Se avsnitt 2.2.2.3.  
105 Grauers, Nyttjanderätt, s. 253. 
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7 Myndighetskrav 

7.1 Allmänt om kategorin  

Den fjärde kategorin granskade beslut kan delas in i två undergrupper. Den första 

rör ansökningar som har sin grund i att detaljplanekrav begränsar eller kommer att 

påverka användningen av lokalerna. Ärendetypen återfinns vid samtliga 

hyresnämnder jag granskat. Totalt rör det sig om 51 ansökningar rörande lokaler 

där hyresvärden antingen hyr ut en lokal som har tillfälligt bygglov för den aktuella 

användningen,106 där uthyrningen efter det tillfälliga bygglovets utgång strider mot 

detaljplanen, eller där arbete med att ta fram en ny detaljplan pågår.107 Även här är 

avståendeavtalet mycket kortfattat i sin formulering men den gemensamma 

nämnaren är att hyresvärden förväntar sig en förändrad användning av lokalen på 

med anledning av en förändring av hela området som fastigheten är belägen i. I de 

flesta fall innehåller även avståendeavtalet en skrivelse om att det indirekta 

besittningsskyddet inte ska gälla på grund av rivning.108 Avståendeavtalen är i 

samtliga ansökningar begränsade till fem år eller kortare.  

 

Den andra undergruppen, 33 ansökningar, rör uthyrning av lokaler vid någon av 

landets statligt ägda flygplatser. Hyresvärden är i samtliga fall driftsbolaget 

Swedavia. 109  Ärendetypen förekommer vid hyresnämnden i Göteborg och 

Stockholm. Avsaknaden av typen av ärende Västerås är logisk då det inom 

hyresnämndens geografiska ansvarsområde inte finns någon statlig flygplats.  I 

ansökan anges att lokalhyran inte ska vara förenad med något besittningsskydd 

med hänvisning till att driften av en flygplats regleras av en rad internationella 

regelverk som snabbt kan komma att ändras, och få till följd att lokalen behövs för 

                                            
106 Exempelvis HVT 2457-14.  
107 Exempelvis HGG 1446-15. 
108  Exempelvis HMA 2426-14. Min uppfattning är att hyresvärden vill gardera sig då den definitiva 
framtiden för fastigheten inte är klar.  
109 Exempelvis HNS 2722-15. Samtliga ansökningar är identiska vad gäller grunden för avstående från 
besittningsskyddet.  
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att flygplatsen ska uppfylla dessa regelverk. Unikt för denna kategori är att 

samtliga avståenden saknar begräsning i tiden.  

7.2 Förhållande till gällande rätt  

De två typerna av ansökningar som här behandlas kan tyckas ha ganska lite 

gemensamt. Jag har dock valt att samla dem i en och samma kategori då avståendet 

är kopplat till att myndighetsregler i någon form förväntas förändra den aktuella 

formen av lokalutnyttjande. I detaljplanefallen är det en förväntad förändring som 

föranlett avståendeansökan, och i flygplatsfallen är det hyresvärden som önskar 

säkerställa att lokalerna någorlunda snabbt kan evakueras om så blir nödvändigt.  

 

Detaljplanefallen torde i många fall kunna ersättas med en ansökan om rivning och 

ombyggnad, vilket redan i sig är en grund för att bryta det indirekta 

besittningsskyddet. 110  I andra fall där huset blir kvar ska det noteras att 

hyresvärden med sin ansökan vill möjliggöra en förändrad användning av lokalen 

efter att en ny detaljplan är på plats. Just förändrad användning som på förhand är 

känd tas i förarbetena upp som en situation där besittningsskyddet kan brytas.111 

HD har även i praxis ansett att en hyresvärds önskemål om att ta en lokal i anspråk, 

i samband med en större omstrukturering sker av ett område, ska väga tungt.112 Att 

godkänna ansökningar av denna typ måste därför i min mening ligga i linje med 

gällande rätt, då det redan från hyresförhållandets start är känt för parterna att 

omläggning kommer att ske.  

 

När det gäller flygplatsavtalen anser jag att de är en ovanlig typ av uthyrning då 

antalet flygplatser är relativt få.113 Flygplatsmiljöer bör, på grund av de höga 

säkerhetskrav som verksamheten omges av, vara en av de mest reglerade 

byggnaderna i ett samhälle. Som följd av att det är en ganska ovanlig typ av 

                                            
110 Se avsnitt 4.1.  
111 SOU 1961:47 s. 114.  
112 NJA 2013 s. 1112, HD:s domskäl under p. 18.  
113 Sverige har i skrivande stund tio statligt ägda samt ytterligare 34 privat ägda flygplatser där linjetrafik 
bedrivs. Se www.swedavia.se samt Sveriges Regionala Flygplatser, www.flygplatser.se.   
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uthyrning saknas förarbetsuttalanden eller praxis för just lokalhyra på flygplatser. 

Lagens förarbeten nämner däremot att behovet av att ta en lokal i anspråk om det 

behövs för fastighetens skötsel kan vara ett sakligt skäl att bryta 

besittningsskyddet.114 Att uppfylla myndighetskrav är förvisso inte direkt kopplat 

till fastighetens skötsel, emellertid är det i min mening ett närbesläktat skäl och 

viss vägledning bör därför kunna hämtas från förarbetet. Vid en hypotetisk  

intresseavvägning torde det också vara mycket svårt för en hyresgäst att anföra 

skäl som väger tyngre än en flygplatsoperatörs behov av lokalen för att uppfylla 

regler för verksamheten. Även här blir därför min bedömning att godkännande av 

denna typ av ansökningar inte kan strida mot gällande rätt.  

7.3 Ändamålsenlighet  

Då de ansökningar som kan kategoriseras som detaljplaneärenden i min mening 

utgör ett slags typfall på just sådana situationer som lagstiftaren haft  i åtanke när 

systemet med avstående instiftades,115 kan jag inte se att godkännandet av denna 

typ av ansökningar försvagar en hyresgäst ställning. Utan möjlighet att avtala bort 

besittningsskyddet hade troligen dessa lokaler stått tomma fram till dess att 

detaljplanearbetet avslutats och förändringen av det aktuella området tagit vid. 

Avstående från det indirekta besittningsskyddet bidrar här till möjligheten att 

lokaler utnyttjas även under övergångsperioder och därmed optimeras 

användningen av lokaler.  

 

När det gäller flygplatser är min bedömning att det rör sig om en sådan speciell 

typ av lokaler att diskussionen eventuellt borde hållas helt separat. Med stöd av 

nämnda förarbetsuttalanden blir dock min bedömning att en hyresgäst i en 

efterhandsprövning mot generalklausulen i JB 12:57 p. 4 skulle ha svårt att anföra 

tyngre vägande skäl än de skäl som hyresvärden anger i avståndsansökan till 

hyresnämnden. Följden blir att, enligt min bedömning, hyresgästen vid en 

efterhandsprövning skulle sakna rätt till ersättning och därmed kan inte heller 

                                            
114 SOU 1966:14 s. 333.  
115 Jfr. Prop. 1968:91 Bihang A s. 89.  
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hyresnämndens godkännande av avståendeavtalet  sägas kringskära hyresgästens 

rätt.  

