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Sammanfattning

varituppdraget hardelunder dennahuvuduppgift attUtredningens av
med tings-arrendenämndema kan integrerasochhyres-pröva om

fördetta liksomförkrävsregler ettutforma deochrättema att som
detmål påförinstansordningenhetligochförfarandeenhetligt en

ingåttharuppdragetområdet.arrenderättsliga I även attochhyres-
ligger pådaguppgifter idenågraellernågonundersöka somavom

till någoneller förasundvaras överbegränsas,nämnderna kan annan
myndighet.

tillverksamhet försarrendenämndernasochhyres- överMerparten av
domstol

vid dels hyres-dagsker iförsta instansihyrestvistemaPrövningen av
första instansiArrendetvistema prövasdels tingsrätterna.nämndema,

finnsfastighetsdomstolama. Detdelsarrendenämndema,delsvid
arrendenämnder.ochhyres-sammanlagt tolv

nuvarandedenredovisatsutredningarbl.a. tidigarehar i attDet
begränsarnackdelar. Deninnebärkompetensenuppdelningen av

ellergenstämningmotkravframställaförmöjligheten attpart genom
målhandläggaövrigtkvittningsyrkande i gemensamtattsamt som

framhållitssammanhangolikaockså i attharihop. Detsakligt hörsett
utsträck-möjligaenskilda imellantvister störstaangelägetdet är att

domstolarna.allmännadening prövas av
vid hyres-handläggsärendendehar gått igenomUtredningen som

ochhyres-medmålenarrendenämndemaochnämndema samt
fastighetsdomstolama.ochvid tingsrättemaanknytningarrenderättslig

målenmedÄrendena likheterfallföreter i månganämndernavid stora
förfarandereglerjämfört dehardomstol. Utredningenvid även som

vidförfarandereglemamednämndernavidhandläggningengäller för
underlagändringardehar visatGenomgångendomstol. att senaresom

vidvid tingsrättförfarandet såvälbeträffandegenomförtsår som
förfa-likfonnade;har blivitreglernamedförtharnämnderna att mer

vidförfarandetochflexibeltblivitharvid tingsrättrandet mer
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nämnderna domstolsliknande. Utredningen har kommit fram tillmer
de ärendenatt handläggsmerparten vid nämnderna mycket välav som

kan handläggas vid domstol och de fördelar brukar framhållasatt som
med handläggningen vid nämnderna, nämligen förfarandet däratt är
snabbt, billigt och enkelt, således kan behållas vid överföringen av
ärendena till domstol. Utredningen föreslår bakgrund härav demot att
flesta ärenden hyres- och arrendenämndema handlägger skallsom
föras till tingsrätternaöver respektive fastighetsdomstolama och att
nämnderna skall avskaffas.

För uppnå enhetliga kompetensregleratt utredningen attanser
samtliga tingsrätter bör behörighet handlägga de hyres-att och
bostadsrättstvister hyresnämndema Förprövar. uppnåsom att motsva-
rande enhetlighet på arrendeområdet bör samtliga fastighetsdomstolar

de arrendetvisterpröva arrendenämndema handlägger. Tvistersom
enligt jaktlagen 1987:259, arrendenämndema också börprövar,som

skäl handläggas vid tingsrätt.av samma

Vissa ärenden upphör och försvissa till länsstyrelsernaöver

Vid nämnderna handläggs också ärenden slagär deannat änsom av
hör till domstols normala arbetsuppgifter. Bl.a. förekommersom en

medlingsärenden och skiljeförfaranden ärendensamt närmast ärsom
förvaltningsrättslig karaktär. Enligt direktiven för utredningenav bör

medlings- och skiljeförfarandet inte bestå och utredningen har inte
funnit något hinder avskaffa dessa ärendekategorier.mot att Utred-
ningen föreslår ärenden med typisk förvaltningsrättsligatt karaktär,
nämligen ärenden enligt lagen 1975:1132 förvärv hyresfastig-om av
het godkännande vissa förbehåll eller villkor inomm.m., arrende-av
rätten vissa tillsynsuppgiftersamt enligt bostadsförvaltningslagen
1977:792, skall handläggas vid länsstyrelserna.

