
Bostadsutskottets betänkande 
1987/88:21 
om ändringar i lokalhyreslagstiftningen 
(prop. 1987/88: 146) 

Sammanfattning 

Utskottet tillstyrker förslaget i propositionen om att en lokals marknads· 
hyra vid en lokalhyrestvist bestäms genom värdering som i princip är 
grundad på omständigheter som är tillgängliga före hyresförhållandets 
upplösning. Därvid skall främst beaktas hyran för närmast jämförliga loka
ler på orten. I en reservation (m, fp) föreslås att nuvarande ordning 
behålls. Enligt de regler som gäller för närvarande kan skäligheten i ett 
hyreskrav säkert bedömas först sedan lokalen bjudits ut på marknaden och 
avtal slutits med ny hyresgäst. I en reservation (c, vpk) föreslås att vid 
jämförelseprövningen skall beaktas hyresläget på orten för jämförliga 10ka
ler och att den hyra som hyresvärden kräver för förlängning därvid skall 
anses skälig om den inte är påtagligt högre än hyresläget på orten för 
jämförliga lokaler. 

Utskottet tillstyrker regeringens förslag bl. a. om hyresvärdens uppsäg
ning och medlingsförfarandet samt föreslår med anledning av motioner (s), 
(c) och (vpk) vissa ändringar beträffande ersättningsreglerna. Vad rör 
möjligheten att använda indexklausuler tillstyrker utskottet motioner från 
samma partier. I reservationer (m, fp) föreslås även beträffande dessa 
frågor att nuvarande ordning behålls. 

Ändringarna i hyreslagen föreslås träda i kraft den I januari 1989. 

Propositionen 

Regeringen har i proposition 1987/88: 146 föreslagit riksdagen att anta de 
av lagrådet granskade förslagen till 

I. lag oni ändring i jordabalken, 
2. lag om ändring i lagen (1973: 188) om arrendenämnder och hyres

nämnder, 
3. lag om ändring i lagen (1974: 1082) om bostadsdomstol. 

Motionerna m. m. 

J betänkandet behandlas de med anledning av propositionen väckta motio
nerna 
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1987/88:Bo43 av Lars Werner m. tl. (vpk) vari yrkas att riksdagen antar lag BoU 1987/88:21 
om ändring i jordabalken i enlighet med vad som i motionen anförs under 
punkterna 1-6, vilket är detsamma som lokalhyreskommittens förslag i 
dessa delar. 

1987/88:Bo44 av Hans Göran Franek m. tl. (s) vari yrkas 

att riksdagen beslutar om ändringar i lokalhyreslagstiftningen i enlighet 

med motionens förslag vad avser 
I. skäligt hyreskrav, 

2. hyresvärdens uppsägning, 

3. medlingsförfarandet. 
4. ersättningsregler, 
5. indexklausuler m. m., 

6. ändrad användning. 

1987/88:Bo45 av Agne Hansson m. tl. (e) vari yrkas 

I. att riksdagen beslutar att ett hyreskrav skall anses oskäligt om det 
påtagligt överstiger hyresläget på orten för jämförliga lokaler i enlighet 

med vad som anförts i motionen. 

2. att riksdagen beslutar att hyresvärden skall ha skyldighet att hänskju

ta tvist till hyresnämnd enligt vad som anförts i motionen, 

3. att riksdagen beslutar att beträffande medlingsförfarande hyresnämn
den, på begäran av part, skall avge yttrande om hyresvärdens ersättnings

anspråk enligt vad soni anförts i motionen, 

4. att riksdagen beslutar att hyresgästen alltid skall ha rätt till en ersätt
ning som motsvarar en årshyra för lokalen, om hyrcsförhållandet upphör 
på grund av en obefogad uppsägning, 

5. att riksdagen beslutar att överenskommelse om indexklausul i lokal
hyresavtal endast skall gälla om avtalet är träffat för en tid av minst tre år, 

6. att riksdagen beslutar avslå förslaget i propositionen att hyresgästen 

skall ha innehaft lokalen i minst tre år för att hyresnämnden. skall kunna 
medge ändrad användning. 

1987/88:Bo46 av Erling Bager m. tl. (fp) vari yrkas 

I. att riksdagen avslår regeringens förslag till metod för att bestämma 
marknadshyra för lokaler, 

2. att riksdagen avslår regeringens förslag om minimiersättning, 

1987/88:Bo47 av Rolf Dahlberg m.11. (m) vari yrkas 

I. att riksdagen avslår propositionen såvitt avser föreslagna ändringar 

för bestämmande av marknadshyra, 

2. att riksdagen med avslag på propositionen i motsvarande del beslutar 

att skadestånd vid obefogad uppsägning skall kompensera hyresgästens 

verkliga ekonomiska skador fullt ut, 

3. att riksdagen avslår propositionen såvitt avser föreslagna ändringar 

avseende uthyrning av lokaler i andra hand utan hyresvärdens godkännan

de, 

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att hyresvär

den skall anses ha befogad anledning att motsätta sig ändrad användning 

.av lokal även i fall då den nya användningen kan uppfattas som stötande. 2 



Företrädare för Sveriges fastighetsägareförbund, Sveriges köpmanna- BoU 1987 /88: 21 
förbund och Småföretagens riksorganisation har vid föredragningar inför 
utskottet och i skrivelser lämnat synpunkter i ärendet. Skrivelse i ärendet 
har även inkommit från Sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO. 

Utskottet 

Inledning 

12 kap. jordabalken (hyreslagenl skiljer mellan bostadslägenheter och lo
kaler. Med bostadslägenheter avses sådana lägenheter som upplåts för att 
helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad. Övriga lägenheter 

benämns lokaler. 
Bostadshyresgästen har ett s. k. direkt besittningsskydd. dvs. normalt 

en rätt att få hyresavtalct förlängt om det sägs upp av hyresvärden. 
Besittningsskyddet kompletteras med normer för hyressättningen, de s. k. 
bruksvärdereglerna. Kommer inte parterna överens om hyran, fastställs 
den av hyresnämnden. 

Lokalhyresgästen har till skillnad från bostadshyresgästen inte någon 
kvarboenderätt vid hyrestidens utgång. Om lokalhyresgästen blir uppsagd 
och han inte kommer överens med hyresvärden om en förlängning av 
hyresförhållandet och villkoren för detta måste han flytta från lokalen. Är 
hyresvärdens förlängningsvägran att anse som obefogad. skall hyresvär
den dock ersätta hyresgästen dennes förlust på grund av att hyresförhål
landet upphör. Detta brukar kallas ett indirekt besittningsskydd. Hy
resvärden blir ersättningsskyldig bl. a. om hyresvärden för förlängning 
krävt en hyra som inte är att anse som skälig. Norm för vilken hyra som 
skall anses som skälig är lokalens s. k. marknadshyra. Vid bedömningen av 
en lokals marknadshyra är den hyra som hyresvärden får ut av en ny 
hyresgäst av avgörande betydelse. Det innebär normalt att ett hyreskrav 
inte kan säkert bedömas förrän den sittande hyresgästen flyttat. Tvister 
om hyresvärdens ersättningsskyldighet på grund av obefogad förlängnings
vägran prövas av fastighetsdomstolen. Hyresgästen måste dock dessförin
nan normalt ha hänskjutit tvisten till hyresnämnden för medling. Hyres
nämnden har endast till uppgift att medla mellan parterna och kan t. ex. 
inte - i motsats till vad som gäller i fråga om bostadslägenheter - faststäl
la hyran eller andra hyresvillkor för en fortsatt förhyrning av en lokal. Om 
hyresgästen inte kommer överens med hyresvärden, får hyresgästen flytta 

och hålla sig till sin eventuella ersättningsrätt. 
Mot bakgrund av att stora lokalhyreshöjningar inträffat i böi:jan av 

1980-talet och att frågan om lokalhyresgästernas situation uppmärksam
mats i flera riksdagsmotioner tillkallade bostadsministern år 1984 lokalhy
reskommitten, som gavs i uppdrag att föreslå de åtgärder som behövs för 
att förbättra lokalhyresgästernas ställning. Kommitten avgav förra året 
betänkandet Skäliga lokalhyror och trygghet i besittningen (SOU 1987:47). 
Kommittens förslag har remissbehandlats. I proposition 1987/88: 146 läg
ger regeringen fram förslag till ändringar bl. a. i hyreslagen i syfte att 3 



förstärka lokalhyresgästens ställning och göra honom ·mer jämställd med Bo U 1987 /88: 21 
hyresvärden vid förhandling och medling i samband med att hyresavtal 
sägs upp. Lagrådet, som har granskat lagförslagen, har_ lämnat dem utan 
erinran. 

Med anledning av propositionen har väckts fem motioner. I vänsterpar
tiet kommunisternas partimotion Bo43 samt i motionerna Bo44 (s) och 
Bo45 (c) förs fram förslag som bygger på vad lokalhyreskommitten föresla
git om skäligt hyreskrav, förfarandet vid hyrestvister, ersättningsregler, 
indexklausuler i hyresavtal och om ändrad användning av en lokal. Även i 
motionerna Bo46 (fp) och Bo47 (m) tas upp reglerna för bestämmande av 
marknadshyra. I fp-motionen behandlas även ersättningsreglernas utform
ning och i m-motionen förfarandet vid hyrestvister och regler för andra
handsuthyrning av lok~ler. 

Skäligt hyreskrav 

Nuvarande ordning: Enligt 57 ~ första stycket hyreslagen blir hyresvärden 
ersättningsskyldig, om förlängning av ett lokalhyresförhållande inte kom
mer till stånd på den grund att han för förlängning kräver en hyra som inte 
är skälig. År 1979 infördes i 57 a §.bestämmelser om vad som skall anses 
som skälig hyra (prop. 1978/79:89). Enligt paragrafens första stycke skall 
hyran inte anses som skälig, om den överstiger den hyra som lägenheten 
vid hyrestidens utgång kan antas betinga på öppna marknaden (marknads
hyra). Avsikten med bestämmelserna var att ge bättre ledning· för den 
hyresbedömning som skall göras av hyresnämnden vid medling och yttran
de. Normen tillämpas även vid prövningen av en ersättningstalan. Normen 
för bedömningen av skälig hyra anslöt till de principer som gällde tidigare 
och någon saklig ändring var inte avsedd. 

Utgångspunkten i gällande rätt är alltså att det i princip skall stå hy
resvärden fritt att vid uppsägning för ändring av villkoren kräva marknads
hyra för lokalen. Denna hyra anses emellertid inte kunna fastställas säkert 
förrän lokalen faktiskt har bjudits ut på den öppna marknaden. Den hyra 
som hyresvärden avtalar med en ny hyresgäst är således avgörande för 
bedömningen av vad som är marknadshyran. Fordrad ·hyra är att anse som 
oskälig även om den endast obetydligt överstiger vad hyresvärden fått ut 
av en ny hyresgäst. Det saknar därvid betydelse för vilket ändamål ·denna 
hyresgäst förhyrt lokalen. Hyresvärden är alltså oförhindrad att tillgodogö
ra sig det värde som lokalen har vid den mest· fördelaktiga användningen. 
Huvudregeln om vad som skall anses som en lokals marknadshyra modi
fieras av två undantag. 

För det första skall man vid bestämmande av marknadshyran bortse från 
hyresanbud eller hyresavtal som inte är rimligt med hänsyn till det allmän
na hyresläget i orten för närmast jämförliga lägenheter (57 a § första 
stycket andra meningen). 

Som ett andra undantag från huvudregeln för bestämmande av mark
nadshyran gäller att ökning av lägenhetens värde. som hyresgäst åstad
kommit, får beaktas endast om särskilda skäl föreligger (57 a § första 
stycket tredje meningen). 4 



År 1979 infördes bestämmelser om att hyresnämnden på parts begäran BoU 1987/88:21 
skall avge ett yttrande om marknadshyran. Avsikten var att tvinga fram en 
bättre utredning om lokalens marknadsvärde under medlingen och att ge 
parterna ledning vid deras bedömning av vilka medgivanden som bör göras 
för att få hyresförhållandet förlängt: 

Lokalhyreskommittens förslag: Kommittens förslag innebär att ett hyres
krav skall anses som oskäligt. om det påtagligt överstiger hyresläget på 
orten för jämförliga lokaler. 

Hyresjämförelserna skall avse lokaler med samma användningsområde 
som den aktuella lokalen. Det innebär t. ex. att hyran för en butikslokal 
skall jämföras med hyrorna för andra butikslokaler och hyran för en 
.kontorslokal med hyrorna för andra kontorslokaler. I princip skall det vid 
jämförelseprövningen inte ha någon betydelse vilken verksamhet som 
inom dessa ramar bedrivs i lokalerna. 

Även om lokalerna har samma användningsområde. kan de ha olika 
egenskaper som bör leda till skillnader i hyra. Till de viktigaste egenska
perna hos en lokal hör dess läge på orten. ·storlek, utformning och stan
dard. Vidjämförelseprövningen bör rimlig hänsyn tas till skillnader mellan 
de olika lokalernas egenskaper. Eftersom bedömningen skall avse om 
hyreskravet för en ny avtalsperiod är skäligt. är det i princip utgående 
hyror i jämförelselokalerna vid denna periods början som är relevanta. Vid 
en jämförelseprövning skall samma vikt tillmätas nyligen omförhandlade 
avtal och sådana som är av äldre datum. Vidare skall den genomsnittliga 
hyran i jämförelsematerialet anses som hyresläget, om en enhetlig hyres
nivå inte kan konstateras. 

Det kan inte uteslutas att stora hyresskillnader kan förekomma även för 
jämförliga lokaler och att det jämförelseunderlag parterna lägger fram är 
ofullständigt. Bedömningen av ett hyreskravs skälighet kommer i sådana 
fall att innehålla ett visst mått av osäkerhet. Därför bör hyreskravet be
traktas som oskäligt endast om det påtagligt överstiger hyresläget för 
jämförliga lokaler. . . 

I de fall det inte finns jämförliga lokaler på orten är man hänvisad till att 
göra en mer allmän skälighetsbedömning av hyreskravet. En sådan bedöm
ning kan baseras på jämförelser med lokaler på annan ort med likartade · 
förhållanden på lokalhyresmarknaden. Bedömningen kan även baseras på 
uppgifter om generella hyresändringar eller allmänt ändrade kostnader i 
fastighetsförvaltningen. I sådana fall bör inte heller uteslutas att seriösa 
hyreserbjudanden från andra eller avtal som träffats med en ny hyresgäst 
kan vägas in i helhetsbedömningen. 

Enligt kommittens förslag skall således bedömningen av om ett hyres
krav är skäligt grundas på omständigheter som i princip är tillgängliga för 
parterna redan före hyrestidens utgång. Därmed ges parterna bättre under
lag för sina ställningstaganden under hyresförhandlingarna och vid med
lingen i hyresnämnden. Detta innebär att spekulationer i motpartens osä
kerhet kan motverkas. 

Propositionen: I propositionen anförs. i allt väsentligt med anslutning till 
kommittens uppfattning. att ett hyreskravs skälighet främst bör bedömas 5 



på grundval av en jämförelscprövning och att problemen med en sådan BoU 1987/88:21 
ordning bör kunna bemästras. Det är dock nödvändigt att ta ställning till 
vad en sådan jämförelseprövning skall syfta till. Vidare kommer det i 
många fall inte att finnas något rimligt jämförelsematerial. och skälighets-
bedömningen av en krävd hyra måste då göras på grundval av andra 
omständigheter. För att en sådan mer allmän skälighetsbedömning av ett 
hyreskrav skall bli meningsfull måste målsättningen vara klar. I kommit-
tens förslag saknas den nuvarande normen - marknadshyran - vilket tlera 
remissinstanser har kritiserat. Kommitten anger visserligen att förslaget 
inte innebär att grundprincipen om marknadsanpassade hyror frångås. 
Emellertid bör den marknadsanpassadc hyressättningen på lokalhyresom-
rådet behållas. Den nuvarande bestämmelsen i 57 a § första stycket första 
meningen hyreslagen om marknadshyra som norm för vad som skall anses 
som skälig hyra uttrycker enligt bostadsministerns mening en rimlig ut-
gångspunkt vid en marknadsanpassad hyresprövning. Bestämmelsen bör 
därför finnas kvar. Som marknadshyran definieras i lagtexten får den anses 
synonym med begreppen mest sannolik hyra och marknadshyresvärde i 
fastighetsekonomisk teori. 

Flertalet remissinstanscr är starkt kritiska till kommittens ovan redovi
sade förslag om att vid jämförelseprövningen samma vikt skall tillmätas 
nyligen omförhandlade hyror och sådana som är av äldre datum samt att 
genomsnittshyran i vissa fall skall anses som hyresläget. 