 

8 Övriga ansökningar  

8.1 Ansökningar där hyresnämndens godkännande inte är nödvändigt  

Denna sista kategori rymmer de övriga ansökningar som jag inte lyckats 

kategorisera i någon annan grupp. Totalt uppgår de till 192 stycken ansökningar. 

Knappt hälften av ansökningarna i denna kategori, 98 stycken, utgörs uteslutande  

av ansökningar där hyresnämndens godkännande inte är nödvändigt då skälen för 

avståendet som anges är att lokalen hyrs ut i andra hand eller att hyresvärden själv 

önskar att bedriva verksamhet i lokalen. 

 

Avtal om avstående från besittningsskydd kan i enlighet med JB 12:56 2 st., som 

nämnts tidigare,116 ingås av parterna att ingå utan hyresnämndens inblandning. 

Parterna är emellertid begränsade av att ett sådant avtal endast kan ingås för en 

tidsperiod om max fem år, avtal på längre tid måste godkännas. Inget av de 

granskade besluten har emellertid ingåtts för en period om mer än fem år vilket 

medför att dessa ansökningar skickats in till nämnden i onödan. Varför 

ansökningarna ändå skickats till hyresnämnden kan jag endast spekulera i. 

Möjligen beror det på okunskap om den lagändring som tillkommit på senare tid. 

Oavsett anledningen till att de skickas in medför hyresnämndens godkännande av 

avtalet inget förändrat rättsläge, och besluten kommer därför inte att behandlas 

närmare i denna uppsats.117  I denna kategori finns även två ansökningar som 

skickats till nämnden utan att så är nödvändigt där det i ena ärendet rör en 

uthyrning på endast två månader, 118  något indirekt besittningsskydd kommer 

                                            
116 Se avsnitt 4.2 för genomgång av nämnda lagändring.  
117  Jfr. avstående vid rivning och/eller ombyggnad där ett av hyresnämnden godkänt avstående från 
besittningsskydd, till skillnad från vad parterna själva kan avtala om i en s.k. rivningsklausul (JB 12:57  
1 st. p. 2), även påverkar formaliakrav för uppsägning och möjlighet till uppskov.  
118 HGG 4069-14.  
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därmed inte att skydda hyresgästen då karenstiden är nio månader. Det andra 

ärendet rör en ansökan där hyresförhållandet redan varat i fem år,119 i det lägen är 

parterna fria att själva ingå en överenskommelse om avstående från 

besittningsskydd.  

8.2 Tillfällig uthyrning av lokal eller del av lokal  

Den näst vanligaste typen av ansökningar jag valt att sortera in i kategorin övrigt 

är ansökningar om avstående vid tillfälliga och inte sällan partiella uthyrningar av 

lokaler. Totalt 52 ansökningar från samtliga av de granskade hyresnämnderna 

återfinns. Ansökningarna om avstående, om än olika formulerade, har den 

gemensamma nämnaren att hyresvärden söker eller redan har säkrat ett mer 

långsiktigt utnyttjande av lokalen. Häri ryms avståendeavtal där hyresvärden redan 

har tecknat ett hyreskontrakt med en annan hyresgäst, som dock kommer tillträda 

senare och det därför nu är fråga om en uthyrning under perioden fram tills detta 

tillträde,120 samt korttidskontrakt där hyresvärden har som målsättning att finna en 

annan hyresgäst, villig att teckna ett längre hyreskontrakt.121 I knappt hälften av 

fallen, 20 st., rör det sig om korttidsuthyrning av utrymmen i en större lokal och 

där hyresvärden önskar att hyra ut hela lokalen.122 

 

Godkännande av avtal i situationer där hyresvärden redan har gjort klart med en 

mer långsiktig hyresgäst kan i min mening i mycket liknas med situationen som 

nyligen redogjorts för, där hyresvärden inväntar en ny detaljplan. 123  Genom 

möjligheten till avstående från besittningsskydd möjliggörs ett optimerat 

användande av en lokal som annars stått outnyttjad fram till dess att den mer 

långsiktige hyresgästen tillträder. Då hyresvärden här kan precisera datumet för 

den andra hyresgästens är tillträde är förutsättningarna för den mer tillfälliga 

                                            
119 HGG 3228-14.  
120 Exempelvis HMA 729-15. För samtliga av dessa avståenden har jag även granskat löptiden på det 
aktuella hyresavtalet som avståendet gäller för. Inga hyresavtal är tecknade på över 1 års hyresperiod. 
Uteslutande rör det sig om kvartalsvis löpande uthyrning om tidsperioden inte är fast angiven.   
121 Exempelvis HNS 7253-14.  
122 Exempelvis HVT 1220-15.  
123 Se Avsnitt 7.  
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hyresgästens nyttjande av lokalen klara på förhand. Detta är i min mening skäl som 

torde tillmätas stor vikt vid en intresseavvägning.  

 

I hyreslagstiftningskunnigas betänkande, i samband med en diskussion kring 

generalklausulen, anförs att ersättningsskyldighet torde bortfalla om en på förhand 

angiven situation inträffar, som exempel här nämns just tillfälliga uthyrningar i 

väntan på ett annat nyttjande.124 Lagens förarbeten nämner även att en omläggning 

till en mer ekonomiskt fördelaktig brukningsändamål torde utgöra sådana sakliga 

skäl som bryter hyresgästens besittningsskydd.125 Resonemanget gäller även delar 

av  större lokaler där det konstateras att en uppsägning med hänvisning till att 

ianspråktagande av den aktuella lokalen, av en annan hyresgäst, får anses vara 

sakligt motiverat om det är av stort ekonomiskt intresse för hyresvärden. 126 

Resonemanget är enligt mig fullt logiskt; det vore orimligt om ett 

lokalhyreskontrakt för en del av en lokal skulle omöjliggöra uthyrning av lokalen 

i helhet, vilket torde ge högre inkomster. Det kan därför konstateras att ekonomiska 

skäl ska väga tungt.  

 

En problematik med godkännande av denna typ är om perioden för avstående 

tillåts sträckas ut för långt. Lagstiftaren har valt nio månader som den där 

besittningsskyddet normalt ska inträda. Viss flexibilitet torde kunna accepteras i 

fall där en annan hyresgäst kommer att tillträda senare, framförallt eftersom 

hyresgästen som avstår sitt besittningsskydd vet datumet för tillträde på förhand. 

Det finns dock inga ansökningar där hyresvärden bifogat något annat hyresavtal 

som bevisar att det faktiskt finns en annan hyresgäst som tecknat avtal för samma 

lokal.127 Beviskravet får med andra ord anses vara lågt för en hyresvärd. En mindre 

nogräknad hyresvärd skulle kunna utnyttja detta för att möjliggöra uthyrning utan 

besittningsskydd i upp till fem år då detta är den tidsberäkning hyresnämnden även 

                                            
124 SOU 1966:14 s. 334. 
125 Prop. 1968:91 s. 127.  
126 SOU 1966:14 s. 333. 
127 I ett ärende, HMA 724-15 framgår av en tjänsteanteckning att hyresnämnden stämt av riktigheten i 
ansökan med den hyresgäst som enligt uppgift ska tillträda lokalen vid ett senare tillfälle. 
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här regelmässigt godkänner, vilket fått till följd att skyddet för en hyresgäst 

försämras då det inträder senare. 

 

De ansökningar jag granskat ger inte stöd för att så faktiskt sker i någon större 

omfattning då hyrestiden i de avtal jag granskat är korta, samt att ansökningarna 

till antalet är få. Det kan dock noteras att ett till synes lågt ställt beviskrav skapar 

en risk för ett försämrat skydd.  

 

Min slutsats i denna del blir att de aktuella besluten om avstående tycks vara i linje 

med gällande rätt, framförallt då ekonomiska skäl ska tillåtas väga tungt. 

Avstående från besittningsskydd möjliggör även här för en mer optimerad 

lokalanvändning då hyresvärden kan säkerställa att ersättningsreglerna inte 

förhindrar uthyrning i kortare perioder mellan två längre uthyrningar eller 

uthyrning av delar av en större lokal i lägen där det är svårt att hitta hyresgäster till 

lokalen i sin helhet.  

8.3 Avstående på grund av nära förestående försäljning av fastigheten (4.5.3) 

Försäljning av en fastighet förekommer som grund för avstående i 15 fall. Typen 

återfinns vid nämnderna i Stockholm, Göteborg och Västerås. Anledningen till att 

ansökan om avstående från besittningsskyddet inkommit är att hyresvärden avser 

att sälja fastigheten och önskar att överlåta fastigheten fri från nyttjanderätter. 

Situationen påminner mycket om den som nyss avhandlats i avsnitt 8.2 där en 

stundande händelse, här försäljning, medför att endast en kortare uthyrning är 

aktuell.  

 

För det fall det verkligen rör sig om ett kortvarigt avtalsförhållande kan samma 

resonemang jag fört kring tillfälliga uthyrningar appliceras även här. Det möjliggör 

uthyrning i perioder där lokalen annars skulle ha stått outnyttjad. Jag ser emellertid 

en större risk i dessa lägen, att missbruka det faktum att dessa avståendeavtal  

godkänns utan att hyresvärden har visat att en försäljning faktiskt är förestående.  
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Då det kan antas att en obelastad fastighet i regel betingar ett högre pris på 

marknaden kan hyresvärdar här på ett enkelt sätt utöka den karensperiod 

besittningsskyddet har på nio månader, till fem år.128 Genom att ansöka och erhålla 

ett godkännande från hyresnämnden kan en hyresvärd gardera sig mot 

ersättningsskyldighet för det fall han senare, inom fem år, önskar sälja fastigheten 

obelastad av nyttjanderätter. Härigenom kan det normalt starka skydd en 

nyttjanderättshavare har vid överlåtelse av fastigheten kringgås.129 Följden av ett 

sådant missbruk blir att det skydd som lagstiftaren önskat ge hyresgästen försvagas 

om en hyresvärd på detta sätt kan ta höjd för en eventuell framtida försäljning. Det 

låga beviskravet som förefaller råda kan med andra ord möjliggöra ett missbruk av 

avstånd från besittningsskydd på ett sätt som inte är avsett. Här ska dock noteras 

att de hyresavtal som bifogats ansökningarna i regel är skrivna som månads- eller 

kvartalsvis löpande avtal med korta uppsägningstider på mellan 1-3 månader. 

Avtalsperioder på över ett år med automatiskt förlängning på ett år vid utebliven 

uppsägning förekommer dock.130 Korta avtalstider bör i min mening tolkas som en 

avsikt att hyresförhållandet endast ska vara just kortsiktigt och talar därför mot ett 

faktiskt missbruk, medan längre avtal möjligen antyder ett missbruk då en 

försäljning sällan lär vara en process som spänner över flera år. Lika så ska det 

noteras att denna typ endast utgör drygt en procent av den totala mängden 

granskade ansökningar vilket gör att det knappast kan talas om ett utbrett missbruk 

av reglerna även om så skulle ske. Det är dock i min mening relevant att framföra 

att de låga beviskraven även här riskerar att utnyttjas av en mindre nogräknad 

hyresvärd och att det därför finns en risk att skyddet för hyresgäster inte 

upprätthålls.131 Jag kan emellertid inte i min analys av de aktuella ansökningarna 

finna belägg för att så faktiskt sker. 

                                            
128 Samtliga avståenden i denna kategori har en tidsbegränsning på fem år. 
129 Bengtsson, Hager, Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom s. 318 f. 
130 Exempelvis HGG 1016-15. 
131 En i min mening inte orimlig spekulation är dock att om denna typ av ansökningar skulle öka kraftigt i 
antal, skulle hyresnämnderna öka beviskravet på en hyresvärd som önskar avtala bort besittningsskyddet. 
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8.4 Evakueringslokaler  

Totalt 19 ansökningar om godkännanden vid hyresnämnderna i Stockholm och 

Göteborg rör lokaler dit hyresgästen blivit tillfälligt evakuerad på grund av skada 

på den ursprungliga lokalen.  

 

Även denna kategori delar många likheter med de tillfälliga uthyrningar jag 

behandlat under avsnitt 8.2 då det rör sig om en lokalhyra som redan vid ingången 

av hyresavtalet är avsedd att vara tillfällig, dock skiljer de sig åt då det i 

evakueringsfallen inte handlar om att hyresvärden vill få till stånd en lönsammare 

uthyrning.  

 

När det gäller evakueringslokaler ska det initialt noteras att för det fall den 

ursprungliga lokalen blivit förstörd på grund av en skada där hyresvärden inte är 

vållande, förfaller hyresavtalet enligt JB 12:10 samt JB 12:16. I de fall där 

evakueringslokal erbjudits torde man därför kunna tolka in en avsikt om att det 

hyresförhållandet ska fortsätta även efter en reparation skett av den ursprungliga 

lokalen.132 Redan här kan det ifrågasättas om besittningsskyddet fyller något större 

syfte för evakueringslokaler, avsikten hos bägge parter är rimligen att hyresgästen 

ska återflytta efter utförd reparation. Någon tvist om förlängning lär därför sällan 

bli aktuell vid denna typ av lokalhyra. Även om en sådan tvist skulle bli aktuell  är 

det i min mening rimligt att anta att hyresgästens intresse av att kvarstanna i 

evakueringslägenheten väger lätt, förutsatt att evakueringen inte kommit att bli av 

mer permanent karaktär, då tidsfaktorn som nämnts är något som ska tillmätas vikt 

vid intresseavvägningen. Därmed anser jag inte att godkännandet av ansökningar 

av denna typ är något som torde inskränka skyddet för en hyresgäst. Främst då 

intresset lär vara att återflytta till den skadade lokalen efter reparation.  