Liksom flertalet remissinstanser anses i propositionen att kommittens 
förslag kan medföra en hyressättning som markant avviker från markna
dens värderingar. Hyresprövningen bör utformas på ett sätt som ger en 
bättre förutsebarhet och inte för att allmänt söka reglera lokalhyresutveck
lingen. En sådan bättre förutsebarhet innebär dock i sig ett skydd för 
hyresgästerna mot oskäliga hyreskrav. Kommittens förslag i denna del bör 
alltså inte genomföras. I stället förordas att en hyra som krävs för förläng
ning av ett lokalhyresavtal bör prövas enligt följande principer. 

Lokalens marknadshyra, dvs. den hyra som lokalen vid hyrestidens 
utgång kan antas betinga på öppna marknaden, bör liksom i dag utgöra 
norm för vad som skall anses som skäligt hyreskrav. Hyresanbud från 
andra eller avtal som hyresvärden träffat med en ny hyresgäst bör dock 
inte tillmätas någon självständig betydelse. Vid bestämmandet av mark
nadshyran bör i stället främst beaktas hyran för närmast jämförliga lokaler 

. på orten. Regler härom bör införas i 57 a § första stycket hyreslagen. 
Jämförelse bör därvid i första hand göras med hyrorna för sådana lokaler 
som är i grova dragjämförbara med avseende på lokaltyp, läge, storlek och 
standard. Eftersom värderingen skall avse marknadshyran vid hyrestidens 
utgång. bör normalt mindre vikt tilläggas äldre avtal som inte nyligen 
förlängts. Om det inte finns några i grova drag jämförliga lokaler på orten 
eller parterna inte åberopat några sådana lokaler. får marknadshyran be
stämmas genom en mer fri värdering. I sådant fall kan ledning hämtas från 
hyrorna för andra lokaler. Det bör inte heller uteslutas att seriösa anbud 
från andra eller avtal som träffats med en ny hyresgäst då vägs in i 
helhetsbedömningen. En sådan ordning bör - tillsammans med reglerna 
om presumtionsverkan av ett yttrande av hyresnämnden och förstärkta 6 



preklusionsregler - ge parterna en tillfredsställande vägledning vid med- Bo U 1987 /88: 21 
!ingen i hyresnämnden. 

Motionerna: Förslagen i vänsterpartiet kommunisternas partimotion Bo43 
samt i motionerna Bo44 (s) och Bo45 (c) överensstämmer med lokalhyres
kommittens förslag. I motionerna Bo46 (fp) och Bo 47 (m) föreslås att 
nuvarande ordning behålls. 

Utskottet: I motionerna Bo46 (fp) och Bo47 (m) föreslås att nuvarande 
ordning behålls. Utskottet har ovan tämligen ingående redovisat denna 
ordning. Av redovisningen framgår bl. a. att skäligheten av ett hyreskrav 
säkert kan bedömas först sedan lokalen bjudits ut på öppna marknaden och 
avtal slutits med en ny hyresgäst. Detta innebär, som också kommitten 
anfört, att parterna på lokalhyresmarknaden har stora svårigheter att i 
förväg med rimlig säkerhet bedöma ett hyreskravs skälighet. Utskottet 
delar kommittens, de flesta av remissinstansernas och regeringens uppfatt
ning att bedömningen av ett hyreskravs skälighet bör grundas på omstän
digheter som i princip är tillgängliga redan före hyrestidens utgång. Nuv.a
rande ordning bör bl. a. därför överges och ersättas med bestämmelser 
som gör det möjligt för parterna att redan före hyrestidens utgång bedöma 
skäligheten av ett hyreskrav. I det följande behandlar utskottet frågan om 
hur denna skälighetsbedömning bör göras. Motionerna Bo46 (fp) yrkande I 
och Bo47 (m) yrkande 1 om att nuvarande ordning skall behållas avstyrks 
sålunda. 

Utskottet behandlar i det följande regeringens förslag och förslaget i 
motionerna från (s), (c) och (vpk) - motionsförslagen överensstämmande 
med lokalhyreskommittens - om hur skälighetsbedömningen bör göras. 
Inledningsvis bör framhållas att regeringsförslaget och motionärernas för
slag företer stora likheter. Enligt båda förslagen skall skäligheten av ett 
hyreskrav grundas på omständigheter som i princip är tillgängliga redan 
före hyrestidens utgång. Skälighetsbedömning skall enligt de båda försla
gen främst utgå från hyran för jämförliga lokaler på orten. Hyreserbjudan
den från andra och avtal som träffats med en ny hyresgäst skall normalt 
inte påverka bedömningen. Enligt de båda förslagen skall vidare från 
jämförelseprövningen uteslutas sådana hyresavtal där hyran ligger över 
hyrorna för jämförliga lokaler på grund av att hyresgästens verksamhet är 
av kortsiktig eller spekulativ art. Regeringens och motionärernas förslag 
får anses väl ägnade att ge parterna god vägledning beträffande bedöm
ningen av ett hyreskravs skälighet. Emellertid finns i de båda förslagen 
olikheter, som gör det nödvändigt att utifrån vissa utgångspunkter närmare 
granska förslagen. 

Enligt motionärernas förslag, som alltså överensstämmer med lokalhy
reskommittens, skall en krävd hyra anses som skälig om den inte är 
påtagligt högre än hyresläget på orten för jämförliga lokaler. Ett överskri
dande med 10 % eller mera skall i allmänhet anses vara påtagligt. Kan en 
enhetlig hyresnivå inte konstateras vid jämförelseprövningen skall den 
genomsnittliga hyran i jämförelsematerialet anses som hyresläget. Samma 
vikt skall därvid tillmätas nyligen omförhandlade avtal och sådana som är 
av äldre datum. 7 



I propositionen förordas härvidlag en något annan ordning när det gäller BoU .1987 /88: 21 
att bestämma vad som är att anse som skälig hyra för en lokal om man inte 
kan konstatera någon enh~tlig hyresnivå för jämförliga lokaler. Enligt 
regeringens förslag skall skälig hyra (marknadshyra) då bestämmas med 
utgångspunkt från den hyresnivå i jämförelsematerialet som .framstår som 
den mest sannolika vid ett utbud av lokalen på marknaden. Mycket låga 
och mycket höga hyror, som inte är representativa, skall inte ingå i jämfö-
relsematerialet. Vidare skall den tendens som kan konstateras i hyresut-. 
vecklingen beaktas. Gamla hyresavtal som inte nyligen förlängts kan näm-
ligen ha träffats i en helt annan marknadssituation än den som gäller vid 
jämförelsetidpunkten. Hänvisningen i propositionen (s. 46) till den s. k. 
ortsprismetoden innebär dock att någon form av genomsnittsberäkning 
kan bli nödvändig när lokalens marknadshyra slutligen bestäms. 

Sammanfattningsvis vill utskottet anföra följande om prövningen av 
skäligheten av ett lokalhyreskrav. Rcgeringsförslaget om hur denna pröv
ning bör göras är mera följsamt till hyresutvecklingen än vad som skulle bli 
följden av om motionärernas förslag förverkligades. Detta gäller vid såväl 
stigande som sjunkande hyror. Även regeringsförslaget innebär en be
gränsning av inflytandet av enstaka höga hyror och hyresanbud. Förslaget 
ger heller inte hyresvärden någon påtaglighetsmarginal. Härvid skiljer sig 
förslaget från den ordning motionärerna synes förespråka. Vad i proposi
tionen förordats om principerna för bestämmande av skäligt hyreskrav får 
anses väl tillgodose rimliga anspråk på ett förbättrat skydd för hyresgäster
na och innebära en rimlig avvägning mellan de berättigade krav parterna i 
ett lokalhyresförhållande kan ställa. Som nu redovisats överensstämmer 
motionärernas förslag i inte ringa grad med regeringsförslaget. Enligt ut
skottets uppfattning bör lagstiftningen utformas i enlighet med regerings
förslaget. Bl. a. nås härigenom en bättre följsamhet till den faktiska hyres
·utvecklingen. Vänsterpartiet kommunisternas partimotion Bo43 såvitt nu 
är i fråga samt motionerna Bo44 (s) yrkande I och Bo45 (c) yrkande I 

avstyrks med hänvisning till vad nu anförts. Utskottet föreslår riksdagen 
att anta regeringsförslaget till ändring av 57 a §första stycket hyreslagen. 

Hyresvärdens uppsägning 

Nuvarande ordning: Enligt 58 § hyreslagen skall hyresvärden i uppsägning-
. en underrätta hyresgästen dels om de villkor han uppställer för att förlänga 

hyresförhållandet eller om orsaken till att han vägrar medge förlängning. 
dels om att hyresgästen har att inom två månader från uppsägningen 
hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling. om han inte går med på 
att flytta utan att få ersättning. Av 8 § andra och tredje styckena hyres
lagen följer att det förenklade delgivningsförfarandc som normalt gäller för 
uppsägning av bostadshyrcsavtal; då uppsägningen omgående kan sändas i 
rekommenderat brev, inte får tillämpas vid uppsägning av lokalhyresavtal 
enligt 58 § hyreslagen. 

Lokalhyreskommittens förslag: Om hyresvärden säger upp avtalet. skall 
han hänskjuta en eventuell tvist till hyrcsnämndcn normalt inom två måna- 8 



der från uppsägningen. Gör han inte det. skall uppsägningen bli utan BoU 1987/88:21 
verkan. Hyresvärden ges möjlighet att upphäva verkan av uppsägningen 
genom att före hyrestidcns utgång återkalla sin ansökan om medling. Det 
förenklade dclgivningsförfarandet som gäller för uppsägning av bostadshy-
resavtal bör få tillämpas även för uppsägning av lokalhyresavtal. 

Propositionen: Någon ändring av gällande ordning föreslås inte. 

Motionerna: Förslaget i vänsterpartiet kommunisternas partimotion Bo43 
samt i motionerna Bo44 (s) och Bo45 (c) överensstämmer i allt väsentligt 

med lokalhyreskommittens förslag. 

Utskottet: Som anförs i propositionen skulle ett genomförande av lokalhy
rcskommittens förslag, ett förslag sorri alltså tagits upp i motionerna, om 
att hyresvärden i stället för hyresgästen skall hänskjuta eventuell tvist till 
hyresnämnden sannolikt innebära en väsentlig ökning av antalet onödiga 
ansökningar om medling. De eventuella olägenheter som nuvarande ord
ning givit upphov till och som. enligt vad utskottet erfarit, bl. a. kan ha 
inneburit att hyresgästen inte är medveten om sina åligganden för att få till 
stånd medling bör kunna bemästras genom ökad information bl. a. genom 
hyresgästernas intresseorganisationer. Vidare bör beaktas att hyresgästen 
i uppsägningen skall informeras om den tidsfrist som gäller för hänskjutan
de av en tvist till hyresnämnden för medling (58 § första stycket hyres
lagen). Tillräckliga skäl saknas att ändra nuvarande ordning. Vänsterparti
et kommunisternas partimotion Bo43 såvitt nu är i fråga avstyrks liksom 
motionerna Bo44 (s) yrkande 2 och Bo45 (cl yrkande 2. 

Vad som anförts i propositionen om den ordning som i övrigt bör gälla 
för hyresvärdens uppsägning och för hyresgästens uppsägning för villkors
ändring har inte givit utskottet anledning till erinran eller särskilt uttalande. 
Utskottet föreslår riksdagen att anta rcgeringsförslaget till ändringar i 

jordabalken såvitt nu är i fråga. 

Medlingsförfarandet 

Nuvarande ordning: Innan en lokalhyresgäst får väcka talan i fastighets
domstol om ersättning på grund av obefogad uppsägning. skall medling 
normalt alltid ske hos hyresnämndcn. Enligt 12 § lagen (1973: 188) om 
arrendenämnder och hyrcsnämnder (nämndlagen) skall hyresnämnden 
klarlägga tvistefrågorna och söka förlika parterna. Kan inte parterna förli
kas efter förslag av någondera parten. skall hyresnämndcn lägga fram 
förslag till förlikning, om det inte är uppenbart att det saknas förutsättning

ar för en överenskommelse. År 1979 infördes regler om att hyresnämnden, 
om någon av parterna så begär, skall avge ett yttrande om lokalens mark
nadshyra eller - i fall då uppsägningen är föranledd av rivning eller 
ombyggnad - om en lokal som har anvisats av hyresvärden är godtagbar 
( 12 a § nämndlagen). I fråga om marknadshyran är avsikten med yttrandet. 
att tvinga fram en bättre utredning och att ge parterna ledning vid deras 
bedömning av vilka medgivanden som bör göras för att få hyresförhållan
det förlängt. 9 



Hyresnämndens yttrande har inte några omedelbara rättsverkningar för BoU 1987/88:21 

parterna och får inte överklagas. Det har dock presumtionsverkan vid en 

efterföljande ersättningstvist i fastighetsdomstolen. Enligt 57 a § andra 
stycket hyreslagen får ett yttrande frångås endast om det visas eller eljest 

är uppenbart att marknadshyran är påtagligt högre eller lägre än hyres-

nämnden angivit eller att hyresnämndens bedömning av en anvisad ersätt-

ningslokal inte varit riktig. den s. k. presumtionsregeln. Enligt förarbetena 

CSOU 1978:8 s. 1131 skall en hyresavvikelse som uppgår till 10% eller mer 

alltid betecknas som påtaglig. För att förhindra att hyresvärden i samband 

med yttrande om marknadshyra spekulerar i hyresgästens bristande kun-

skap om den hyra som någon annan kan ha förklarat sig villig att betala för 

lokalen, infördes år 1979 också en preklusionsregel i 57 a § tredje stycket. 

Sådana anbud eller avtal om uthyrning av lokalen, som hyresvärden känt 

till vid tiden för hyresnämndens yttrande men då inte informerat om, får 

enligt denna regel beaktas vid fastighetsdomstolens prövning endast om 

synnerliga skäl föreligger. Preklusionsregeln hindrar dock inte hyresvär-

den från att i en ersättningsprocess åberopa nya anbud eller hyresavtal 

som grundar sig på ett nytt anbud. Inget hindrar heller parterna att i 

fastighetsdomstolen åberopa annat jämförelsematerial än det som låg till 

grund för hyrcsnämndens yttrande om marknadshyra. 

Kommer inte parterna överens om en förlängning av avtalet, måste 

hyresgästen flytta. Förhandlingarna mellan parterna är att anse som avslu

tade i och med att hyresnämnden avskriver medlingsärendet från vidare 

handläggning. Har nämnden avgett yttrande om marknadshyran, skall 

parterna dock enligt 21 a * nämndlagen. innan ärendet avskrivs. beredas 

tillfälle att hos nämnden anmäla om de antar den hyra som angetts i 

yttrandet. De åtgärder som parterna vidtar efter en medling som inte lett 

till förlikning påverkar normalt inte bedömningen av ersättningsfrågan. 

Lokalhyreskommittens förslag: På begäran av part skall hyresnämnden -

oavsett på vilken grund uppsägning har skett - avge yttrande om hy

resvärdens ersättningsskyldighet om förlängning inte skulle komma till 

stånd. Om hyresnämnden har avgett ett yttrande, får utredning som inte 

har åberopats und.er medlingen beaktas i en ersättningstvist i fastighets

domstol endast om det finns särskilda skäl. Vid uppsägning för rivning, 

ombyggnad eller ändrade hyresvillkor får ett yttrande av hyresnämnden 

frångås endast om det visas eller annars är uppenbart att hyresnämndens 

bedömning inte varit riktig. 

Propositionen: Inga ändringar föreslås i fråga om medlingsförfarandet i 

hyresnämnd. Dock bör noteras att prcklusionsrcgeln föreslås skärpas i 

förhållande till vad som gäller för närvarande och även i förhållande till 

lokalhyreskommittens förslag. I propositionen anförs bl. a. att hyresvär

den i en ersättningstvist inte bör få åberopa hyresanbud från tredje man 

och hyresavtal som träffats med en ny hyresgäst, om dessa inte framlagts i 

hyresnämnden. För att markera att det bara itr i rena undantagsfall som ny 

utredning skall få förekomma i en ersättningstvist. om hyresnämnden 

avgett yttrande om marknadshyran, föreslås att det i lagtexten anges att 

det skall finnas synnerliRa skäl för att en ny sådan utredning skall få 

beaktas. 

10 



Motionerna: Förslaget i vänsterpartiet kommunisternas partimotion Bo43 BoU 1987/88:21 
samt i motionerna Bo44 (s) och Bo45 (c) överensstämmer med lokalhyres-
kommittens förslag. 