                                            
132 Det framgår inte av någon ansökan om lokalhyresförhållandet för den nu skadade lokalen består under 
reparationstiden (om än rimligen med nedsatt hyra) eller om avsikten är att ett nytt hyresavtal ska ingås 
efter att den reparerats. Skillnaden är emellertid endast akademisk i min mening då slutresultaten blir det 
samma. Det är även tänkbart att evakueringslokal erbjuds hyresfritt under reparationstiden, en sådan 
nyttjanderätt faller utanför begreppet hyra då kravet på vederlag i JB 12:1 inte är uppfyllt.  
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8.5 Ej kategoriserade avgöranden  

Slutligen finns fyra stycken beslut jag inte kunnat kategorisera i någon av de övriga 

grupperna.  För att uppnå en fullständig behandling av det granskade materialet 

kommer jag därför här kortfattat redogöra för dessa.  

 

Två avtal om avstående från besittningsskydd har godkänts utan att ansökan 

innehåller någon motivering till avståendet. 133  En ordning där generella 

avståenden godkänns av hyresnämnden skulle medföra en risk för ett avskaffat 

skydd för hyresgästen, där det indirekta besittningsskyddet bestånd blir beroende 

av om ansökan till hyresnämnden skickas in eller inte. En sådan rättstillämpning 

skulle stå i strid med de få förarbetsuttalanden som finns. Någon sådan verklighet 

talar dock inte min granskning för, då det endast återfinns två ärenden bland de 

granskade. Anledningen till att dessa ändå godkänts kan jag emellertid inte utläsa 

från vare sig ansökan eller det bifogade avtalet. Det första ärendet rör en lokal i en 

större galleria vilket skulle kunna antyda att det rör sig om ett så kallat 

centrumavtal där ytterligare avtal kring öppettider, utbud med mera kan 

förekomma. I sådana fall skulle det här röra sig om ett kopplat avtal, inget övrigt i 

ansökan antyder dock att så är fallet varför jag valt att separera detta ärende. Det 

andra avtalet som godkänts rör sjöbensinmack, ingen ytterligare information av 

vad som kan tänkas ligga bakom att hyresnämnden valt att godkänna avståendet 

finns att utläsa, vilket tyvärr medför att en närmare analys blir omöjlig att göra.134  

 

Ytterligare två avståendeavtal som godkänts vid hyresnämnderna i Malmö och 

Göteborg  rör förlängningar av tidigare ingångna avståendeavtal.135  Ärendet i 

Malmö framgår det inte vilka grunderna var för det föregående ärendet, det kan 

dock noteras att hyresnämnden i Malmö här meddelat parterna att förlängning 

endast kan medges för en tidsperiod om tre år då det rör en förlängning. Ansökan 

                                            
133 HGG 2364-15 och 2521-14.  
134 Här kan påminnas om Gad, SvJT 1974 s. 693, där rekommendationen till hyresnämnderna är att försöka 
vägleda parterna till en godtagbar överenskommelse. Om så skett i dessa fall framgår inte av de arkiverade 
handlingarna.  
135 HMA 1525-14 och HGG 4070-14 
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till hyresnämnden i Göteborg, rörande en butikslokal i en galleria, förlängdes utan 

begränsning i tiden.  

 

9 Summering och besvarande av frågeställningar 

9.1 Förhållande till förarbetsuttalanden och doktrin 

Löpande genom min uppsats har jag försökt att testa de skäl som anges som grund 

för avståendet från besittningsskyddet mot gällande rätt. Den vägledning som ges 

i de knapphändiga förarbetsuttalanden som finns är att godkännande ska ges när 

besittningsskydd ändå saknas. För att kunna bedöma om omständigheterna är 

sådana att besittningsskydd saknas har jag försökt testa de i avståendeavtalet  

angivna skälen mot de besittningsbrytande grunder som återfinns i JB 12:57, något 

som i de flesta fall landat i en bedömning mot generalklausulen i JB 12:57 p. 4.  

 

Mitt sammanställda material ger för handen att det, förutom i ett par ärenden, i 

princip alltid finns en motivering till ansökan. Någon ordning där generella 

avståenden utan motivering godkänns av hyresnämnderna kan inte påvisas.136 En 

annan sak är att bevisningen i vissa fall är knapphändig, något jag återkommer till 

i den avslutande diskussionen i kapitel tio. Det kan konstateras att de spekulationer 

om restriktiv tillämpning som förekommer i doktrin tycks stämma vid de 

hyresnämnder jag granskat och att ansökningar endast godkänns om de är sakligt 

motiverade. Uttalanden är förvisso knapphändiga men jag kan inte se att någon 

konflikt mellan förarbeten eller doktrin och  hyresnämndens interna praxis.  

9.2 Typfall 

Genom min sammanställning av besluten vid de olika hyresnämnderna vill jag 

mena att det, på så sätt jag gjort i denna uppsats, går att hitta en kategorisering som 

med ett fåtal grupper täcker in merparten av de beslut i avståendefrågor som tas 

                                            
136 Två ansökningar förekommer dock. Se avsnitt 8.5.  
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vid hyresnämnderna. Särskilt noterbart är att över hälften rör samma typ av 

avstående, nämligen vid en förestående rivning och ombyggnad.  

 

Det faktum att det endast tycks vara vid ett par typer av situationer som ansökan 

skickas in till hyresnämnderna får i min mening anses peka på att det inte föreligger 

något utbrett missbruk av avståendeavtal. Sett till att hyresnämnden i Västerås, 

som ansvarar för både Västerås och Uppsala, hade 229 ansökningar under den 

granskade tolvmånadersperioden tycks det vara relativt ovanligt att ett hyresavtal 

villkoras av ett godkännande.  

 

Vad gäller avtalstiden de bakomliggande hyresavtal jag granskat kan jag inte 

någon typisk kontraktslängd vid avståendeärenden. Avtalstider på allt från ett par 

veckor till fler år återfinns inom de flesta kategorier. Då just avtalsperioden, 

såtillvida den överstiger nio månader, torde spela mindre betydelse för om 

hyresgästen omfattas av ett indirekt besittningsskydd, särskilt vid en sådan 

förhandsprövning som det rör sig om vid dessa beslut.137 

9.3 Regionala skillnader 

Någon större regional skillnad när det gäller godkännande av avstående från 

besittningsskydd har jag inte kunnat finna. Samma typer av ärenden återkommer 

vid alla de granskade nämnderna, ett fåtal unika fall återfinns men tillsammans 

utgör de inte ens en procent av den totala mängden beslut. När det gäller 

tidsbegränsning av avståendeavtalet står det klart att det som huvudregel endast 

ges godkännande till hyresavtal om fem år eller kortare. Besluten kan därför sägas 

baseras på en enhetlig syn på frågan om avstående från besittningsskydd, mellan 

de olika hyresnämnderna.  

 

                                            
137 En annan sak är att det vid en efterhandsprövning kan beakta att ett hyresförhållande bestått under lång 
tid vid en intresseavvägning mellan parterna. Men då de nu aktuella avståendeavtalen ingås innan nio 
månader har passerat saknas det möjlighet att beakta detta.  
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En skillnad som jag noterat under mitt insamlande av besluten är att hyresnämnden 

i Malmö i större utsträckning tycks föra en dialog med parterna innan beslut tas, 

då det i ärendena vid denna hyresnämnd finns fler tjänsteanteckningar än vid de 

övriga jag granskat. Anteckningarna förefaller ofta röra tidsbegränsning av 

avståendeavtalet, vilket möjligen kan tyda på en något mer restriktiv syn på 

avståendeavtal än vid de övriga hyresnämnderna. Dock har jag inte undersökt 

arbetssättet vid beslut rörande avståendeavtal vid de olika hyresnämnderna 

närmare, vilket gör det svårt att uttala sig om det de facto förhåller sig på detta sätt.  

9.4 Enhetlig rättstillämpning och ändamålsenlighet   

En av mina fem frågeställningar var om den praxis som återfinns hos 

hyresnämnderna bidrar till ett enhetligt och ändamålsenligt upprätthållande av det 

indirekta besittningsskyddet. Ett tecken på oenhetlig rättstillämpning skulle kunna 

vara om en typsituation regelmässigt skulle godkännas i avståendeavtal hos 

hyresnämnden men inte erkännas som besittningsskyddsbrytande i rättspraxis, vid 

till exempel en prövning mot JB 12:57 p. 4. Något belägg för att så sker kan jag 

inte finna. Tvärt om tycks de grunder som återfinns i de granskade 

avståendeavtalen även kunna ligga till grund för en talan om att bryta det indirekta 

besittningsskyddet vilket pekar på en enhetlighet. Mer problematiskt är dock 

beviskraven vid framförallt situationer med kopplade avtal. I dessa ärenden tycks 

ett påstående om en kopplad avtalsrelation vara tillräckligt för att erhålla ett 

godkännande.  

 

I förhållande till rättspraxis vid efterhandsprövningar finns här en skillnad där det 

i det senare fallet görs en helhetsbedömning av hela avtalsrelationen. Då hela 

avtalsrelationen inte är känd för hyresnämnden vid avståendeansökningar blir en 

helhetsbedömning omöjlig att göra, vilket riskerar att påverka hyresgästens skydd.  

 

Då det utan kännedom om hela avtalsrelationen inte går att säga att skyddet för en 

hyresgäst försämras har jag inte heller belägg för att ett ändamålsenligt 

upprätthållande av det indirekta besittningsskyddet för hyresgästen inte sker. Jag 
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ser dock en betydande risk att de låga beviskrav som ställs skapar en situation där 

en hyresgäst i en mer omfattande avtalsrelation, genom hyresnämndernas 

kategoriska godkännanden av denna typ av avtal, inte erhåller det skydd som 

lagstiftningen är tänkt att ge.  

 

Förutom nämnda kategori anser jag att hyresnämndens praxis upprätthåller 

skyddet för hyresgäster på ett ändamålsenligt sätt. De ansökningar som faktiskt 

inkommer är som nämnts välgrundade. I dessa lägen kan hyresnämndens 

godkännande redan på förhand underlätta för parterna genom att tydliggöra vad 

som gäller för besittningsskyddet redan på förhand. Något som torde minska 

antalet tvister i ett senare skede av hyresförhållandet.  

9.5 Skyddet för hyresgästen 

Den sista frågeställningen kan till viss del sammanfatta de övriga fyra 

frågeställningarna. Ett av mina mål med den genomgång av beslut jag genomfört 

var att försöka utreda om hyresnämndernas praxis medförde ett försämrat skydd 

för hyresgästen. Då underlaget för min undersökning endast bestått av icke 

motiverade beslut, samtliga bifall och inga avslag har det begränsat möjligheterna 

att bedöma om det de facto föreligger en situation där skyddet försämras. Hade 

besluten varit motiverade hade det funnits med tolkningsdata att basera en sådan 

slutsats på. Lika så hade en stor del avslag kunnat visa på vad som inte accepteras 

som godkända skäl för avstående från det indirekta besittningsskyddet.  

 

Bortsett från den kritik jag framfört mot hanteringen av  kopplade avtal anser jag 

att ansökningarna i övrigt tycks vara underbyggda på ett sådant sätt att min 

uppfattning är den att hyresnämndens praxis inte medför att skyddet för 

hyresgästen rent generellt kan sägas försämras. Något exakt svar går emellertid 

inte att ge på denna fråga baserat på den data som finns att tillgå.  
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10 Avslutande diskussion 
I min inledning ställer jag frågan om icke överklagbara beslut utan egentligt 

rättskällevärde ändå har avgörande betydelse för en rättslig skyddsmekanisms 

förvekligande. Mitt svar här är att besluten var för sig endast har värde för det 

enskilda fallet. I en större mängd där typfall utkristalliseras vill jag dock mena att 

en matris för det faktiska skyddet träder fram och eventuella problem åskådliggörs. 

Här har jag primärt två invändningar. Den ena är att rivnings- och ombyggnadsfall 

bör ses över. I min mening torde parterna kunna ges möjligheten att avtala om 

detta på egen hand. En sådan förändring skulle kräva lagändring men inte förändra 

mycket i praktiken då hanteringen idag är summarisk, men då det inte är självklart 

att hanteringen hos hyresnämnderna ligger i linje med lagstiftarens tanke vore en 

utredning om just rivnings- och ombyggnadsärenden på sin plats.  

 

Min andra fundering rör den femårsgräns som framstår som mycket djupt rotad i 

hyresnämndens praxis. Hur denna femårsgräns kommit att bli så vanligt 

förekommande har jag inte lyckats hitta något svar på. Klart är att det i lag saknas 

regler för tidsbegränsning av avståendeavtal, när de godkänns av hyresnämnden. 