Utskottet: Hyresnämnden har, som framgått ovan, enligt gällande rätt att 
avge yttrande om en lokals marknadshyra och huruvida en anvisad ersätt
ningslokal är att anse som godtagbar. Utskottet delar regeringens och 
motionärernas uppfattning om vikten av.att parterna under medlingen ges 
tillförlitlig vägledning. Särskilt viktigt är detta i tvister som rör skäligheten 
av ett hyreskrav där parterna normalt räknar med att kunna nå en överens
kommelse om förlängning. Som anförs i propositionen rör problemet med 
nuvarande yttranden om marknadshyra snarast frågan om vilken ny utred
ning hyresvärden skall ha rätt att åberopa i en eventuell ersättningstvist 
och vilken verkan ett yttrande från hyresnämnden skall ha i en sådan tvist. 
Därvid torde det förhålla sig så att ett yttrande om marknadshyran i sig 
utgör bättre vägledning för parterna än ett yttrande om hyresvärdens 
ersättningsskyldighet om han skulle vidhålla sitt krav. I sammanhanget bör 
också erinras om att den s. k. preklusionsregeln i propositionen föreslås 
skärpt i förhållande till vad som nu gäller. Den i propositionen förordade 
utformningen av denna regel har sammanfattningsvis redovisats ovan. 

Gällande ordning bör tillsa·mmans med en förstärkt preklusionsrcgel 
tillgodose parternas berättigade krav på en effektiv medling och vägledning 
vid bedömningen bl. a. om ett hyrcskravs skälighet. Utskottet föreslår 
riksdagen att anta regeringens förslag till ändringar i jordabalken och i 
nämndlagen som blir följden av vad nu anförts. Vänsterpartiet kommunis
ternas partimotion Bo43 och motionerna Bo44 (s) yrkande 3 samt Bo45 (c) 
yrkande 3 om medlingsförfarandet avstyrks. 

Ersättningsregler 

Nuvarande ordning: Enligt gällande rätt skall hyresvärden vid obefogad 
förlängningsvägran i skälig omfattning ersätta hyresgästen dennes förlust 
på grund av att hyresförhållandet upphör (57 ~ första stycket hyreslagen). 
Enligt förarbetena till bestämmelsen är hyresvärden i princip skyldig att 
utge ersättning för all den ekonomiska skada som hyresförhållandets upp
lösning medför för hyresgästen. Bedömningen av hyresgästens ersätt
ningsanspråk skall ske på samma grunder som vid bestämmandet av ersätt
ning vid expropriation. Därvid hänvisas särskilt till grunderna för bestäm
mandet av ersättning förs. k. rörelseskada. 

Lokalhyreskommittens förslag: Lokalhyresgäster skall alltid ha rätt till en 
minimiersättning motsvarande en årshyra för lokalen. om hyresförhållan
det upphör till följd av obefogad förlängningsvägran. 

Propositionen: En minimiersättning motsvarande en årshyra kan i vissa fall 
få konsekvenser som är alltför vittgående för en hyresvärd somt. ex. gjort 
en missbedömning av bärigheten av sina skäl att upplösa hyrcsförhållandet 
eller som inte kunnat erbjuda hyresgästen en godtagbar ersättningslokal 
vid uppsägning för rivning eller ombyggnad. Därvid bör beaktas att en I I 



årshyra i vissa fall kan uppgå till miljonbelopp. Med hänsyn härtill bör BoU 1987/88:21 
enligt propositionen minimiersättningen om en årshyra begränsas till visst 
rimligt belopp. Vid en avvägning mellan de motstående intressena bör 
minimiersättningen motsvara en årshyra för lokalen dock högst ett belopp 
som motsvarar två basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäk-
ring, vilket i dag motsvarar drygt 50000 kr. Flertalet kommersiella verk-
samheter torde vid en ofrivillig avflyttning från en lokal kunna påvisa 
ekonomisk skada som överstiger detta belopp. Samtidigt anses dock enligt 
propositionen en minimiersättning om en årshyra även med en sådan 
begränsning innebära ett tillfredsställande skydd för ue lokalhyresgäster 
som med nuvarande regler inte kan påräkna någon egentlig ersättning. 

Motionerna: Förslaget i vänsterpartiet kommunisternas partimotion 
Bo43 och i motion.erna Bo44 (s) och Bo45 (c) överensstämmer med lokal
hyreskommittens förslag. I motion Bo46 (fp) yrkas avslag på regeringens 
förslag om minimiersättning. Även i motion Bo47 (m) yrkas avslag på 
förslaget i propositionen i denna del. Enligt sistnämnda motion bör skade
ståndet vid obefogad uppsägning utformas så att hyresgästen kompenseras 
fullt ut för sina verkliga ekonomiska skador. 

Utskottet: Även enligt utskottets mening skulle det föra för långt att, som i 
vänsterpartiet kommunisternas partimotion Bo43 och i motionerna Bo44 
(s) och Bo45 (c) föreslås. alltid bestämma en minimiersättning motsvaran
de en årshyra vid obefogad förlängningsvägran. Den princip soin knäsätts 
vid ett riksdagens bifall till förslaget i propositionen om att en viss minimi
ersättning, relaterad till årshyran eller basbeloppet, skall kunna utgå finner 
sig utskottet kunna godta. Emellertid anser utskottet att det i propositio
nen föreslagna antalet basbelopp bör fördubblas och alltså motsvara fyra 
basbelopp enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring. Fyra basbelopp är 
i dag drygt 100000 kr; Även vid en minimiersättning av denna omfattning 
torde flertalet kommersiella verksamheter vid en ofrivillig avflyttning från 
en lokal kunna påvisa ekonomisk skada som överstiger det av utskottet n·u 
föreslagna minimibeloppet. En minimiersättning enligt utskottets förslag 
ger samtidigt ett tillfredsställande skydd till lokalhyresgäster som med 
dagens regler i praktiken inte kan påräkna någon egentlig ersättning. 

De ovan nämnda motionerna från (vpk). (s) och (c) får i viss mån anses 
tillgodosedda med vad nu anförts. Utskottet är dock inte berett att tillstyr
ka motionärernas krav om rätt till en minimiersättning motsvarande en· 
årshyra vid obefogad uppsägning. Såvitt avser denna fråga avstyrks väns
terpartiet kommunisternas partimotion Bo43 såvitt nu är i fråga samt 
motionerna Bo44 (s) yrkande 4 och Bo45 (c) yrkande 4. 

Även i motionerna Bo46 (fp) yrkande 2 och Bo47 (m) yrkande 2 yrkas 
avslag på regeringens förslag om minimiersättning. Motionärerna anser att 
hyresgästernas verkliga ekonomiska skador alltid skall kompenseras. 

Utskottet delar i princip motionärernas uppfattning om att verkliga 
ekonomiska skador skall ersättas. Så är fallet i dag. Även vid ett bifall till 
vad utskottet ovan förordat kommer dagens regler, om den ekonomiska 
skadan överstiger minimiersättningen. att bli avgörande för storleken av 
den ersättning som kommer att utgå i fall av-obefogad förlängnings vägran. 12 



Utskottet har ovan uttalat sig för att i hyreslagen bör.inarbetas regler om BoU 1987/88:21 
minimiersättning. En sådan uppfattning är i sak oförenlig med vad i m- och 
fp-motionerna föreslagits. Dessa motionsyrkanden avstyrks därför. Riks-
dagen bör, med den ändring utskottet nu föreslagit, anta regeringsförslaget 
till ändring i jordabalken. 

Indexklausuler m. m. 

Nuvarande ordning: Enligt 19 § tredje stycket hyreslagen gäller att hyran 
för lokaler, utom såvitt avser ersättning för uppvärmning, elektrisk ström 
o. d., skall vara till beloppet bestämd i avtalet. Från huvudregeln medges 
dock undantag för förbehåll i avtal om s. k. omsättningshyra, s. k. förhand
lingsklausul och annan beräkningsgrund. En förutsättning för att ett förbe
håll om annan beräkningsgrund skall gälla är att avtalet är träffat för en 
bestämd tid och att hyn::stiden är längre än ett år. Annan beräkningsgrund 
omfattar - förutom indexförbehåll - även förbehåll avseende andra till
räckligt preciserade beräkningsgrunder för hyra. Det vanliga är dock att 
ingångshyran är till beloppet bestämd och att denna - helt eller delvis -
ändras under avtalstiden i enlighet med utvecklingen av konsumentpris
index. 

Lokalhyreskommittens ·förslag: Överenskommelser om indexreglering av 
hyran skall gälla endast om hyresavtalct är träffat för en tid av minst tre år. 

Propositionen: Någon ändring av nuvarande regler föreslås ej. 

Motionerna: Förslaget i vänsterpartiet kommunisternas partimotion Bo43 
samt i motionerna Bo44 (s) och Bo45 (c) överensstämmer med lokalhyres
kommittens förslag. 

Utskottet: Utskottet tillstyrker förslaget i motionerna om att hyresavtalet 
skall vara träffat för en tid av minst tre år för att överenskommelse om 
indexreglering av hyran skall gälla. Som anförs av vissa av motionärerna 
bör ett tillmötesgående av deras förslag leda till längre avtalstider för 
enskilda hyresgäster. Detta måste anses övervägande positivt. Hyresgäs
ten får då bättre möjligheter att på längre sikt planera sin verksamhet. En 
eventuell invändning mot att ha indexr:eglerade hyror får, vid en bedöm
ning av kravet på långsiktighet i planeringen, stå tillbaka. Riksdagen bör 
därför enligt utskottets mening med anledning av vänsterpartiet kommu
nisternas partimotion Bo43 såvitt nu är i fråga och motionerna Bo44 (s) 
yrkande 5 samt Bo45 (c) yrkande 5 anta en ändring i 19 § hyreslagen i 
enlighet med vad utskottet nu anfört. 

Med anledning av vad utskottet nu föreslagit bör övergångsbestämmel
serna tillföras en ny punkt. Denna fråga behandlar utskottet nedan. 

Ändrad användning 

Nuvarande ordning: Enligt 23 § hyreslagen får hyresgästen inte använda 
lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Hyresvärden får dock 13 



inte åberopa avvikelser som är utan betydelse för honom. Paragrafen gäller BoU 1987 /88: 21 
för både bostadslägenheter och lokaler. Om hyresgästen använder lägen-
heten för annat ändamål än det avsedda, riskerar han att hyresrätten 
förverkas och att avtalet sägs upp i förtid enligt 42 § första stycket 3 
hyreslagen. Hyresrätten är dock inte förverkad. om hyresgästen utan 
dröjsmål vidtagit rättelse efter tillsägelse eller om det som ligger hyresgäs-
ten till last är av ringa betydelse. Hyresvärden kan också säga upp avtalet 

. till hyrestidens utgång och därvid göra gällande att hyresgästen åsidosatt 
sina förpliktelser. 

Lokalhyreskommittens förslag: Enligt kommitten bör hyresgästernas behov 
av att kunna ändra användningen av en lokal bedömas mot bakgrund av 
den snabba utvecklingen i näringsliv och andra delar av samhället. Genom 
ändrad efterfrågan ändras marknader snabbt, och traditionella gränser 
mellan branscher suddas ut. Även förutsättningarna för offentlig verksam
het och för ideella och kulturella föreningars verksamhet ändras. Denna 
utveckling i samhället ökar enligt kommitten hyresgästernas behov av att 
kunna ändra sin verksamhet även under löpande avtalsperiod. Vidare kan 
den allmänna hyresutvecklingen innebära att hyresgästen har behov av att 
ändra sin verksamhet för att förbättra det ekonomiska utbytet. Kommitten 
menar därför att hyresgäster som har beaktansvärda skäl för en ändrad 
användning av en lokal bör ges möjlighet till detta utan den osäkerhet för 
hyresgästen som följer av nuvarande regler i fall då hyresvärden motsätter 
sig förändringen. Tillstånd till sådan ändrad användning skall enligt kom
mittens förslag kunna lämnas av hyresnämnden. om hyresvärden inte har 
befogad anledning att motsätta sig den. Hyresnämnden skall således göra 
en avvägning mellan parternas intressen. 

Propositionen: Förslaget i propositionen överensstämmer i princip med 
kommittens förslag. I propositionen föreslås emellertid att tillstånd inte 
skall lämnas. mot hyresvärdens bestridande. om hyresgästen innehaft 
lokalen längre tid än tre år och har beaktansvärda skäl för en ändrad 
användning samt hyresvärden inte har befogad anledning motsätta sig den. 

Motionerna: Förslaget i vänsterpartiet kommunisternas partimotion Bo43 
samt i motionerna Bo44 (s) och Bo45 (c) överensstämmer med lokalhyres
kommittens förslag. I motion 8047 (m) förordas att - utöver vad i proposi
tionen föreslagits - hyresvärden skall anses ha befogad anledning att 
motsätta sig en ändrad användning om den nya verksamheten kan uppfat
tas som stötande. 

Utskottet: Förslagen is-. c- och vpk-motionerna om när tillstånd till ändrad 
användning av en lokal skall medges överensstämmer principiellt sett med 
propositionens förslag. I propositionen föreslås emellertid att hyresgästen 
skall ha innehaft lokalen längre än tre år för att tillstånd till ändrad använd
ning skall lämnas. 

Även enligt utskottets mening finns skäl att ha en tidsgräns för när 
tillstånd till ändrad användning skall medges. Vid en avvägning mellan 
hyresgästens behov av att kunna ändra användningen av lokalen och 
möjligheterna att motverka att ändrad användning av lokalen görs enbart i 14 



syfte att möjliggöra en rörelseöverlåtelse som i realiteten endast avser BoU 1987 /88: 21 
hyresrätten till lokalen har utskottet kommit till slutsatsen att en innehavs-
tid längre än två år skall erfordras. Vad i vänsterpartiet kommunisternas 
partimotion Bo43 samt i motionerna Bo44 (s) yrkande 6 och Bo45 (c) 
yrkande 6 föreslagits får anses i inte ringa grad tillgodosett genom vad nu 
anförts. Riksdagen bör med anledning av motionerna anta 23 § hyreslagen 
med den ändring som nu föreslagits. 

I motion Bo47 (m) yrkande 4 godtas i och för sig regeringens förslag. 
Motionärerna anser dock att hyresvärden skall anses ha befogad anledning 
motsätta sig ändringen om den nya verksamheten kan uppfattas som 
stötande. 

I specialmotiveringen till den nu diskuterade paragrafen anförs i proposi
tionen (s. 44) att hyresvärden normalt inte bör kunna påtvingas en ändrad 
användning som medför störningar i form av buller och ventilationsut
släpp. Vidare bör beaktas vilken inverkan en ändrad användning av en 
lokal skulle få för andra hyresgästers verksamhet. Även andra exempel på 
när ändrad användning inte bör tillåtas nämns i specialmotiveringen. 

En ändrad verksamhet kan kräva godkännande även enligt annan lag
stiftning än hyreslagen. Vid en sådan prövning bör finnas möjligheter att 
väga in de bedömningar motionärerna efterlyser i avsikt att hindra att en 
ändrad verksamhet som är stötande kommer till stånd. 

Bl.a. med hänvisning härtill avstyrker utskottet bifall till motion Bo47 
(m) yrkande 4. 

Andrahandsuthyrning 

Nuvarande ordning: Enligt 39 § första stycket hyreslagen gäller som hu
vudregel .att hyresgästen inte utan hyresvärdens samtycke får upplåta hela 
lägenheten i andra hand. För bostadslägenheter finns ett undantag i 40 §. 

Enligt denna paragraf kan hyresnämnden lämna en bostadshyresgäst. som 
under viss tid inte är i tillfälle att använda sin lägenhet, tillstånd till 
andrahandsupplåtelse. Sådant tillstånd skall lämnas, om hyresgästen har 
beaktansvärda skäl för upplåtelsen och hyresvärden inte har befogad an
ledning att vägra samtycke. Något motsvarande undantag för lokaler finns 
inte. 

Lokalhyreskomrn!ttcns förslag: En lokalhyresgäst. som under viss tid inte 
har tillfälle att använda sin lokal, skall kunna få hyresnämndens tillstånd 
att upplåta den i dess helhet i andra hand. Sådant tillstånd skall lämnas, om 
hyresgästen har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och hyresvärden inte 
har befogad anledning att vägra samtycke. 

Propositionen: Förslaget i propositionen överensstämmer med kommittens 
förslag. 

Motionen: I motion Bo47 (m) avvisas förslaget i propositionen. Motionä
rerna anför att en rätt till andrahandsuthyrning i strid med fastighetsäga
rens vilja endast tjänar syftet att möjliggöra handel med hyreskontrakt. 15 



Utskottet: De motiv som enligt propositionen skall vägleda hyres nämnder- Bo U 1987 /88: 21 
nas bedömning av när andrahandsuthyrning av en lokal skall medges har 
enligt utskottets mening fått en acceptabel utformning. Utskottet hänvisar 
härvid till vad i propositionen (s. 42 och 45) anförts. Förslaget i motion 
Bo47 (m) yrkande 3 om avslag på propositionen i denna del avstyrks av 
utskottet med hänvisning till vad nu anförts. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser m. m: 

I propositionen föreslås att lagstiftningen träder i kraft den I januari 1989. 
Beträffande de nya bestämmelserna om ändrad användning och andra
handsuthyrning av en lokal föreslås att de skall tillämpas i fråga om äldre 
avtal först från den tidpunkt till vilken avtalet tidigast kan sägas upp av 
hyresvärden genom uppsägning efter ikraftträdandet. I övrigt förordas att 
de föreslagna bestämmelserna får slå igenom även beträffande äldre avtal, 
om uppsägning sker efter ikraftträdandet. 