Avtal som parterna själva kan ingå med stöd av JB 12:56 2 st. p. 1–2 är som bekant 

begränsade till fem år. Denna gräns är emellertid endast en kodifiering av 

hyresnämndens praxis vilket gör det hela till en cirkelargumentation. Min teori här 

är att hyresnämnderna inspirerats av den tidsgräns som anges för 

rivningsklausuler, vilka endast är giltiga i fem år. Varför just femårsgränsen valts 

framgår dock inte av lagens förarbeten.138 Möjligen har tidsbegränsningen sina 

rötter i en långt tidigare utredning där just fem år ansetts vara en lämplig karenstid 

för hyresvärdens ersättningsskyldighet gentemot en hyresgäst.139 Femårsgränsen 

tycks alltså ha sina rötter lång bak i tiden och jag ställer mig frågande till om den 

är relevant för dagens hyresmarknad. Ett avståendeavtal som ingås av parterna 

efter nio månaders hyresförhållande behöver inte begränsas i tiden. Jag anser 

                                            
138 Prop. 1968:91 Bihang A s. 127. 
139 SOU 1938:22 s. 128–133.  
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därför att det vore mer enhetligt att hyresnämnden i större utsträckning tillät 

avståendeavtal utan begränsning i tiden. Upprätthållande av tidsgränsen medför att 

hyresvillkoren kommer att ändras under hyresförhållandet utan att parterna på 

något sätt agerar.140 

 

Förvisso skulle det kunna argumenteras att betydelsen av de låga beviskraven som 

jag kritiserat kan möjligen mildras något av att avståendeavtal normalt endast 

godkänns för en period om fem år och hyresgästen därefter kan åberopa det 

indirekta besittningsskyddet. En sådan ordning, där en förenklad handläggning 

motiveras med att besluten ändå är av övergående karaktär, är i min mening 

oacceptabelt ur rättssäkerhetssynpunkt.  

 

Vidare anser jag att den strikta synen på femårsgränsen riskerar spilla över till den 

intresseavvägning som ska göras vid tillämpning av generalklausulen där ett för 

stort hänsynstaganden till hyresförhållandets längd automatiskt kommer medföra 

att en hyresgäst som inte hyrt under en lång period har svagare argument på sin 

sida. Detta trots att hyresförhållandet varat de nio månader som lagstiftaren valt 

som gräns för när det indirekta besittningsskyddet ska inträda. Härigenom skapas 

ett rättsläge där en hyresgäst med kort kontraktstid, dock över nio månader, 

kommer ha ett svagare skydd. Vid kopplade avtal och kanske främst vid moderna 

upplägg så som franchiserelationer, där hyresgästen gör ett stort ekonomiskt 

åtagande vid starten av verksamheten, riskerar resultatet av en sådan strikt syn på 

just tiden att leda till olämpliga resultat i lägen där hyresgästen kanske har ett stort  

skyddsbehov. Det jag med andra ord efterlyser är ett mer binärt synsätt där 

hyresnämnden noggrannare utreder om hyresförhållandet ska, eller inte ska, vara 

förenat med besittningsskydd och då tillåter avståendeavtal utan tidsbegränsning. 

Med tiden torde en sådan ordning ge klarare riktlinjer för vilka typer av 

lokalhyresrelationer som omfattas av det indirekta besittningsskyddet.  

                                            
140 Min undersökning av de till ansökan bifogade hyresavtalen ger för handen att hyresavtalet och avtalet 
om avstående från besittningsskydd sällan har samma avtalstid.  
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Avslutningsvis anser jag att systemet med godkännande från hyresnämnden fyller 

en viktig funktion, inte minst då det med hjälp av avstående går att uppnå ett mer 

effektivt utnyttjande av lokaler under övergångsperioder samt vid mer speciella 

former av uthyrning där det skulle framstå som orimligt med ersättningsskyldighet 

för hyresvärden. Naturligtvis är detta saker som kan hanteras inom ramen för en 

förlängningstvist men det finns i min mening ett stort värde i att kunna klargöra 

detta på förhand, inte minst för att undvika kostsamma processer. Att dessutom ha 

hyresnämnden som ett kvalitativt filter, istället för en ordning där varje på förhand 

given situation som tas upp i avståendeavtalet äger giltighet, bibehåller en kontroll 

över gränserna för det indirekta besittningsskyddet.   
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11.7 Beslut från hyresnämnderna 

11.6.1 Hyresnämnden i Malmö 

1407-14 
1408-14 
1416-14 
1419-14 
1432-14 
1433-14 
1434-14 
1435-14 
1440-14 
1469-14 
1477-14 
1478-14 
1510-14 
1513-14 
1525-14 
1525-14 
1539-14 
1554-14 
1575-14 
1578-14 
1579-14 
1580-14 
1679-14 
1680-14 
1715-14 
1720-14 
1747-14 
1778-14 
1779-14 
1845-14 
1916-14 
1917-14 
1918-14 

1924-14 
1925-14 
1958-14 
1984-14 
2019-14 
2020-14 
2021-14 
2044-14 
2053-14 
2058-14 
2059-14 
2080-14 
2116-14 
2126-14 
2129-14 
2134-14 
2142-14 
2146-14 
2167-14 
2199-14 
2200-14 
2201-14 
2208-14 
2210-14 
2215-14 
2268-14 
2302-14 
2346-14 
2349-14 
2352-14 
2352-14 
2358-14 
2372-14 

2381-14 
2394-14 
2397-14 
2426-14 
2428-14 
2429-14 
2465-14 
2467-14 
2468-14 
2471-14 
2477-14 
2485-14 
2488-14 
2495-14 
2503-14 
2504-14 
2545-14 
2548-14 
2575-14 
2607-14 
2651-14 
2652-14 
2658-14 
2659-14 
2680-14 
2697-14 
2703-14 
2707-14 
2756-14 
2759-14 
53-15 
54-15 
164-15 

191-15 
193-15 
233-15 
234-15 
339-15 
352-15 
364-15 
368-15 
369-15 
391-15 
399-15 
470-15 
488-15 
528-15 
531-15 
572-15 
574-15 
575-15 
577-15 
597-15 
604-15 
605-15 
611-15 
616-15 
625-15 
645-15 
660-15 
663-15 
664-15 
685-15 
727-15 
728-15 
729-15 

752-15 
766-15 
769-15 
784-15 
812-15 
830-15 
831-15 
835-15 
844-15 
860-15 
876-15 
877-15 
882-15 
894-15 
964-15 
965-15 
979-15 
983-15 
984-15 
1000-15 
1001-15 
1002-15 
1012-15 
1030-15 
1047-15 
1062-15 
1083-15 
1099-15 
1111-15 
1170-15 
1189-15 
1191-15 
1197-15 

1198-15 
1223-15 
1264-15 
1265-15 
1267-15 
1278-15 
1279-15 
1280-15 
1281-15 
1282-15 
1325-15 
1342-15 
1343-15 
1389-15 
1410-15 
1416-15 
1435-15 
1436-15 
1466-15 
1467-15 
1468-15 
1470-15 
1488-15 
1490-15 
1491-15 
1504-15 
1505-15 
1506-15 
1507-15 
1548-15 
1549-15 
 