Vad i propositionen föreslagits om ikraftträdande och övergångsbestäm
melser samt om de frågor i propositionen som inte tagits upp i det föregå
ende har inte givit utskottet anledning till erinran eller särskilt uttalande av 
annan innebörd än att i 66 och 70 §§ förslag till lag om ändring i hyreslagen 
samt i 4 §förslag till lag om ändring i lagen ( 1973: 188) om arrendenämnder 
och hyresnämnder vissa ändringar av redaktionell natur gjorts beroende på 
att samma lagrum föreslås ändrade också i proposition 1987/88: 162 om 
hyra vid andrahandsupplåtelse av bostadslägenhet m. m. 

Vidare bör, som anföris ovan. med anledning av den föreslagna utvidg
ningen av förbudet mot indexklausuler m. m. ( 19 § tredje stycket hyres
lagen) de i propositionen föreslagna övergångsbestämmelserna tillföras 
ytterligare en punkt. Liksom lokalhyreskommitten anser utskottet att par
terna bör ges tillräckligt rådrum att förhandla sig fram till nya hyrcsvillkor, 
om hyresavtalet ingåtts före ikraftträdandet och det innehåller villkor som 
omfattas av det utvidgade förbudet. Ett sådant villkor i ett äldre hyresavt~I 
bör inte förlora sin verkan före utgången av juni månad år 1990. Kan 
avtalet inte sägas upp till den tidpunkten. bör villkoret få fortsätta att gälla 
till den senare tidpunkt då avtalet kan upphöra på grund av uppsägning. 
Därefter bör emdlertid villkoret förlora sin verkan mot hyresgästen. Om 
avtalet förlängs automatiskt efter tidpunkten i fråga, får hyran enligt 19 § 

fjärde stycket bestämmas till belopp som är skäligt. 
Övergångsbestämmelsen gäller bara hyresavtal som ingåtts före ikraft

trädandet. Härav får anses följa att ett sådant avtal inte efter ikraftträdan
det kan med verkan mot hyresgästen ändras så att ett villkor av ifrågava
rande slag tas in i avtalet. Bestämmelsen utgör naturligtvis inte något 
hinder för hyresgästen att före utgången av juni månad år 1990 säga upp 
avtalet enligt 58 a § hyres lagen för att få till stånd omprövning av villkoren ... 

Utskottet föreslår riksdagen att anta ett tillägg till övergångsbestämmel
serna i enlighet med vad nu anförts. 

16 



Hemställan 

Utskottet hemställer 
1. beträffande skäligt hyreskrav 

att riksdagen med bifall till regeringens förslag och med avslag på 
motionerna 1987/88:Bo43 såvitt nu är i fråga. 1987/88:Bo44 yrkande 
1, 1987/88:Bo45 yrkande I, 1987/88:Bo46 yrkande I samt 
1987/88:Bo47 yrkande I antar 12 kap. 57 a § första stycket lag om 
ändring i jordabalken med den lydelse som i bilaga I till detta 
betänkande betecknats som utskottets förslag, 

2. beträffande hyresvärdens uppsägning 
att riksdagen med bifall till regeringens förslag och med avslag på 
motionerna 1987/88:Bo43 såvitt nu är i fråga, 1987/88:Bo44 yrkande 
2 samt 1987/88:Bo45 yrkande 2 antar 12 kap. 58 §lag om ändring i 
jordabalken med den lydelse som i bilaga 1 till detta betänkande 
betecknats som utskottets förslag. 

3. beträffande medlingsförfarandet 
att riksdagen med bifall till regeringens förslag och med avslag på 
motionerna 1987/88:8043 såvitt nu är i fråga, 1987/88:8044 yrkande 
3 samt 1987/88:8045 yrkande 3 antar 12 kap. 57 a §andra och tredje 
styckena med den lydelse som i bilaga I till detta betänkande be
tecknats som utskottets förslag, 

4. beträffande ersättningsregler 
att riksdagen med anledning av regeringens förslag och motionerna 
1987/88:Bo43 såvitt nu är i fråga, 1987/88:8044 yrkande 4 samt 
1987/88:8045 yrkande 4, med avslag på motionerna 1987/88:8046 
yrkande 2 och 1987/88:8047 yrkande 2 antar 12 kap. 58 b §med den 
lydelse som i bilaga I till detta betänkande betecknats som utskot
tets förslag, 

5. beträffande indexklausuler 
att riksdagen med anledning av motionerna 1987/88:8043 såvitt nu 
är i fråga, 1987/88:8044 yrkande 5 samt 1987/88:8045 yrkande 5 
antar 12 kap. 19 §lag om ändring i jordabalken med den lydelse som 
i bilaga I till detta betänkande betecknats som utskottets förslag, 

6. beträffande ändrad användning 
att riksdagen med anledning av regeringens förslag och motionerna 
1987/88:8043 såvitt nu är i fråga, 1987/88:8044 yrkande 6 samt 
1987/88:Bo45 yrkande 6 och med avslag på motion 1987/88:Bo47 
yrkande 4 antar 12 kap. 23 § lag om ändring i jordabalken med den 
lydelse som i bilaga I till detta betänkande betecknats som utskot
tets förslag, 

7. beträffande andrahandsuthyrning 

att riksdagen med bifall till regeringens förslag och med avslag på 
motion 1987/88:Bo47 yrkande 3 antar 12 kap. 40 §lag om ändring i 
jordabalken med den lydelse som i bilaga I till detta betänkande 
betecknats som utskottets förslag, 

8. beträffande ikraftträdande och övergångshestiimmelser 
att riksdagen med anledning av regeringens förslag och motionerna 
1987/88:8043, 1987/88:8044, 1987/88:8045 samt med avslag på mo-

2 Riksd1111c11 1987188. 19 sam/. Nr 21 

BoU 1987/88:21 
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tionerna 1987/88:Bo46 och 1987/88:Bo47 samtliga motioner såvitt nu BoU 1987/88: 21 
är i fråga beslutar 

a) att de vid propositionen fogade och som bilaga I till detta 
betänkande intagna lagförslagen träder i kraft den I januari 1989, 

b) anta övergångsbestämmelser till lagförslagen med den lydelse 
som i bilaga I till detta betänkande betecknats som utskottets.för
slag, 

9. beträffande övriga frågor 
att riksdagen med bifall till regeringens förslag antar de vid proposi
tionen fogade och som bilaga I till detta betänkande intagna lagför
slagen och med den lydelse som betecknats_ som utskottets förslag i 
vad de inte behandlats under 1-8 ovan. 

Stockholm den I 0 maj 1988 

På bostadsutskottets vägnar 

Agne Hansson 

Närvarande: Agne Hansson (c), Oskar Lindkvist (s), Maj-Lis Landberg 
(s), Rolf Dahlberg (m). Magnus Persson (s), Erling Bager (fp), Per Olof 
Håkansson (s). Margareta Palmqvist (s), Karl-Göran Biörsmark (fp), Bertil 
Danielsson (m), Rune Evensson (s), Tore Claeson (vpk), Berndt Ekholm 
(s), Jan Sandberg (m) och Eva Ryden (cl. · 

Reservationer 

I. Skäligt hyreskrav (mom. I) 

Rolf Dahlberg (m), Erling Bager (fp), Karl-Göran Biörsmark (fp), Bertil 
Danielsson (m) och Jan Sandberg (ml anser 

dels att den del av utskottets yttrande so.m på s. 7 börjar med "I motioner
na" och på s. 8 ~lutar med "stycket hyreslagen" bort ha följande lydelse: 

Ovan har redovisats nuvarande ordning ,för v_ad som är att anse som 
skäligt hyreskrav, lokalhyreskommittens förslag och förslaget i propositio
nen. Som påvisas i motionerna Bo46 (fp) och Bo47 (m) innebär ett förverk

ligande av regeringens förslag att en situation skapas där förhållandena på 

lokalhyresmarknaden blir likartade dem som råde_r för bostadshyresgäster 
något som i sin tur innebär en ökad reglering av lokalhyresförhållanden. 
Flera tunga remissinstanser bland dem Kooperativa förbundet KF. har 
starkt kritiserat lokalhyreskommittens förslag och bl. a. anfört att i ett 
lokalhyresförhållande ett hyresavtal är en del i hyresparternas affärsmässi
ga verksamhet. Ett skyddsnät t_ill förmån för hyresgästen skulle rubba 
balansen mellan parterna och snedvrida marknaden. 

Utskottet delar denna bedömning. Ä.ven om rege_ringens förslag inte är 
lika långtgående som lokalhyreskommittens kvarstår den principiella kriti
ken mot att skäligheten av ett hyreskrav ytterst skall bestämmas på admi- 18 



nistrativ väg genom beslut av hyresnämnd. Om marknadsprissättningen på BoU 1987/88: 21 
lokaler ersätts av regeringens förslag blir resultatet alltså ett "bruksvärdes-
system" liknande det som används för bostadslägenheter. Erfarenheterna 
av detta system är negativa. Det bör inte införas på lokalhyresmarknaden. 

Den jämförelseprövning som förordas i propositionen blir dessutom 
förmodligen mycket svår att genomföra i praktiken. Lokaler är till sin 
natur inte sällan tämligen unika till skillnad från bostadslägenheter. Hur 
skall jämförelser göras mellan lokaler av olika storlek. läge och standard? 
Det blir en vansklig och svår uppgift att fastställa olika lokalers jämförel
sevärde. Utskottet vill således inte medverka till en ökad reglering av 
lokalhyresmarknaden. 

Med bifall till motionerna Bo46 (fp) och Bo47 (m) avstyrker utskottet 
regeringens förslag till ändring av hyreslagens 57 a §första stycket. Nuva
rande ordning som alltså bygger på en marknadsanpassad lokalhyressät-
tning bör behållas. · . 

Förslaget i vänsterpartiet kommunisternas partimotion Bo43 samt i mo
tionerna Bo44 (sl och Bo45 (c) överensstämmer med lokalhyreskommit
tens förslag. Utskottet har ovan förkastat detta förslag varför motionerna 
avstyrks. 

dels att moment 1 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 
I. beträffande skiiligt hyreskrav 

att riksdagen med bifall till motionerna 1987 /88: Bo46 yrkande 1 och 
1987/88:Bo47 yrkande I avslår regeringens förslag till ändring i 
jordabalken såvitt avser 12 kap. 57 a ~ första stycket samt motioner
na 1987/88:Bo43 såvitt nu är i fråga. 1987/88:Bo44 -yrkande I och 
1987/88:Bo 45 yrkande I. 

2. Skäligt hyreskrav (mom. I) 

Agne Hansson (c). Tore Claeson (vpk) och Eva Rydcn(cJ anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 7 börjar med "Utskottet 
behandlar" och på s. 8 slutar med "stycket hyreslagen" bort ha följande 
lydelse: 

Som framgår av redogörelsen ovan innebär regeringens förslag till ut
formning av reglerna om hur skäligt hyreskrav skall bestämmas en förbätt
ring jämfört med lagens regler. Det är emellertid så att ~n bättre förhållan
den skulle uppnås om lokalhyreskommittens förslag förverkligas. Det är 
ofta av stor vikt att lokalhyresgästens möjligheter att få behålla sin lokal 
förstärks och att han inte, under hänvisning till eH mer eller mindre 
realistiskt "marknadshyreskrav". skall tvingas flytta sin verksamhet - en 
verksamhet som han kanske arbetat upp under flera år och som kan vara 
beroende av att han kan behålla sin lokal. 

Utskottet finner kommittens förslag välgrundat. De betänkligheter som i 
propositionen framförts mot kommittcförslaget är. enligt utskottets me
ning, inte bärande. Vid den hearing som kommitten genomförde med 
företrädare bl. a. för hyresnämnder fick den av kommitten föreslagna 19 



lagändringen goda och enhetliga vitsord. Det påtaglighetsrekvisit som BoU 1987/88:21 
kommitten föreslog tar enligt utskottets uppfattning större hänsyn till 
lokalhyresgästens berättigade krav än regcringsförslagct. 

Utskottet föreslår riksdagen att anta den ändring i hyreslagens 57 a § 

första stycket som blir följden av vad i vänsterpartiet kommunisternas 

partimotion 8043 och i motionerna Bo44 (s) och 8045 (c) förordats och 

som alltså överensstämmer med vad lokalhyreskommitten föreslagit. 
Regeringens förslag samt förslaget i motionerna 8046 (fp) och 8047 (m) 

om att nuvarande ordning skall behållas avstyrks sålunda. 

dels att moment I i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 
I. beträffande skäligt hyreskrai· 

att riksdagen med anledning av regeringens förslag och motionerna 

1987/88:8043 såvitt nu är i fråga, 1987/88:8044 yrkande 1 och 

1987/88:8045 yrkande I samt med avslag på motionerna 

1987/88:Bo46 yrkande I och 1987/88:8047 yrkande I antar 12 kap. 

57 a § första stycket lag om ändring i jordabalken med den lydelse 

som i bilaga 2 till detta betänkande anges som reservanternas för
slag, 

3. Hyresvärdens uppsägning (mom. 2) 

Agne Hansson (c), Tore Claeson (vpk) och Eva Ryden (c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 9 börjar med "Som 

anförs" och slutar med "i fråga" bort ha följande lydelse: 

Lokalhyreskommittens förslag om att hyresvärden om han sagt upp 
avtalet, i stället för, som i dag, hyresgästen skall hänskjuta en tvist i ett 

lokalhyresförhållande till hyresnämnden bör genomföras. I propositionen 
förordas att dagens ordning behålls främst med motiveringen att ett ge

nomförande av vad kommitten förordat sannolikt skulle leda till en väsent
lig ökning av antalet ansökningar om medling. Mot argumentet att lägga 
ansvaret på hyresgästen kan flera invändningar resas. Inte sällan förhåller 
det ju sig så att hyresgästen rent allmänt måste anses mindre bekant med 
förfarandet i hyresnämnd och med vilka regler han har att iaktta för att inte 
förlora sina möjligheter att få tvisten prövad av nämnd. En fastighetsägare 

har kanske flera lokaler och inte sällan helt andra resurser än hyresgästen 

när det gäller att agera visavi hyresnämnderna. Rent principiellt bör ord

ningen vara den att den part - i detta fall hyresvärden - som säger upp ett 

hyresavtal bör vara den som anhängiggör ärendet hos nämnden. 

Riksdagen bör med anledning av vänsterpartiet kommunisternas parti

motion 8043 och motionerna Bo44 (s) och Bo45 (c) anta den ändring i 
58 a § hyreslagen som i bilaga 2 till detta betänkande angivits som re

servanternas förslag. Ett riksdagens beslut i enlighet härmed innebär alltså 

att lokalhyreskommittcns förslag kommer att förverkligas i motsvarande 

del. 

dels att moment 2 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 
2. beträffande hyresl'ärdens uppsägning m. m. 20 



att riksdagen med anledning av regeringens förslag och motionerna BoU 1987/88:21 

1987/88:8043 såvitt nu är i fråga, 1987/88:8044 yrkande 2 och 

1987/88:8045 yrkande 2 antar 12 kap. 58 a §lag om ändring i jorda-

balken med den lydelse som i bilaga 2 till detta betänkande anges 

som reservanternas förslag, 

4. Medlingsförfarandet (mom. 3) 

Agne Hansson (c). Tore Claeson (vpk) och Eva Rydcn (c) ~~ser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 11 börjar med "Hyres

nämnden har"' och slutar med "medlingsförfarandet avstyrks"' hort ha 

följande lydelse: 

Hyresnämnden har. som framgått ovan, enligt gällande rätt att avge 

yttrande om en lokals marknadshyra och huruvida en anvisad ersättnings

lokal är att anse som godtagbar. Ett genomförande av lokalhyreskommit

tens förslag skulle förbättra nämndernas möjligheter att medla vid tvister. 

Detta blir följden av att regler skapas som leder till att parterna presenterar 

underlag för sina ståndpunkter i tvister redan under hyresnämndens med

ling. Hyresnämnden skall därmed före en avflyttning kunna ge dem ett 

tillförlitligt besked om hyresvärdens eventuella ersättningsskyldighet. Ge

nom att ge parterna möjlighet att rätta sig efter ett sådant beslut kan 

avflyttningar på grund av obefogade uppsägningar motverkas. 

I propositionen föreslås inga ändringar i fråga om medlingsförfarandet. 

Detta är inte tillfredsställande, då ett klart behov av en förstärkning av 

medlingsförfarandet föreligger. 

Däremot innehåller regeringsförslaget en förbättring av preklusionsre

geln, då uttrycket "särskilda skäl" utbyts mot uttrycket "synnerliga 

skäl". Har hyrcsnämndcn avgett yttrande får sålunda enligt propositionen 

utredning som inte lagts fram under medlingen beaktas vid en ersättnings

t vist i fastighetsdomstol endast om det finns synnerliga skäl. 

Vad nu förordats innebär ett bifall till vänsterpartiet kommunisternas 

partimotion Bo43 och i motionerna 8044 (s) och 8045 (c) om utformningen 

av medlingsförfarandet. Riksdagen bör anta de ändringar i hyreslagens 57 

a § andra och tredje styckena som blir följden av ett bifall till motionerna. 

dels att moment 3 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 

3. beträffande medlinR.1fiJrfarandet 

att riksdagen med anledning av regeringens förslag och motionerna 

1987/88:43 såvitt nu är i fråga, 1987/88:8044 yrkande 3 och 

1987/88: Bo45 yrkande 3 antar 12 kap. 57 a §andra och tredje stycke

na med den lydelse som i bilaga 2 till detta betänkande anges som 

reservanternas förslag, 

5. Ersättningsregler (mom. 4) 

Rolf Dahlberg (m), Erling Bager (fp), Karl-Göran Biörsmark (fp), Bertil 

Danielsson (m) och Jan Sandberg (m) anser 

3 Riksdagen 1987188. 19 sam/. Nr 21 
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dtG!lt.G\\.onomi,'ik!l~-~kµ_q~1~_®1l!1Y.i:.G:ifo~hn!!n11_!.1_q~~Ll-JP,P.lt.\~ni11.grme_t!fi~tt\~r\~Y.
r1:e~gii;;lqf1 tQ_Qr tb_Gh:å!!ii,.~. lR~__gqtiQg_<m,s t(öb'!!fig lOITI ätlt t.t!fl ilh~hMGl LG!l_qr t.Gfl 
lq1;!i~\\!1iQg1.11n1r~'{{1tl1;.'\.'lb.GlqP,PS\k~!ll~!lg~1_(ll\V_,\<>.ltlQ!Ilth11.r_e._,1g~<tl@lli..t!itrlli~gqp 

s'ilw._ligt!"l.öri in Lc~qnmnförn;.'i. LE!lr!llttr lG ! l_q·rrn1ifLlltes~_IJ!lilhtQ!1 ~'t.Gt:.<Uit.cti;~i ttniiw 
lll"!1iigtrm.q1N.:iiihm1tPi.kQmt1lGriirm: .. <!ttl!!t<W::i\ttfll!!!_g.GUts'tQfi1c.q11s.'ltu!.l't·1.mlktill11 
rmQtffä,'! !Wl~~i!g;m~ Pco_qh i inte s-'illftlc.ttl t s.'ilrn.!i_c.~.'!tf11u!. LILlhik.QW.tt tt'm.~'lt[1rrti.l-ss
d!;~gqn ,;1 tt ll:iifä!!.a rnN!imuttm1 tJ3JlAfi (ljill (Qq11.1JM117 (l:!I)l rfl~Qt q_l}lll illl!~fl 
iinn_qbär:iw~!>:tg rQ"ti ri:.~gq!'i!lg~n,.~fföi;~!!;\.gcQ!ll iinfänm .. tle c:iW t.<:n.'.Q,8 f)J ~* ii f~,Y.-(<;s
I1q_gq n. LILl!..'iKQl lG~_s!-,~ W! In iQg~l!t_gi!rulei imNmi1·r11,.~~l;!_gco_1~~riib"xtirntlqfn.ilfli..qt 
J.!<JJmmu!l~ilt1Vm!,."fR!!nim11ti.t111tllo$lo.utf1rtnitli.mNv1w~!l-:!l&lih~'L9). 

ci1.l/k~<ntt1mQ!1ltmt4!iiutb'lk1tll<tL.--;ttl1Mn:ttillh111t~lt:tttwtllijimule1~~ili1~: 

44. tllttl"fiifäm.!l_ct11t;.fti f ltlitJ.!.,'.;\'Vt,.tJ lt/1· 
,;1 tt rt!h.'ili<!_gt!flrf!l~Jitl"!ifäl ltl i! I rflmt i11fJ_itflli'I I !M?i&S. IJlsr..4P1llWllltt.ei!tQ.<!11 
I !:9.:$'7t&-il r:.&uW? 1lltlrnrule 22 åW>illirn:.~«iQ&.qn.-<;ffim'll'!_g&<lh rfllilltQMl"l1!l 

Il9-li/7~~~E.U.uw3 ~i\'ii\t rnP iär ii tfff!.gi\, 1!M?~Bl~ W°™md.e 4f s-Wmt 
I !~?/lt~S EB. u.4\\~!-tlm rulC44 . 

(6. JB;'ifitl:tii11g~r..~lt:1r(tmQm.~) 

/('~im.el!rln!lJ~'tQ!l(Lq l ;ff qi:.ec_Gli!.~~J1f1(\,W~ )LIN'1I1l.'W~J.:'..tl4!1( l9 la1~ttr 

c!lr!l1· <Htl di!:W dllt 1,av I.I-I !;.il\.QtbU>-~ jl.'tlti!ttlle st\ffl1 ~ s-'i. l w ttHtslitr rm..W '' Ä\ol@ 
e~l1iig!' \Q.<1PIR1ts-<;. t tt1s-1!HWrf!l<tl1'' iij.jm:ll®i!lk.<tti' 'tQ.1tfltlli1tmjjmule1 !xU<.!kiG: 

~;;.'.q1n~n1@i;5iiv'ifi1~t<tfP-~{liqtt.kJmmrn11~1L<r-mf!.~rrutttinm1{mllfu.'l'!\.'.\(lqktNJlii 

rmQ!imm-na1ft.of!)l({~~lcQ\ihlUo$iJfi1msgi;QQ;1s~iUat1tutr&:trtru.tt.~il!f1if~·r..~

ll<tftlP-~'i:i;.;!lt.O_Qq(~g_:filei.J.J11m~ni~;trrtJm~xil<lh~1i.:ittt~"t~;~l<fflttliH~~ 
s$kg!i~$lö,~LQ!llf!}yi:.~it'qth'åll•m.ll1ttlimoh~rttillfföjjilawc.itfl~1JtwL1-1f1wii!_gni@· 
r~ti imlii.:tllitatb.e..$i tt-rli f!,!?.-,~~lil!tt!;.~s.<tWtki1t!N(Qrttl! ..r1. ~i::itttc.1ti::ilit t-niJ!gj·(.~-
1 kr11afge.st.<:!1~M~fl!.g~n.Qf!M!..'!g$~-rnfl:;it1dlttttfls~x..tlJIJ.ÄiUltbäXJi~. tU!;$Mtt~t 
l<i{i"tn i inte tii'Z~!fRl~Gt rc~gttfi!lgqn,s f(it&'i!~ OtHl <ittl rtUtOilJli(i'!i-$;iUOiQ.g<t!l s$.k~!I 
tl~~iWi-n.!;'.;"1stti!lth.~~t1Wå&~$.Q.~lqru~.d:l~.tlilk~~Mm.llJ.i-~ ,.iklieffull.:å~1Xfäf1 
in:!lhii&i:.G. ~M_e.!.lc~q tr1wr~n'f iint11tiJ~W·f.k.1t"rtJ.1b$K,Q\l~tdleo.V&flrllitmPJh'lrtruUw
rMm;~. s~9111 i,_ö,v_e.i:Gn.~ri!mnutr1mltl-i J{QJ<.J!l~yi:.W\1tmmi tNo:; tmf>$I~. dNh '--a,,\l

s:$!Yt.ke.rri:.<t_gG tiJJ.&enstfo~.s!.~g~~mtrf!lQii,Qllctfll.1lIH.~lf1-1 k:Q.qJ1Af9W?( iffi k<m1<..~tt 
r!1J-~.yar;m!1.eri:.~gl_c-rs$.k al ltQ~ h"å Il~~. 

Li!l~$KQ!tetffö1J.~.sli\:rrdk~IJ~wåtll<iff!lilrt<;NV&tWtffii!-~tfit&$~tfillilin.tltiiw 
c..av558tbs§ll}Y.i:e,s!;;!g~n. 

d/.dsr.ilt lrffiQffiC.!! l44i iu.1t$)~Qtt~!;slh~m$täH.~n1fo.~rtth.<1ft'QJj9n.lJ.c1 ~YJ!lt!~: 
44. tQ.G~r~i'tilnllet.lff;~iirt!l.i!.WSf<;?,.J!kr 

<#! t rrik~~;igG!l rmcJJ@JleJ!ni J!g;:_<\v rffiQ~-~n.~rn!l I !Jm'7~~ ~ls~NittrflJJ 
i...~ri iff t;lg~, t l.H~?i&.8 EI!otl:4yYf.JillruiC4lQ.<th I ~8.'7l$. [flo,~yl<'f~lillnl!.C41ss..~mt 
rmc_d ;;,.1y,s!~g rliå rc~g~r)Q_gG11s ffl)i;sJ..'!g \.Q<ifl rmQtL<m<tm.a I V~&'7~~ Ef!A'tb 



}lffiu~ 22tsN!i 1~7Slfl llhiW7~1ifi111i:lh:Z1ä1ntur1Wm1t11-~l:P ~me:i:1tdii.n1 B'ot!JJ 1):)gWiH~1i :l!ll 
1yub1k~som1iit-llilib~il22tlilldhtlWlt&Eiintlirrulctrut~trutt'i~'U1f11re!roW-ätll-
t br.rrns> 1tik..;ll1g~. 

··1c. 

~lilfi1~1it\1i:\c,1·g-:: (tn)\. Eiillirg~ Bligt\f!" (fP1\, ~'llilL~ti"tlw B:lHtt:."iffil1~ (t\1)L B'ettiil 

ID!ln1li!kifö1fl(~fl)Jo"WIJlilflSiitrul™l!~(~)J;il1\'8lf" 

d/11M ät\t ctl5tilctbllä\V t1 n .. 'lhllfött<> ~H~1tt& SUlffl päl.Si. 1131 !M~1f lfletil ''t!J.lt'ffot\lllt 
Hillit~L'lf''oN\1Sill-tU1frfrutll''iltbifullbl:t11N:tklff"\Mlttfu11ttJIJ.iltrul5:l~bl~: 

l!J.l:b'ifut\Httd~!nr1x.q,,.1Nliif},.fb11l.'>L~m>llitlttli@<~lfilatltrtfi
0

!!IDfl1iiru\lii@awrtröjil~
IMlQ11ät\t~nw.i\1lih1ii1ll~b1iiity?:ä\Vl~mt11ii~lt~'iAAlilliin~~11lgötm.'i
F'ö\rrlliivJfötrub:gi\ilblratlliirukx"!..ltlim.'tillltrtffirtlilltifl}m!:ic;lftlawYll5tt1iirtttitffltt 
tföi·ait®..'ttlinut11ii!~'l5lft11i\r1li~iliilet\tifii:. 

Ilolfillh\/iAAifum1mi\l.llil,'>fBlis.'fliW~'illftltfi~'i\\liih1fj!jiy;.itfl:t\3lljj1Uillbttlfu1fllftW
nti, 't uföli~pntt!I imstfo111 ffi.;"lffi1oi:Q\1 i i rftlQI lfäJSliilUI iJJWJ:l(t.ilcAA\l ill® ( 13)) i inrul.IB) r 
atllittUb.~iOWl.qiji®~wtt\oott1~'filollg:tllht~'l.t:}1ffl•'{L~·u"v.lilb:tttfrrt\i::ifffätfför 
~,tiiil ;i\ll rfllifb'tt t~ ifli:. 

l!J.tb'l«st\tllt dlstlnr ctb:w u~fmmi@ ~'ölf\1 tfulifätbtt JX5tflli.'l.'iill.'ttim.w tt"Sir fiuw 
cföh'l ~'lfrf\1 tRtfil.'å\ ttik.,-; Walffl ii pm)M.'iifomm1 trn\1 at\t dlstt ii\r t~ntnt tfrt11 ell1 

ihtlb.x~Irmfilfctwutrulffiti1i@1bRi11~ifumm1itwru~'fl~SIID1lb:IftNil-
1ow111lliW1å'l etn~I~· rumlqliir 1tJ\r lWi\Jl.'gll\'t\:lllinfi. ID6tt 1M1\1 iffi1 i,,fIDilil gru11till!r 
a11lt15iät\tpiMhllfilitiiot\tfblfillll\)~til!l\1llllimib:lfillfllkoolfllP.at\tstlll\11tl\Ml6},'iflM
tlillrftlllilttyre.~1uw~'ölfl1d\5:611bl1ltl~iin~~m,-mni:. 

r\futll ctb:tt rtUJ .mrumk1ät&'t~1~111t'!Mttllltlfl15llis\rumm. 

di> tk> ät\ t rtruiflätn t Si ii utt'lfilllt5lt<> tfum!.'ttill litt1 lfu)ftt fup. nmi1mlli: I~ kiY.: 
Si.. th5tW®trub! itniltWIYltt11.wtfor 

~@ Jiiil-silli~ ai,\Sltl.\r rftUllis"l1lW.1UI l~Af&Bhlffi1 ~'ll'~ilt rtUI ti\r ii f\tfgll\. 
1ijH97/Af&~}.wlknrul.i:5\ru.:\l i~&&~~\.i:!5i,, 

~ .. ~nl4~at41 a®äm.4"1~ (!ifimfti.. ~ 

Ifullf I!>lntt~1'tli,.~ t~m1,. Eiilli@llltW3lr <~fnl,. ~ni1L~ijl!ä1\1 IJ\ijlJ:-,'if\11\lif;. (~I,. RlM~il 
1Dätt1blk1,<ö)fl(ill1)lc;~Jln\1Simtl\ruir!f(!ifi1)lam:w · 

dl!tf§ attt dbt\1 dbrl aw utWötW't~ ~tt\lälrulJ: Sillfil pll'l ~'i· 1)4i tml§ilir 111wt ·'~ 
em\~t·'' cRQ\1 pift~'i· tls'i ~'lllttitrrmrul ·'iru11\.t1!i..QllkWiW'' cfäl\1 

dL<tM ät\t dl5til dbll aw ut\fflöt!M\$ ~tl\fätt& Sillftl p1ft §.. ]1)'5 tm~inr lf\btll '''IIW 
äird\ralit'' trut\1 Sl.Utti'lf lf\trui ''~i11kfiltlb:4t'' tm\1tt l"llil@:l}irnti\i: I~~: 

l!J'tWölfätl t\ilbt~il~ ~tlyb){l,'; !(\li:~l\w tOll äird\!i\fw ji ll~il@.'fli~" ~' ~ 
15\ffl ~re.wä~bm,-; rflljji\WfutW at\t tffi5lt'iftllil Si~ iiird\!ätll l\tt\\äirdtt1hg; åi.V ell1 

1blkt1J.. ·IIJHbt\fiftll t\ill äirdkrul anl.\ä\1u"1\fw stk\:tll sällmtlh1itt1~1liin11m." lf\1.9tt ~
AA'Vii~bm." ~\1itilmli~ ~1ni ~l@.'gll~t\t\1 iin~ ittmi:lh\ffit Iblkitliw llitiw~ t~lil ä\\1 
t\16! äk S\iim1 &ait1wfir ~ \"JJlfu!Hllm.fl~®1i~ tliill I)lf1iawc1fu:t\1 ~Il l~il6l>'WJ\f:.
dbw rm1@1alt i~ 1&1mm1 plfth.\l~\..'i tJ)\1 i\ird\mttl aW.VJtfiltt1h-w \'illfll rtli!td(~ir 



störningar i form av buller. ventilationsutrustning m. m. Utskottet vill för BoU 1987/88: 21 
sin del tillägga att hyresvärden inte heller skall kunna påtvingas en hyres-
gäst vars verksamhet ur andra aspekter är störande. Inte sällan kan restau-
rangverksamhet medföra luktproblem. Denna aspekt. som bör tillföras 
specialmotiveringen, innebär en tillstyrkan till vad i motion Bo47 (m) 
föreslagits. Vad nu anförts bör riksdagen som sin mening ge regeringen till 

känna. 
Förslaget i vänsterpartiet kommunisternas partimotion Bo43 samt i mo

tionerna Bo44 (s) och Bo45 (cJ om vilka regler som bör gälla för att en 
ändrad användning skall medges avstyrks. 

dels att moment 6 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 
6. beträffande ii11drad atll'ii11d11i111: 

att riksdagen med bifall till regeringens förslag, med anledning av 
motion 1987/88:8047 yrkande 4 samt med avslag på motionerna 
1987/88:8043 såvitt nu är i frf1ga. 1987/88:8044 yrkande 6 och 
1987/88:Bo45 yrkande 6 antar 12 kap. 23 § i enlighet med regering
ens förslag och som sin mening ger regeringen till känna vad utskot
tet anfört om hyresvärdens möjlighet att motsätta sig viss ändrad 
användning av en lokal, 

9. Andrahandsuthyrning (mom. 7) 

Rolf Dahlberg (m), Erling Bager (fp}. Karl-Göran Biörsmark lfp), Bertil 
Danielsson (m) och Jan Sandberg (m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 16 börjar med "De motiv" 
och slutar med ··nu anförts" bort ha följande lydelse: 

Som anförs i motion 8047 (m) innebär en rätt till andrahandsuthyrning i 
strid med fastighetsägarens vilja att möjligheter öppnas att möjliggöra 
handel med hyreskontrakt. Det är sålunda svårt att finna det befogat med 
den ändring i hyreslagen som föreslås i propositionen och som innebiir att 
en lokalhyresgäst som inte har tillfälle att använda sin lokal skall kunna få 
hyresnämndens tillstånd att upplåta den i dess helhet i andra hand. 