 

 

 

11.6.2 Hyresnämnden i Göteborg 

 
2519-14 
2520-14 
2521-14 
2522-14 
2534-14 
2535-14 
2550-14 
2560-14 
2561-14 
2564-14 
2580-14 
2581-14 
2582-14 

2595-14 
2596-14 
2623-14 
2626-14 
2655-14 
2656-14 
2686-14 
2701-14 
2715-14 
2716-14 
2717-14 
2726-14 
2803-14 

2804-14 
2805-14 
2806-14 
2816-14 
2817-14 
2818-14 
2819-14 
2841-14 
2842-14 
2843-14 
2861-14 
2864-14 
2900-14 

2901-14 
2902-14 
2903-14 
2904-14 
2905-14 
2930-14 
2931-14 
2954-14 
2994-14 
3023-14 
3031-14 
3140-14 
3151-14 

3161-14 
3163-14 
3164-14 
3165-14 
3166-14 
3195-14 
3199-14 
3200-14 
3201-14 
3206-14 
3207-14 
3208-14 
3209-14 

3210-14 
3219-14 
3225-14 
3226-14 
3227-14 
3228-14 
3243-14 
3252-14 
3267-14 
3281-14 
3282-14 
3283-14 
3284-14 



 

 

68 

3311-14 
3312-14 
3324-14 
3329-14 
3344-14 
3345-14 
3363-14 
3364-14 
3365-14 
3372-14 
3373-14 
3393-14 
3406-14 
3407-14 
3410-14 
3437-14 
3471-14 
3472-14 
3575-14 
3576-14 
3586-14 
3607-14 
3608-14 
3609-14 
3610-14 
3612-14 
3613-14 
3626-14 
3641-14 
3659-14 
3660-14 
3661-14 
3662-14 
3663-14 
3664-14 
3665-14 
3666-14 
3667-14 
3689-14 
3690-14 
3691-14 
3723-14 
3731-14 
3737-14 
3738-14 
3841-14 
3842-14 
3897-14 
3910-14 
3911-14 
3928-14 
3941-14 
3955-14 
3956-14 
3957-14 
4019-14 
4052-14 
4053-14 
4054-14 

4055-14 
4060-14 
4069-14 
4070-14 
4071-14 
4097-14 
4112-14 
4113-14 
4114-14 
4115-14 
4116-14 
4138-14 
4149-14 
4157-14 
4158-14 
4165-14 
4166-14 
4167-14 
4191-14 
4210-14 
4212-14 
4254-14 
4261-14 
4262-14 
4263-14 
4264-14 
4288-14 
4289-14 
4305-14 
4338-14 
4360-14 
4361-14 
4362-14 
4363-14 
4400-14 
4401-14 
4402-14 
4403-14 
4546-14 
4550-14 
4562-14 
4580-14 
4597-14 
4598-14 
4640-14 
4641-14 
4642-14 
4643-14 
4644-14 
4645-14 
4647-14 
4648-14 
4662-14 
4666-14 
4669-14 
5009-14 
5011-14 
5103-14 
5105-14 

5106-14 
5130-14 
5131-14 
5132-14 
5177-14 
5178-14 
5179-14 
5180-14 
5185-14 
5186-14 
5187-14 
5188-14 
5221-14 
5233-14 
5234-14 
5235-14 
5236-14 
5237-14 
5250-14 
5251-14 
5252-14 
5272-14 
5274-14 
5287-14 
5288-14 
5290-14 
5296-14 
5309-14 
5310-14 
5311-14 
5332-14 
5333-14 
5334-14 
5375-14 
5376-14 
5389-14 
5390-14 
5391-14 
5401-14 
5405-14 
5421-14 
5440-14 
5441-14 
5442-14 
5443-14 
5523-14 
5540-14 
5554-14 
5568-14 
5569-14 
5570-14 
5692-14 
5698-14 
5699-14 
5720-14 
5749-14 
5752-14 
5754-14 
5771-14 

5772-14 
5804-14 
5813-14 
5814-14 
5815-14 
5816-14 
21-15 
22-15 
54-15 
55-15 
73-15 
74-15 
90-15 
116-15 
117-15 
118-15 
147-15 
170-15 
172-15 
173-15 
187-15 
252-15 
253-15 
254-15 
285-15 
286-15 
288-15 
289-15 
307-15 
308-15 
309-15 
310-15 
311-15 
319-15 
320-15 
326-15 
327-15 
348-15 
349-15 
371-15 
372-15 
373-15 
404-15 
428-15 
429-15 
442-15 
443-15 
444-15 
469-15 
494-15 
495-15 
496-15 
498-15 
519-15 
527-15 
539-15 
541-15 
553-15 
574-15 

575-15 
577-15 
593-15 
615-15 
640-15 
641-15 
642-15 
643-15 
644-15 
658-15 
659-15 
673-15 
674-15 
686-15 
687-15 
714-15 
715-15 
716-15 
749-15 
751-15 
770-15 
794-15 
795-15 
817-15 
855-15 
856-15 
870-15 
908-15 
909-15 
910-15 
911-15 
912-15 
913-15 
945-15 
946-15 
948-15 
949-15 
970-15 
986-15 
995-15 
996-15 
1010-15 
1012-15 
1014-15 
1015-15 
1016-15 
1025-15 
1026-15 
1060-15 
1061-15 
1090-15 
1091-15 
1130-15 
1141-15 
1142-15 
1143-15 
1152-15 
1153-15 
1160-15 

1179-15 
1196-15 
1223-15 
1235-15 
1236-15 
1237-15 
1256-15 
1257-15 
1277-15 
1278-15 
1328-15 
1329-15 
1336-15 
1374-15 
1375-15 
1399-15 
1400-15 
1401-15 
1402-15 
1403-15 
1412-15 
1413-15 
1430-15 
1446-15 
1464-15 
1518-15 
1521-15 
1522-15 
1523-15 
1524-15 
1530-15 
1555-15 
1557-15 
1558-15 
1564-15 
1577-15 
1578-15 
1579-15 
1580-15 
1582-15 
1583-15 
1584-15 
1585-15 
1593-15 
1594-15 
1624-15 
1646-15 
1647-15 
1648-15 
1649-15 
1650-15 
1652-15 
1653-15 
1654-15 
1672-15 
1673-15 
1684-15 
1685-15 
1700-15 
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1704-15 
1752-15 
1753-15 
1754-15 
1755-15 
1756-15 
1757-15 
1758-15 
1759-15 
1760-15 
1761-15 
1762-15 
1763-15 
1764-15 
1765-15 
1766-15 
1767-15 
1768-15 
1769-15 
1770-15 
1771-15 
1772-15 