Om hyresgästen har för avsikt att fortsätta sin verksamhet torde han 
mera sällan behöva hyra ut lokalen i andra hand ens under en begränsad 
tid. Har han å andra sidan inte för avsikt att göra det finns inget skäl att 
acceptera en andrahandsuthyrning. Regeringens förslag till ändring i 40 ~ 
hyreslagen avstyrks av utskottet. 

dels att moment 7 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 
7. beträffande andralzandsuthyrning 

att riksdagen med bifall till motion l 987/88:Bo47 yrkande 3 avslår 
regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken såvitt avser 12 

kap. 40 ~. 
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Utskottets lagförslag 

1 Förslag till 

Lag om ändring i jordabalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om 12 kap. jordabalken 1 

dels att 8, 19, 23, 40, 57-60, 66 och 70 **skall ha följande lydelse, 
dels att det i kapitlet skall införas en ny paragraf. 58 b ~. av följande 

lydelse. 

Nuvarande lydel1·e Utskottct.1· förslag 

8 § 

En uppsägning skall vara skriftlig, om hyresförhållandet har varat längre än 
tre månader i följd vid den tidpunkt till vilken uppsägningen sker. Uppsäg
ningen får dock, utom i fall som avses i 58 a §,vara muntlig, om det är hy
resg1isten som säger upp avtalet för upphörande och hyresvärden lämnar en 
skriftligt erkännande av uppsägningen. Uppsägningen fär ske hos den som är 
behörig att ta emot hyra på hyresvärdens vägnar. 

Skriftliga uppsägningar skall delges den som söks för uppsägning i den 
ordning som anges i 8 kap. 8 § andra och tredje styckena, om inte annat 
följer av tredje eller fjärde styckena i denna paragraf. 

Har den som söks för uppsägning hemvist här i landet och är det inte fråga 
om en uppsägning i förtid enligt 42 § eller en sådan uppsägning som avses i 
58 §, får uppsägningen sändas i rekommendera! brev. Uppsägningen anses då 
ha skett när den har avlämnals för postbefordran under den söktes vanliga ad
ress. Har hyresgästen lämnat hyresvärden uppgift om en adress, under vilken 
meddelanden till honom skall sändas, anses den som hans vanliga adress. I 
annat fall anses den uthyrda lägenhetens adress som hyresgästens vanliga 
adress. 

Om en hyresvärd eller en hyresgäst, vars avtal skall sägas upp, inte har nå
got känt hemvist här i landet och om det inte heller fitms något känt ombud 
som har rätt att ta emot uppsägning för honom, får uppsägning ske genom 
kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. 

En ansökan hos domstol med yrkande att hyresförhållandet skall upphöra 
eller att hyresgäst skall avhysas gäller som uppsägning när delgivning skett i 
behörig ordning. 

Särskilda bestämmelser om inne
hållet i uppsägning av hyresavtal 
som gäller lokaler films i 58 §. 

1 12 kap. jordabalken omtryckt 1984: 694. 

Särskilda bestämmelser om inne
hället i uppsägning av hyrcsavtal 
som gäller lokaler finns i 58 och 
58 a §§. 

BoU 1987/88: 21 
Bilaga 1 
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191 §~ 

t~Y,riih1fÖf.IJostäö~lägeiih'"t:teY.sRälilväfä'ltiilllfe1br1>e1tb'eståffiöliih\iresävtä~-
1!!"1t ctier:, orfil <fv1Wb-1t ii-inelifitih:" t'ö'rh'!in11lli-igsR1lmsilll eiillgtt ttY.resfÖth'1rn-ct!-
1lh-,gsttigen1 (<t'9?8~:Jo4:ll· ii röt.1-lariäiliigs'i~\icrchsRommel~e<· TI>C'ttä• _gäiibrr dbcR; 
i iffr--:(rr:siittiii irg1f(~f.·Röstifäilk s'Om1 ttiiiir&:-sig1tiii I Jägiföh .. etehs>uplfVånnriihg~. 
rföis'i!cn-&~ nTuöl viffifiva1H:n1 ctib1,- elbRtH~R; sti'öift1 ctibr.· avgii'tci' rör- vä1i.cn1 
;mi-ti,Frlhpp:. 

;I.· tHiP tt}lfösu'V.ttii15tt i irnetlitilfr r6f.tlmruHil~k11 ~·ml c5NP th!ffiM-illi@;grut11-
: llftPtför crr~äti:iii h]ffifs"stbM~-W.lf ai-rilis't;,"'tti ll~gNrulflletflIBiifhnmllilg!ffi\leIBlis>
l~5lm!1'el~'lc ellbr-· gerib1fil e-tll bl!li-'llJtt etnlU!t ~ e:tllqr ~ $ -'ffiNhitttilli@,'>
:lQU.~n, 

:Y-. -sm11h~ci\h"e:t'ffi\~if.t-~Hhtreni iiet'tteni.~61\~lf t~llimiijkt\u-!.'\, 61 \\w 
}. l5m1 lfustimubw tför rtYtHWtetefil iffiffiiis'> ~re-sgä~'tlfill enw ii-rul\>.ii:!llb!ll 

m!iihlirgT 
111\it{gy1 olfil b'-bs'tatl~-'lliifetih'etw:. rolfil ~f!i,'i uti ji attli\läl thittlil eilw s'ö1fll a\).' 

tljfp1lltäreli1 ittlilltt1i\" rffifdl ttlWtlii:1!.'i1iiitt· ffi'tr titUlfl thirn!w a\V ffiil:~'tät St:~!Mtt 
a'Vföilis5ät\ttf~iföh1sRiitlläiiRn\itus'tiiildlfili~ru1e.1llwå

0

ri.'ä\.\gli\tsolfiluifpimafolfl 
b'e1ä1lrr.. 

Wyir:ih1 rö\r tlltilit& s~tll ocRså1 · iII%1w ffi\r tb!filtw ~w111 o~-'ä1 
\i,;nw 11iil b'elb)fpe"tt ih!s'tti\m.11 ii aVHitbtt väföt ttill ~b}JlRllt ~äiirul ii a'Vt\ilett 
tliildbh1 d~tl d~h1ih1C:1.5ml\i@1r etii.'ii\\t- t\illd~M\5Jldl.qpittl~omfut\\ilf ~t\t
rlih-Ws'ö1fllav!fäs'iiffiN.'ttil~'t~qta1fitl- rt1~~'ölfllå~iiffii-ri.'ttilst~\!Kqtatrul
ra• rfieruh~W· l!Jilrn1 ffiirctlslr ä\V dhl\W ml rflliiil•· M\iw ttii-ruWa\V d~llil 
gtiiib1r db~ t'öt.bliliiflll ji avt\ill!tt olfil gäill5lr dbW ffi~W ii å\.\tätbtt olfil 
ät\t h'y.fätt' s'!ÖiJll tHgt\1 rfie<il ct'tt BelbW ät\t ~fölfl Sil:iitll 11t'W!'l.rfftrul e:t'tt ~~ 
scolfil ~'t\'fr ji vi~\'ll t'öl<n'rJihlRlle tii\I tl}Y-~ SOlfi1 ~'ta°tr ii Vi~'tt ffii-rtlritllilttlle t\iil tfyL.-
re1tg1i~te1f<f;r'&ct keitttiiihW eilbr s-01fi1 M'g'-.i~~m.,rö~ lfuliittiihW ei fätr ~'Ulfil 
bl!"l.'t!iih~ enti~tt cfrll ~'IJ:f!iftllif. c:~\\erieJfäi.- tilih'tliift"!i' erillittteW s!hli\11~ ö~
Rö1ffii'lel~0e~ rlfölihw ~i effå• ~'itllilfl ~"- llo11mm1b't!! r1rn1i!iw if1 etta1 Sii:lln-P tfyL.
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Nuvarande lydelse 

jas eller hyresavtalet innelulller vill
kor om alt hyreJförhållandet skall 
upphöra på grund av rivning eller 
ombyggnad av huset och rivningen 
eller ombyggnaden skall påbörjas 
inom fem år från villkorets till
komst, eller 

3. hyresvärden i annat fall har be
fogad anledning all upplösa hyres
förhållandeL 

Första stycket gäller också, om 
hyresgästen har sagt upp avtalet i 
annat fall än som avses i 6 § och i 
uppsägningen begärt förlängning av 
avtalet på ändrade villkor. 

Förlust för hyresgästen som har 
samband med att denne bekostat 
ändring av lägenheten skall beaktas 
när ersättningen bestäms endast om 
hyresvärden samtyckt till ändringen 
eller hyresgästen trä.flat hyresavtalel 
under förutsällning alt han skulle få 
utföra ändringen. Förlusten beräknas 
i sådant fall till högst det belopp 
varmed lägenheten genom ändringen 
ökat i värde som hyreslägenhet. 

Utskott els .Mrslag 

3. huset skall undergå sådan större 
ombyggnad att hyresgästen uppen
barligen inte kan sitta kvar i lokalen 
utan nämnvärd olägenhet för genom
förandet av ombyggnaden samt hy
resvärden anvisar en annan lokal som 
är godtagbar för hyresgästen eller hy
resavtalet innehåller villkor om alt 

hyreJförhållandet skall upphöra på 
grund av ombyggnad och ombygg
naden skall på/Jörjas inom fem år 
från villkorets tillkomst, 

4. hyresvärden i annat fall har be
fogad anledning att upplösa hyres
förhällandet, eller 

5. de hyresvillkor som hyresvärden 
kräver för förlängning är skäliga och 
överensstämmer med god sed i hy
res/ örhå//anden. 

Första stycket gäller ocksä, om 
hyresgästen har sagt upp avtalet en
ligt 58 a §. 

57 a § 

Vid tillämpningen av 57 § är hyra 
som hyresvärden kräver för förläng
ning ej att anse som skälig, om den 
överstiger den hyra som lägenheten 
vid hyrestidens utgång kan antas be
tinga på öppna marknaden (mark
nadshyra). Vid bestämmande av 
marknadshyran skall dock bortses 
från hyresanbud eller hyresavlal som 
ej är rimligt med hänsyn till del all
männa hyresläget i orten för närmast 
jämförliga lägenheter. Endast om 

Vid tillämpningen av 57 §första 
stycket 5 skall en krävd hyra inte an
ses som skälig, om den överstiger 
den hyra som lokalen vid hyrestidens 
utgäng kan antas betinga på öppna 
marknaden (marknadshyra). När 
marknad.~hyran bestäm.v, skallfrämfl 
beaktas hyran för närmast jämförliga 
lokaler på orten. Endast om det finns 
särskilda skäl fär hänsyn tas till ök
ning av lokalens värde, som en hy
resgäst har ästadkommiL 
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särskilda skäl föreligger fllr hänsyn 
tas till ökning av lägenhetens värde, 
som hyresgäst åstadkommit. 

Utskottetsfiirslag BoU 1987/88:21 
Bilaga I 

I tvist om ersättning enligt 57 § 
fär yttrande av hyresnänmden frångås 
endast om det visas eller eljest är 
uppenban 

1. när yttrandet avser marknadshy
ran, att denna är påtagligt högre eller 
lägre än hyresnämnden angivit, 

2. när yttrandet avser anvisad lä
genhet, att hyresnämndens bedöm
ning icke varit riktig. 

Har i fall som avses i andra 
stycket 1 hyresvärden vid tiden för 
hyresnämndens yttrande fått anbud 
eller träffat avtal om uthyrning av 
lägenheten utan all han under med
lingen lämnat uppgift om det, får 
anbudet eller avtalet beaktas vid 
prövningen endast om synnerliga 
skäl före ligger. 

58 § 

I tvist om ersättning enligt 57 § 
får yttrande av hyresnämnden frångås 
endast om det är uppenbart 

1. när yttrandet avser marknadshy
ran, att denna är påtagligt högre eller 
lägre än hyresnänmden angett, 

2. när yttrandet avser anvisad lo
kal, att hyresnämndens bedömning 
inte varit riktig. 

I fall som avses i andra stycket 1 
får utredning som inte har lagts fram 
under medlingen, beaktas vid pröv
ningen endast om det finns synner
liga skäl. 

Vill hyresvärden säga upp avtalet, Vill hyresvärden säga upp avtalet, 
skall han i uppsägningen underrätta skall han i uppsägningen underrätta 
hyresgästen om de villkor han upp- hyresgästen om de villkor som han 
ställer för att förlänga hyresförhål- kräver för att förlänga hyresförhål-
landet eller om orsaken till att han landet eller om orsaken till att han 
vägrar medge förlängning. Uppsäg- vägrar medge förlängning. Uppsäg-
ningen skall dessutom innehålla un- ningen skall dessutom innehålla un-
derrättelse att hyresgästen, om han derrättelse att hyresgästen, om han 
icke går med på att flytta utan att få inte går med på att flytta utan att få 
ersättning enligt 57 §, har att inom ersättning enligt 5 8 b §, har att 
två månader frän uppsägningen hän- inom två månader från uppsägningen 
skjuta tvisten till hyresnämnden för hänskjuta tvisten till hyresnärrmden 
medling. för medling. 

Underlåter hyresvärden att fullgöra vad som åligger honom enligt första 
stycket, är uppsägningen utan verkan. 

Har hyresvärden fullgjort vad som 
åligger honom enligt första stycket 
och vill hyresgästen icke lämna lä
genheten utan att få ersättning enligt 
57 §, har hyresgästen alt hänskjuta 
tvisten till hyresnärnnden inom den i 
första stycket angivna tiden. laklla
ges ej denna, förfaller rällcn till er
sällning. Vad som har sagts nu 
gäller ej, om inom samma tid tvist 

4 Riksdai.:en 1987188. 19 sam/. Nr 21 

Har hyresvärden fullgjort vad som 
åligger honom enligt första stycket 
och vill hyresgästen inte lämna lä
genheten utan att få ersättning enligt 
58 b §, har hyresgästen all hänskju
ta tvisten till hyresnämnden inom 
den i första stycket angivna tiden. 
Gör han inte det, förfaller rätten till 
ersättning. Vad som har sagts nu 
gäller inte, om inom samma tid tvist 
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hänskjutes till nämnden enligt 
58 a § första stycket. 

Innan medlingen har avslutats får 
hyresvärden för förlängning av hy
resförhållandet inte kräva högre hyra 
eller något annat villkor som är 
oförmånligare för hyresgästen än vad 
han har angett i uppsägningen. Gör 
han det och kommer förlängning 
inte till stånd, har hyresgästen alltid 
rätt till ersättning enligt 57 §. 

Utskollets fiirslag 

hänskjuts till nämnden enligt 58 a § 
första stycket. 

Innan medlingen har avslutats får 
hyresvärden för förlängning av hy
resförhållandet inte kräva högre hyra 
eller något annat villkor som är 
oförmånligare för hyresgästen än vad 
han har angett i uppsägningen. Gör 
han det och kommer förlängning 
inte till stånd, har hyresgästen alltid 
rätt till ersättning enligt 58 b §. 

58 a § 

liar hyresgästen sagt upp avtalet 
och i uppsägningen begärt förläng
ning av avtalet på ändrade villkor, 
skall han inom två månader från 
uppsägningen hänskjuta tvisten till 
hyresnämnden för medling och där
vid ange den ändring han önsk<lr i de 
avtalade villlwren. 