1773-15 
1774-15 
1775-15 
1776-15 
1777-15 
1778-15 
1779-15 
1780-15 
1781-15 
1782-15 
1783-15 
1784-15 
1785-15 
1820-15 
1821-15 
1843-15 
1844-15 
1873-15 
1892-15 
1893-15 
1898-15 
1900-15 

1901-15 
1902-15 
1903-15 
1904-15 
1907-15 
1908-15 
1938-15 
1939-15 
1940-15 
1953-15 
1955-15 
1959-15 
1975-15 
1988-15 
1989-15 
2005-15 
2006-15 
2018-15 
2021-15 
2022-15 
2046-15 
2050-15 

2051-15 
2060-15 
2061-15 
2084-15 
2086-15 
2087-15 
2105-15 
2106-15 
2107-15 
2128-15 
2159-15 
2160-15 
2180-15 
2181-15 
2193-15 
2228-15 
2229-15 
2241-15 
2242-15 
2257-15 
2262-15 
2263-15 

2280-15 
2282-15 
2283-15 
2292-15 
2351-15 
2352-15 
2364-15 
2383-15 
2384-15 
2395-15 
2424-15 
2439-15 
2440-15 
2458-15 
2493-15 
2494-15 
2495-15 
2496-15 
2497-15 
2544-15 
2545-15 
2546-15 

2547-15 
2549-15 
2551-15 
2552-15 
2583-15 
2629-15 
2630-15 
2646-15 
2647-15 
2648-15 
2679-15 
2680-15 
2681-15 
2686-15 
2757-15 
2758-15 
2759-15 
2760-15 
2780-15 
2823-15

11.6.3 Hyresnämnden i Stockholm

7240-14 
7243-14 
7247-14 
7247-14 
7252-14 
7253-14 
7255-14 
7257-14 
7260-14 
7263-14 
7264-14 
7266-14 
7267-14 
7296-14 
7297-14 
7298-14 
7299-14 
7300-14 
8420-14 
8425-14 
8438-14 
8464-14 

8493-14 
8494-14 
9307-14 
9308-14 
9309-14 
9310-14 
9311-14 
9322-14 
9323-14 
9325-14 
9384-14 
9385-14 
9386-14 
10319-14 
10320-14 
10321-14 
10322-14 
10323-14 
10324-14 
10334-14 
10335-14 
10343-14 

10344-14 
10367-14 
10568-14 
11508-14 
11557-14 
11566-14 
11569-14 
11570-14 
12659-14 
12660-14 
12661-14 
12662-14 
12663-14 
12664-14 
12665-14 
12666-14 
12667-14 
12668-14 
12670-14 
2-15 
42-15 
43-15 

62-15 
63-15 
97-15 
98-15 
99-15 
1222-15 
1224-15 
1226-15 
1227-15 
1229-15 
1232-15 
1234-15 
1235-15 
1270-15 
2707-15 
2722-15 
2723-15 
2725-15 
2726-15 
2760-15 
2761-15 
2762-15 

2763-15 
2764-15 
2765-15 
3718-15 
3812-15 
3813-15 
3818-15 
3819-15 
3820-15 
3821-15 
3822-15 
3823-15 
3824-15 
3888-15 
3889-15 
3890-15 
3891-15 
3893-15 
3894-15 
3895-15 
5223-15 
5224-15 

5225-15 
5226-15 
5256-15 
5257-15 
5265-15 
5266-15 
5268-15 
5869-15 
5870-15 
6301-15 
6364-15 
6370-15 
6371-15 
6372-15 
6373-15 
6374-15 
6375-15

11.6.4 Hyresnämnden i Västerås 

1740-14 
1754-14 
1755-14 
1810-14 
1832-14 
1999-14 
2074-14 
2075-14 
2076-14 
2078-14 
2079-14 

2081-14 
2082-14 
2087-14 
2095-14 
2102-14 
2103-14 
2115-14 
2129-14 
2133-14 
2149-14 
2185-14 

2257-14 
2261-14 
2274-14 
2275-14 
2277-14 
2296-14 
2307-14 
2311-14 
2337-14 
2354-14 
2383-14 

2404-14 
2406-14 
2442-14 
2443-14 
2444-14 
2449-14 
2450-14 
2455-14 
2457-14 
2457-14 
2523-14 

2532-14 
2549-14 
2550-14 
2552-14 
2559-14 
2591-14 
2593-14 
2606-14 
2608-14 
2643-14 
2644-14 

2647-14 
2651-14 
2652-14 
2653-14 
2654-14 
2655-14 
2656-14 
2657-14 
2659-14 
2663-14 
2711-14 
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2717-14 
2765-14 
2769-14 
2781-14 
2782-14 
2783-14 
2816-14 
2818-14 
2823-14 
2828-14 
2833-14 
2834-14 
2836-14 
2848-14 
2849-14 
2850-14 
2856-14 
2865-14 
2881-14 
2882-14 
2888-14 
2907-14 
2910-14 
2911-14 
2912-14 
2922-14 
2935-14 
2953-14 

2955-14 
2976-14 
2977-14 
2978-14 
2997-14 
3006-14 
3025-14 
3034-14 
3048-14 
3070-14 
3091-14 
3098-14 
3104-14 
3105-14 
3109-14 
3114-14 
3164-14 
3165-14 
3166-14 
3168-14 
3180-14 
3211-14 
3226-14 
3236-14 
3237-14 
3251-14 
3252-14 
3254-14 

3259-14 
3264-14 
3265-
1425-15 
91-15 
93-15 
94-15 
99-15 
107-15 
121-15 
124-15 
133-15 
147-15 
161-15 
162-15 
171-15 
195-15 
207-15 
232-15 
271-15 
279-15 
318-15 
342-15 
419-15 
450-15 
536-15 
541-15 
542-15 

543-15 
549-15 
552-15 
554-15 
556-15 
557-15 
558-15 
559-15 
569-15 
571-15 
598-15 
630-15 
631-15 
634-15 
645-15 
759-15 
769-15 
770-15 
771-15 
772-15 
773-15 
787-15 
794-15 
798-15 
810-15 
812-15 
824-15 
944-15 

957-15 
960-15 
966-15 
967-15 
969-15 
970-15 
971-15 
976-15 
984-15 
985-15 
986-15 
1007-15 
1013-15 
1066-15 
1088-15 
1089-15 
1115-15 
1152-15 
1155-15 
1156-15 
1169-15 
1218-15 
1219-15 
1220-15 
1221-15 
1276-15 
1277-15 
1284-15 

1288-15 
1300-15 
1303-15 
1329-15 
1360-15 
1417-15 
1423-15 
1424-15 
1425-15 
1426-15 
1460-15 
1474-15 
1475-15 
1522-15 
1537-15 
1567-15 
1603-15 
1657-15 
1659-15 
1795-15 
1819-15 
1829-15 
1830-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