Underlåter hyresgästen alt hän
skjuta tvisten till hyresnämnden 
inom den i första stycket° angivna 
tiden eller återkallar han före hyres
tidens utgång sin ansökan om med
ling, är uppsägningen utan verkan. 
I !ar han ej angett de ändringar han 
önskar i de avtalade villkoren, skall 
nämnden förelägga honom att 
komplettera ansökningen inom viss 
tid. Följs inte föreläggandet, skall 
ansökan om medling avvisas. ' 

liar hyresgästenfullgjort vad som 
åligger honom enliglförsla stycket, 
skall hyresnämndenförelägga hyres
värden att uppge de villkor han stäl
ler upp för att förlänga hyresförlul/
landet eller orsaken till att han väg
rar medge förlängning. Iakttar hyres
värden ej föreläggandet och är avtalet 
ej uppsagt enligt 57 § första 
stycket, skall avtalet anses förlängt 
på de av hyresgästen önskade villko
ren. En upplysning om detta skall 
tas in i föreläggandet. Förlängningen 
anses som avtal om fortsatt uthyr
ning. 

Vill hyresgästen säga upp avtalet 
för förlängning på ändrade villkor, 
skall han i uppsägningen underräl/a 
hyresvärden om den ändring i de av
talade villkoren som han begär. Om 
överenskommelse inte träffas mellan 
parterna, skall hyresgästen inoni två 
månader från uppsägningen hänskju
ta tvisten ti_ll hyresnämnden för med
ling. 
· Underlåter hyresgästen att fullgöra 

vad som åligger honom enligt första 
stycket eller återkallar han före hy
restidens utgång sin ansökan om 
medling, är uppsägningen utan ver- · 
kan. 

Om inte hyresvärden själv har sagt 
upp avtalet.får han innan medlingen 
·har avslutats inte vägra förlängning 
av hyresförhål/andet eller för för
längning kräva högre hyra eller nå
got annat villkor som är oförmdnli
gare för hyresgästen än vad som 
följer av det uppsagda avtalet. Gör 
han det och kommer förlängning inte 
till stdnd, har hyresgästen alltid rätt 
till ersättning enligt 58 b §. 
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58 b § 

Om hyresgästen har rätt till e.r
sällning enligt 57 §, 58 § fjärde 
stycket eller 58 a § tredje stycket, 
skall hyresvärden alltid betala ersätt
ning till hyresgästen med ett belopp 
som motsvarar en årshyra för lokalen 
enligt det uppsagda hyresavtalet, 
dock högst ett belopp som vid hy
restidens utgång motsmrar fyra 
hashe/opp enligt I kap. 6 § lagen 
( 1962: 381) om allmän försäkring. 

Om hyresgästen pd grund av att 
hyresförhållandet har upphört har 
förorsakats en förlust som inte täcks 
av ersättning enligt första stycket, 
skall hyresvärden i skälig omfattning 
ersätta hyresgästen för denna förlust. 
Om förlusten har samband med alt 
hyresgästen har bekostat ändring av 
lokalen, skall förlusten beaktas en
dast om hyresvärden har samtyckt 
till ändringen eller om hyresgästen 
har träffat hyresavtalet under förut
sättning att han skulle få utföra änd
ringen. 

59 § 

Skall hyresförhållandet upphöra 
efter uppsägning som gjorts av hy
resvärden eller, i fall som avses i 
57 § andra stycket, av hyresgästen, 
fär hyresnämnden på begäran av hy
resvärden eller hyresgästen medge 
uppskov med avflyttningen under 
skälig tid, dock högst ett år från hy
rcstidens utgång. 

Uppskov får ej medges, om hy
resvärden, hyresgästen eller någon 
annan därigenom skulle orsakas be
tydande skada eller olägenhet eller 
om avflyttningen med hänsyn till 
omständigheterna utan olägenhet kan 
ske vid den tidpunkten då avtalet 
upphör. 

Skall hyresförhållandet upphöra 
efter uppsägning som gjorts av hy
resvärden eller, i fall som avses i 
58 a §, av hyresgästen, får hyres
nänmden på ansökan av hyresvärden 
eller hyresgästen medge skäligt upp
skov med avflyuningen, dock högst 
två är från hyrestidens utgång. Ansö
k.an om uppskov sk.all ha kommit in 
till hyresnämnden före hyrestidens 
utgång. 

Medges uppskov, skall hyresnänmden fastställa skäliga hyresvillkor för 
tiden från det att avtalet upphört till dess hyresgästen skall flytta. 

BoU 1987/88: 21 
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60 § 

I mål om ersättning enligt 57 § I mål om ersättning enligt 58 b § 
skall rätten på yrkande av hyresgäs- skall rätten på yrkande av hyresgäs-
ten, om hyresvärden medger skyl- ten, om hyresvärden medger skyl-
dighet att betala ersättning eller dighct att betala ersättning eller 
sådan skyldighet fastställts genom sådan skyldighet fastställts genom 
dom som vunnit Jaga kraft, förplikta dom som vunnit Jaga kraft, förplikta 
hyresvärden alt betala förskott i av- hyresvärden att betala förskott i av
räkning på den ersättning som kan räkning på den ersättning som kan 
komma att bestämmas. komma att bestämmas. 

Första stycket gäller inte, om det är uppenbart att förskottet blir obetydligt. 
Har beslut i fråga om förskoll meddelats, fär nytt yrkande om förskott inte 
tas upp till prövning förrän tre månader förflutit sedan det föregående beslutet 
vann laga kraft. 

Beslut i fråga om förskott får meddelas utan huvudförhandling. Innan beslut 
meddelas, skall parterna beredas tillfälle att yttra sig. Beslut som meddelats 
under rättegången skall överklagas särskilt. Hovrättens beslut får inte 
överklagas. 

Har hyresgästen uppburit förskott som överstiger den slutligt bestämda er
sättningen, är han skyldig alt till hyresvärden betala tillbaka det överskju
tande beloppet jämte ränta. Räntan beräknas enligt 5 § räntelagen (1975:635) 
för tiden från dagen för beloppets mottagande till dess ersättningen blivit 
slutligt bestämd genom dom som vunnit laga kraft och enligt 6 § räntelagen 
för tiden därefter. 

66 §2 

Avtal mellan hyresvärd och hyres
gäst, att framtida tvist med anled
ning av h)Tesförhållandet skall hän
skjutas till avgörande av skiljemän 
utan förbehåll om rätt för parterna 
att klandra skiljedomen, får ej göras 
gällande i fråga om hyresgästens 
rätt eller skyldighet att tillträda el
ler behålla lägenheten, fastställande 
av hyrcsvillkor i fall som avses i 51, 
52 eller 55 §, återbetalning av hyra 
och fastställande av hyra enligt 
55 b ~eller bestämmande av ersätt
ning enligt 57 §. I övrigt gäller 
skiljeavtalet ej såvitt därigenom 
skiljemän utsetts eller bestämmelse 
meddelats om skiljemännens antal. 
sättet för deras utseende eller förfa
randet vid skiljenämnden. I berörda 
hänseenden skall lagen (1929: 145) 
om skiljemän tillämpas. Vad som 

Avtal mellan hyresvärd och hyres
gäst, att framtida tvist med anled
ning av hyresförhållandet skall hän
skjutas till avgörande av skiljemän 
ut"an förbehäll om rätt för parterna 
alt klandra skiljedomen, får ej göras 
gällande i fråga om hyresgästens 
rätt eller skyldighet att tillträda el
ler behålla lägenheten, fastställande 
av hyres villkor i fall som avses i 51, 
52 eller 55 *· återbetalning av hyra 
och fastställande av hyra enligt 

. 55 b ~eller bestämmande av ersätt
ning enligt 58 h §. I övrigt gäller 
skiljeavtalet ej såvitt därigenom 
skiljemän utsetts eller bestämmelse 
meddelats om skiljemännens antal, 
sättet för deras utseende eller förfa
randet vid skiljenämnden. l berörda 
hänseenden skall lagen ( 1929: 145) 
om skiljemän tillämpas. Vad som 

~ Senaste lydelse enligt betänkandet BoU 1987/88: 22. 
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Nuvarande lydelse 

sagts nu utgör dock ej hinder för att 
i skiljeavtalet utse hyresnämndcn 
till skiljenämnd eller bestämma kor
tare tid för skiljemannaåtgärdens 
avslutande än den tid om sex måna
der som anges i nämnda lag. 

70 §3 

Beslut av hyresnämnden i frågor 
som avses i 16 § andra stycket, 24 
a, 34, 36, 37, 49, 52, 54, 55 b, 62 
eller 64 § överklagas genom besvär 
inom tre veckor från den dag beslu
tet meddelades. 

Ut~·kottets förslag 

sagts nu utgör dock ej hinder för att 
i skiljeavtalet utse hyresnämnden 
till skiljenämnd eller bestämma kor
tare tid för skiljemannaåtgärdens 
avslutande än den tid om sex måna
der som anges i nämnda lag. 

Beslut av hyresnämnden i fr1\gor 
som avses i 16 § andra stycket, 

23 §andra stycket. 24 a, 34, 36, 37, 
49, 52, 54, 55 b. 62 eller 64 § över
klagas genom besvär inom tre vec
kor från den dag beslutet meddela
des. 

Beslut av hyresnämnden i fr1\gor som avses i 1 § sjätte stycket, 35, 40, 
45, 56 eller 59 § får inte överklagas. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. 
2. De nya bestämmelserna i 12 kap. 23 och 40 §§gäller även i fråga om 

hyresavtal som har ingåtts före den 1 januari 1989, dock först frän den tid
punkt till vilken avt.alet tidigast kan sägas upp av hyresvärden genom upp
sägning efter utgången av är 1988. Intill dess tillämpas fortfarande äldre be
stämmelser. 

3. De nya bestämmelserna i 12 kap. 8, 57-60 och 66 §§ gäller även i 
fråga om hyresavtal som har ingåtts före den 1 januari 1989. Om ett hyres
avtal har sagts upp dessförinnan, tillämpas dock fortfarande äldre bestäm
melser. 

4. Innehåller ett hyresavtal, som har ingåtts före den I januari 1989. 
villkor som strider mot de nya bestämmelserna i 12 kap. 19 §, gäller 
villkoret mot hyresgästen till utgången av juni 1990 eller. om avtalet inte 
kan sägas upp till upphörande vid den tidpunkten. till den senare tidpunkt 
då avtalet på grund av uppsägning tidigast kan frånträdas. 

~Senaste lydelse enligt betänkandet BoU 1987/88: 22. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1973: 188) om arrendenämnder och 
.. 

hyresnämnder 

Härigenom föreskrivs att 4. 9. 12 a, 21 och 22 §§lagen (1973: 188) om 
arrendenämnder och hyresnämnder' skall ha· följande lydelse. 

NuvaraM.e lydelse Utskottets förslag 

4 §2 . 

Hyresnämnd som avses i 12 kap. 68 § jordabalken har till uppgift att 
I. medla i hyres- eller bostadsrattstvist, . 
2. pröva tvist om åtgärdsföreläg

gande enligt 12 kap. 16 § andra 
stycket. skadestånd enligt 12 kap. 
24 a §. överlåtelse av hyresrätt en
ligt 12 kap. 34-37 §§.upplåtelse av 
lägenhet i andra hand enligt 12 kap. 
40 §. förlängning av hyresavtal en
ligt 12 kap. 49 §. hyresvillkor enligt 
12 kap. 54 §. återbetalning av hyra 
och fastställande av hyra enligt 12 
kap. 55 b §. uppskov med avflytt
ning enligt 12 kap. 59 § eller före
läggande enligt 12 kap. 64 §. allt 
jordabalken. 

2. pröva tvist om åtgärdsföreläg
gande enligt 12 ,kap. 16 § andra 
stycket. iindrad användning av lo
kal enligt i2 kap. 23 § andra styc
ket, skadestånd enligt 12 kap. 
24 a §. överlåtelse av hyresrätt en
ligt 12 kap. 34-37 §§,upplåtelse av 
lägenhet i andra hand enligt 12 kap. 
40 §. förlängning av hyresavtal. en-

. ligt 12 kap. 49 §. hyresvillkor enligt 
12 kap. 54 §. återbetalning av hyra 
och faststållande av hyra enligt 12 
kap. 55 b §. uppskov med avflytt-

. ning enligt 12 kap. 59 § eller före
läggande enligt 12 kap. 64 §. allt 
jordabalken. 

2 a. pröva tvist om hyresvillkor enligt 22'724 §§ hyresförhandlingslagen 
(1978:304) eller om återbetalningsskyldighet enligt 23 §samma lag, 

3. pröva tvist om hyresvillkor enligt 7 § sista stycket, upplåtelse av lä
genhet i andra hand enligt 30 § andra stycket eller medlemskap enligt 52 §, 
allt bostadsrättslagen ( 1971:479), · 

4. pröva fråga om godkännande av överenskommelse som avses i 12 kap. 
1 § femte stycket, 45 eller 56 § jordabalken eller av beslut som avses i 
60 § första stycket 1 bostadsrättslagen, 

5. vara skiljenämnd i hyres- eller bostadsrättstvist, 
5 a. pröva tvist mellan hyresvärd och hyresgästorganisation enligt hyres

förhandlingslagen. 
6. pröva frågor enligt bostadssancringslagen (1973:531) och bostadsför

valtningslagen (1977:792), 
7. pröva frågor enligt lagen (1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet 

m.m., 

1 Lagen omtryckt 1985: 660. 
2 Senaste lydelse enligt betänkandet BoU 1987/88: 22. 
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8. pröva frågor enligt lagen (1987:1274) om kommunal bostadsanvisnings-
rätt, 

9. pröva frågor enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för 
ombildning till bostadsrätt. 

Ärende upptages av den hyresnämnd inom vars område fastigheten är be
lägen. Ärende som avses i 10, 17 eller 18 § lagen om förvärv av hyresfas
tighet m. m. upptages dock av hyresnämnden i den ort där bolagets styrelse 
har sitt säte eller, i fråga om handelsbolag, där förvaltningen föres. 

9 § 

När tvist hänskjutits till nämnd, skall nämnden, utom i fall som avses i 
andra eller tredje stycket, kalla parterna att inställa sig inför nämnden. Skall 
part inställa sig personligen, får nämnden förelägga vite. 

Har tvisten hänskjutits till nämn- Har tvisten hänskjutits till nämn-
den enligt 11 kap. 6 a § eller den enligt 11 kap. 6 a §jordabalken 
12 kap. 58 a §jordabalken och har . och har sökandens motpart ej iaktta-
sökandens motpart ej iakttagit före- git föreläggande som avses i tredje 
läggande som avses i tredje stycket i stycket i samma lagrum, skall ären-
samma lagrum, skall ärendet avskri- det avskrivas, om avtalet ej är upp-
vas, om avtalet ej är uppsagt 'enligt sagt enligt 11 kap. 5 §första stycket 
11 kap. 5 § första stycket eller s~mma balk. 
12 kap. 57 § första stycket samma 
balk. 

Handlägger hyresnämnden samtidigt ett stort antal tvister av likartad be
skaffenhet mellan en hyresvärd och dennes hyresgäster om villkoren för hyra 
av bostadslägenheter, fär nämnden, sedan ett lämpligt antal typfall av tvister 
prövats, med ledning därav avgöra övriga tvister utan muntlig förhandling, 
om det är uppenbart att sådan förhandling inte behövs. 

12 a § 

Vid sådan medling som avses i 
12 kap. 58 eller 58 a §jordabalken 
skall hyresnämnden, om hyresvärden 
eller hyresgästen begär det, yttra sig 
om marknadshyran för lägenheten 
eller om huruvida lägenhet som har 
anvisats av hyresvärden är godtagbar 
enligt 12 kap. 57 § första stycket 2 
jordabalken. 

Vid sådan medling som avses i 
12 kap. 58 eller 58 a § jordabalken 
skall hyresnämnden, om hyresvärden 
eller hyresgästen begär det, yttra sig 
om marknadshyran för lokalen eller 
om huruvida en lokal som har anvi
sats av hyresvärden är godtagbar 
enligt 12 kap. 57 § första stycket 2 
eller 3 jordabalken. 

Vid sådan medling som avses i 11 kap. 6 eller 6 a § jordabalken skall 
arrendenämnden, om jordägaren eller arrendatorn begär det, yttra sig om den 
arrendeavgift som arrendestället vid. tillämpning av 11 kap. 5 a § första 
stycket jordabalken kan antas betinga på öppna marknaden. 

21 § 

I nämnds beslut skall anges de 
skäl pli. vilka beslutet grundas, i den 

I nämnds beslut skall anges de 
skäl på vilka beslutet grundas, i den 
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män det är behövligt. I beslut om 
avskrivning enligt 9 § andra stycket 
skall även anges de nya villkor pä 
vilka avtalet enligt 11 kap. 6 a § 
tredje stycket eller 12 kap. 58 a § 
tredje stycket jordabalken skall anses 
förlängt. Avser beslut enligt lagen 
(1975: 1132) om förvärv av hyresfas
tighet m. m. tillständ till framtida 
förvärv, skall i beslutet utsättas viss 
tid, högst ett är, för tillständets gil
tighet. 

Utskottets .förslag 

män det är behövligt. I beslut om 
avskrivning enligt 9 § andra stycket 
skall även anges de nya villkor pä 
vilka avtalet enligt 11 kap. 6 a § 
tredje stycket jordabalken skall anses 
förlängt. Avser beslut enligt lagen 
(1975:1132) om förvärv av hyresfas
tighet m. m. tillstånd till framtida 
förvärv, skall i beslutet utsättas viss 
tid, högst ett är, för tillständets gil
tighet. 

Om part kan klandra beslutet eller besvära sig över det eller göra ansökan 
om återupptagande, anges i beslutet vad parten därvid har att iakttaga. 

Häller nämnden förhandling i ärendet och kan pä grund av ärendets 
beskaffenhet eller annan särskild omständighet beslut ej meddelas sanuna dag 
som förhandlingen avslutats, meddelas beslutet inom två veckor därefter, om 
ej synnerligt hinder möter. Underräuclse om tiden för beslutets meddelande 
skall lämnas vid förhandlingen. 

Slutligt beslut tillställes part genom nämndens försorg. Vad som sagts nu 
gäller dock ej beslut om avskrivning enligt 8 eller 12 §,om beslutet medde
las vid förhandling i partens närvaro. 

Har skiljaktig mening förekommit, skall denna meddelas parterna pä sam
ma sätt som beslutet. 

22 §3 

Beslut av nämnd äger, sedan tid för 
klander eller besvär utgått när talan 
fär föras mot beslutet, rättskraft, så
vitt därigenom avgjorts fråga som 
avses i 1 § första stycket 2 eller 5 
eller 4 § första stycket 2, 2 a, 3, 
5 a, 6, 7, 8 eller 9. Vad som sagts 
nu gäller dock ej beslut, varigenom 
ansökan om åtgärdsföreläggande en
ligt 12 kap. 16 § a~dra stycket eller 
·tillständ enligt 12 kap. 34-37 eller 
40 § jordabalken eller 30 § andra 
stycket bostadsrättslagen (1971 :479) 
eller ansökan om uppskov enligt 12 
kap. 59 § jordabalken eller ansökan 
om förbud eller medgivande som av
ses i 2 a § bostadssaneringslagen 
(1973:531) eller yrkande om rätt till 
förhandlingsordning enligt 9 § hy-

3 Senaste lydelse 1987: 1278. 

Beslut av nämnd äger, sedan tid för 
klander eller besvär utgålt när talan 
fär föras mot beslutet, rättskraft, sä
vilt därigenom avgjorts fråga som 
avses i 1 § första stycket 2 eller 5 
eller 4 § första stycket 2, 2 a, 3, 
5 a, 6, 7, 8 eller 9. Vad som sagts 
nu gäller dock ej beslut, varigenom 
ansökan om ätgärdsföreläggande en
ligt 12 kap. 16 § andra stycket eller 
tillständ enligt 12 kap. 23 § andra 
stycket, 34-37 eller 40 § jordabal
ken eller 30 § andra stycket bostads
rättslagen (1971:479) eller ansökan 
om uppskov enligt 12 kap. 59 § 
jordabalken eller ansökan om förbud 
eller medgivande som avses i 2 a § 
bostadssaneringslagen (1973:531) 
eller yrkande om rätt till förhand-

BoU 1987/88: 21 
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resförhandlingslagen (1978:304) el
ler ansökan om anvisningsrätt 
enligt 3 § lagen (1987:1274) om 
kommunal bostadsanvisningsrätt 
lämnats utan bifall. 

Utskottets ji"irslag 

lingsordning enligt 9 § hyresför
handlingslagen (1978:304) eller an
sökan om anvisningsrätt enligt 3 § 
lagen (1987:1274) om kommunal 
bostadsanvisningsrätt lämnats utan 
bifall. 

Bestämmelserna i 27 och 28 §§ förvaltningslagen (1986:223) om ompröv-
ning av beslut skall inte tillämpas hos nämnderna. · 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. 
De nya bestämmelserna i 9, 12 a och 21 §§ gäller även i fräga om hyres

avtal som har ingätts före den 1 januari 1989. Om ett hyresavtal har sagts 
upp dessförinnan, tillämpas dock fortfarande äldre bestämmelser. 
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3 Förslag till 

Lag ,om ändring i lagen ( 1974:1082) om bostadsdomstol 

Härigenom föreskrivs att 28 §lagen (1974:1082) om bostadsdomstol skall 
ha följande lydelse. 

Nurnrande lydelse Utskottets förslag 

28 §1 

Beslut av bostadsdomstolen äger 
rättskraft, såvitt därigenom avgjorts 
fråga som avses i 4 § första stycket 
2, 2 a, 3, 5 a, 6, 7, 8 eller 9 Jagen 
(1973:188) om arrendenämnder och 
hyresnämnder. Vad som sagts nu 
gäller dock ej beslut, varigenom an
sökan om åtgärdsföreläggande enligt 
12 kap. 16 § andra stycket eller till
stånd enligt 12 kap. 34, 36 eller 
37 § jordabaiken eller ansökan om 
förbud eller medgivande som avses i 
2 a § bostadssaneringslagen (1973: 
531) eller yrkande om rätt till 
förhandlingsordning enligt 9 § 
hyresförhandlingslagen (1978:304) 
eller ansökan om anvisningsrätt en
ligt 3 § lagen (1987:1274) om 
kommunal bostadsanvisningsrätt 
Jämnats utan bifall. 

Beslut av bostadsdomstolen äger 
rättskraft, såvitt därigenom avgjorts 
fråga som avses i 4 § första stycket 
2, 2 a, 3, 5 a, 6, 7, 8 eller 9 lagen 
( 1973: 188) om arrendenämnder och 
hyresnämnder. Vad som sagts nu 
gäller dock ej beslut, varigenom an
sökan om åtgärdsföreläggande enligt 
12 kap. 16 § andra stycket eller till
stånd enligt 12 kap. 23 § andra 
stycket, 34, 36 eller 37 § jordabal
ken eller ansökan om förbud eller 
medgivande som avses i 2 a § 
bostadssaneringslagen ( 1973 :531) 
eller yrkande om rätt till förhand
lingsordning enligt 9 § hyresför
handlingslagen (1978:304) eller 
ansökan om anvisningsrätt enligt 
3 § Jagen 09.87:1274) om kommu
nal bostadsanvisningsrätt lämnats 
utan bifall. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. 

1 Senaste lydelse 1987: 1279. 
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Reservanternas 

1 Förslag till 

Lag om ändring i jordabalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om 12 kap. jordabalken1 

dels att 23, 57 a och 58 §§skall ha följande lydelse, 
dels att det i kapitlet skall införas en ny paragraf, 58 b §. av följande 

lydelse. 

Nuvarande lydelse Reservanternas förslag 

23 § 

Hyresgiisten får inte använda lä
genheten för något annat ändamål 
än det avsedda. Hyresvärden får 
dock inte åberopa avvikelser som 

, är utan betydelse för honom. 

Bostadshyresgiisten får inte an
vända lägenheten för något annat 
ändamål än det avsedda. Hyresvär
den får dock inte åberopa avvikel
ser som är utan betydelse för ho
nom. 

Lokalhyresgästen får inte använ
da liigenlzeten j('jr 1u/got annat än
damål än det arsedda. om inte hy
resniimnden lämnar tillstånd där
till. Sådant tillstånd skall lämnas, 
om hyresgästen har heaktansvärda 
skäl för en ändrad användning och 
hyresvärden inte har befogad an
ledning att motsätta sig den. Till
ståndet kan förenas med villkor. 

57 a § 

Vid tillämpningen av 57 § är hyra 
som hyresvärden kräi·er för för
längning ej att anse som skälig, om 
den överstiger den hyra som lägen
heten vid hyrestidens utgång kan 
antas hetinga på öppna marknaden 
(marknadshyra). Vid'be.1·tämmande 
av marknadshyran skall dock hort
ses från hyresanbud eller hyresav
tal som ej är rimligt med hänsyn till 
det allmänna hyresläget i orten för 
närmast jämförliga lägenheter. En- -
<last om särskilda skälföreliggerfår 
hänsyn tas till ökning av lägenhe
tens värde. som hyresgäst åstad
kommit. 

I tvist om ersättning enligt 57 § 
får yttrande av hyresnämnden från
gås endast om det i·isas eller eljest 
är uppenbart 

1 12 kap. jordabalken omtryckt 1984: 694. 

Vid prövning enligt 57 § första 
stycket 5 av ett hyreskravs skälig
het skall främst beaktas hyresliiget 
på orten för jämförliga lokaler. En 
hyra som hyresvlirden krärer för 
förlängning skall därvid anses som 
skälig, om den inte är påtagligt 
högre än hyresläget på orten för 
jämförliga lokaler. Endast om det 
finns särskilda skäl får hänsyn tas 
till ökning av lokalens värde. som 
en hyresgäst har åstadkommit. 

I tvist om ersättning enligt 57 § 
första stycket 2, 3 och 5 får yttrande 
av hyresnämnden frångås endast 
om det är uppenbart att hyres
niimndens bedömning inte varit rik
tig. 

BoU 1987/88: 21 
Bilaga 2 
Tillhör reserva
tionerna 2. 3, 4 och 6 
(c, vpk) 
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1. när yttrandet avser mark
nadshyran, att denna är påtagligt 
högre eller /iigre iin hyresnämnden 
angivit, 

2. när yttrandet avser anvisad lä
genhet, att hyresnämndens bedöm
ning icke varit riktig. 

Har i fall som avses i andra 
stycket I hyresvärden vid tiden för 
hyresnämndens yttrande fått anbud 
eller träfjiit avtal om uthyrning av 
lägenheten utan att han under med
lingen lämnat uppgift om det, får 
anbudet eller avtalet beaktas vid 
prövningen endast om synnerliga 
skäl fi>religger. 

Resen·anternasfiirslag 

Har hyresniimnden avgett yttran
de, får i tvist om ersättning enligt 
57 § omständighet eller bevis, som 
inte har åberopats under medling
en, beaktas vid prövningen, endast 
om det .finns synnerliga skäl. 

Har hyres1•iirden sagt upp hyres
m·talet, skall i fall som m·ses i and
ra stycket hans slutliga ståndpunkt 
i tvisten. så1·itt avser anl'isning av 
lokal och villkor för förlängning, 
anses vara den som han angett när
mast innern yttrandet avgavs. 

58 § 

Vill hyresvärden säga upp avta
let, skall han i uppsägningen under
rätta hyresgästen om de villkor han 
uppställer för att förlänga hyresför
hållandet eller om orsaken till att 
han vägrar medge förlängning. 
Uppsägningen skall dessutom inne
hålla underrättelse att hyresgästen, 
om han icke går med på att flytta 
utan att få ersättning enligt 57 §. 

har att inom tl'å månader från upp
sägningen hänskjuta tvisten till hy
resnämnden för medling. 

Underlåter hyresvärden att full
göra vad som åligger honom enligt 
första stycket. är uppsägningen 
utan verkan. 

Har hyresvärden fullgjort vad 
som åligger honom enligt första 
stycket och 1·ill hyresgästen icke 
lämna lägenheten utan ätt få er
sättning enligt 57 §, har hyresgäs
ten att häns~juta tvisten till hyres-

Vill hyresvärden säga upp avta
let, skall han i uppsägningen under
rätta hyresgästen om de villkor som 
han kräver för att förlänga hyresför
hållandet eller om orsaken till att 
han vägrar medge förlängning. Om 
överenskommelse inte träffas mel
lan parterna, skall hyresvärden 
hänskjuta tvisten till hyresnämnden 
för medling. Tvisten skall hiins~ju
tas till hyresnämnden inom två mä
nader från uppsägningen, om upp
sägningstiden är nio månader eller 
liingre, och annars inom tre veckor 
från uppsägningen, dock alltidfare 
hyrestidens utgång. 

Om hyresvärden underlåter att 
fullgöra vad som åligger honom en
ligt första stycket eller före hyresti
dens utgäng återkallar sin ansökan 
om medling, är uppsägningen utan 
verkan. 
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Nuvarande lydelse 

nämnden inom den i fors ta stycket 
angivna tiden. Iakttages ej denna, 
förfaller rätten till ersättning. Vad 
som har sagts nu gäller ej, om inom 
samma tid tvist hänskjutes till 
nämnden enligt 58 a .li första styc
ket. 

Innan medlingen har avslutats får 
hyresvärden för förlängning av hy
resförhållandet inte krava högre 
hyra eller något annat villkor som 
är oförmånligare för hyresgästen än 
vad han har angett i uppsägningen. 
Gör han det och kommer förläng
ning inte till stånd. har hyresgästen 
alltid rätt till ersättning enligt 57 §. 

Reservanternas förslag 

Innan medlingen har avslutats får 
hyresvärden för förlängning av hy
resförhållandet inte kräva högre 
hyra eller något annat villkor som 
är oförmånligare för hyresgästen än 
vad han har angett i uppsägningen. 
Gör han det och kommer förläng
ning inte till stånd, har hyresgästen 
alltid rätt till ersättning enligt 

58 b *· 
58 b § 

Om hyresgästen har rätt till er
sättning enligt 57 §. 58 § tredje 
stycket eller 58 a § tredje stycket, 
skall hyresvärden alltid betala er
sättning till hyresgästen med ett be-

. lopp som motsrnrar en årshyra för 
lokalen enligt det uppsagda hyres
avtalet. 

Oni hyresgästen på grund av att 
hyresfiirhållandet har upphört har 
förorsakats en förlust som inte 
täcks av ersättning enligt första 
stycket. skall hyresvärden i skälig 
omfattning ersätta hyresgästen för 
denna förlust. Om förlusten har 
samband med att hyresgästen har 
bekostat ändring a1· lokalen. skall 
förlusten beaktas endast om hy
resvärden har samtyckt till änd
ringen eller om hyresgästen har 
träffat hyresavtalet under förutsätt
ning att han skulle få utföra änd
ringen. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring-i lagen (1973: 188) om arrendenämnder och 
hyresnämnder 

Härigenom föreskrivs att 12 a och 21 a §§lagen ( 1973: 188) om arrende
nämnder och hyresnämnder1skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Resermnternas förslag 

12 a § 

Vid sådan medling som avses i 12 
kap. 58 eller 58 a § jordabalken 
skall hyresnämnden, om hyresvär
den eller hyresgästen begär det, ytt
ra sig om marknadshyranför lägen
heten eller om huruvida lägenhet 
som har anvisats av hyresvärden är 
godtaghur enligt 12 kap. 57 §första 
stycket 2 jordabalken. 

Vid sådan medling som avses i 12 
kap. 58 · eller 58 a § jordabalken 
skall hyresnämnderi, om hyresvär
den eller hyresgästen begär det, ytt
ra sig om huruvida ersiittningsskyl
dighet föreligger enligt 12 kap. 57 § 
jordabalken om förlängning .av hy
resförhållandet inte skulle komma 
till stånd. Ärendetfår i sådant fall 
inte avskrims förrän fjorton dagar 
efter det att yttrandet har medde
lats.· -

Vid sådan medling som avses- i 11 kap. 6 eller 6 a §jordabalken skall 
arrendenämnden, om jordägaren eller arrendatorn begär._det, yttra sig om 
den arrendeavgift som arrendestället vid tillämpning av 11 kap. 5 a §första 
stycket jordabalken kan antas betinga på öppna marknaden. 

21 a § 
Vad som i 21 § sägs om nämnds beslut gäller i tillämpliga delar nämnds 

yttrande enligt 12 a §. 

Angår yttrandet lägenhets mark
nadshyra eller arrendeavgift. skall 
nämnden i yttrandet utsätta viss tid 
inom vilken part har att hos nämn
den skriftligen eller muntligen vid 
sammanträde anmäla om han antar. 
den hyra eller den arrendeavgift 
som har angivits i yttrandet. Iakttar 
part inte nämndens föreläggande, 
anses hans slutliga ståndpunkt -i 
tvisten vara den som han angivit 
innan yttrandet avgavs. 

Angår yttrandet .f/-åga om ersiitt
ningsskyldighet enligt 12 kap. 57 § 
jordabalken, skall nämnden i ytt
randet ange den dag då medlings
iirendet kan komma att avskrivas. 

Angår yttrandet arrendeavgift, 
skall nämnden i yttrandet utsätta 
viss tid inom vilken part har att hos 
nämnden skriftligen eller muntligen 
vid sammanträde anmäla om han 
antar den arrendeavgift som har an
givits i yttrandet. Iakttar part inte 

-· nämndens föreläggande, anses hans 
slutliga ståndpunkt i tvisten vara 
den som han angivit innan yttrandet 
avgavs. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1989. 
De nya bestämmelserna gäller även i fråga om hyresavtal som har ingåtts 

före den I januari 1989. Om ett hyresavtal har sagts upp dessförinnan, 
tillämpas dock fortfarande äldre bestämmelser. 

1 Lagen omtryckt 1985: 660. 

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1988 
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