Handläggningen vid tingsrätt respektive fastighetsdomstol hyres-av
respektive arrendenämndsärendena

Vid domstol bör hyres- och arrendenämndsärendena huvudregelsom
handläggas enligt lagen 1996:242 domstolsärendenom
ärendelagen. Endast beträffande fåtal nämndärenden,ett rörsom
åläggande betala skadestånd elleratt återbetala hyra, föreslår utred-
ningen förfarande enligt rättegångsbalken.ett

I såväl hyres- arrendenämndema ingår, lagfamautöversom
domare, s.k. intresseledamöter, dvs. ledamöter efter förslagutsettssom
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på deföreträder intressegrupperriksorganisationerfrån sådana som
jävsregleromfattasIntresseledamötemaområdena.berörda sammaav

direkti-dessa. Ioch harlagfama domarnade rösträtt somsammasom
skallhuvudregelframtideniintresseledamöter ävenatt somven anges

utredningensoch enligtarrendemålenochhwes-delta prövningeni av
hindernågotsynvinkel inteprincipiellfinns det attbedömning motur

enligtdomstol.i Detdelta vid prövning ärdessa ledamöterlåta en
särskilt idomstolarna,fördelställetuppfattning iutredningens en om

intresseleda-den sakkunskaptillförasärenden, kanvissa typer somav
skallintresseledamöterföreslårUtredningen attmötema representerar.

hyres-,fastighetsdomstol deochi tingsrättvid prövningendelta av
Vidärendelagen.handläggs enligtarrendetvisterochbostadsrätts- som

intresseledamöterdäremoträttegångsbalken föreslåsenligtprövning att
intresseledamötemautredningenföreslårVidareskall delta.inte att

domstol medandra ledamöter iliksomskall benämnas,fortsättningsvis
särskilda ledamöter.bakgrund,liknande

flestahållas desammanträde skall igällernämndernaVid att
för ärendeninförs deinnehållbestämmelse med likartatärenden. En

gäller enligt lagenVidareärendelagen.handläggas enligtskallsom
skallnämndenhyresnämnderarrendenämnder och1973:188 attom

förinnehåll införsbestämmelse medförlika Ensöka partema. samma
gäller redanrättegångsbalkenärendena. Enligtaktuella attde

förlikaskall sökadomstolenhållas ochnormalt skallsammanträde att
parterna.

för sinafår i dagnämndernaärenden vidsamtligaI parterna svara
för sinskall varderaförslagutredningenskostnader. Enligt parten svara

bostadslägenheter,ärendende flestavid domstol ikostnad rörsom
och fiske-bostadsarrendenjordbruksarrenden,bostadsrättslägenheter,

dvs. vidrättegångsbalken,kap.följer 18 6 §arrenden inte annat avom
lokalhyra,angåendeförfarande. ärendenförsumligt Iellervårdslöst

skydds-socialadejakträttsupplätelseelleranläggningsarrende är
dendärförframträdande. Utredningenmindreaspekterna attanser

dennesvinnandedennormalt börförlorande ersätta partenparten
rättegångsbalkenenligtskall handläggasde tvisterkostnader. För som

rättegångskostnad tillämpas.bestämmelserden balkensskall om

Instanskedjan

hyres-avgöranden inomöverprövningförnuvarandeDet systemet av
arrende-för de hyres- ochsplittrat. Slutinstansarrendeområdetoch är

fastighetsdom-ellervidförsta instans tingsrätthandläggs itvister som
för de hyres-slutinstansdomstolen. hovrättSveastol Högsta ärär
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ärenden vid hyresnämndprövas och sista instans för de ärendensom
arrendenämndema landets hovrätter.prövar är Vidare gällersom sex

beslut i vissa ärenden hyresnämndatt och arrendenämnd prövarsom
inte får överklagas vissa de ärenden arrendenämndsamt att av som

endast får klandrasavgör vid fastighetsdomstol och därefter inte får
överklagas.

Det tvekan värdeär enhetligutan prejudikatbildning påattav en
hela området. Utredningen föreslår därför samtliga nämndärendenatt

vid domstol skall handläggas enligt ärendelagen överklagas tillsom
hovrätt och Högsta domstolen. Högsta domstolen blir härigenom
slutinstans för samtliga mål och ärenden på det hyres- och arrende-
rättsliga området.

För de ärenden skall handläggas enligt ärendelagen föreslårsom
utredningen generellt krav på prövningstillstånd införsatt ett vid över-
klagande till hovrätt. Enligt rättegångsbalken gäller vid överklagande
till hovrätt redan krav på prövningstillstånd för vissa mål.typer av

För några ärenden i vilka besluten måstetyper uppfattasav som
mindre ingripande och där kravet på snabbt slutligt avgörandeett är
särskilt framträdande föreslås regler s.k. fullföljdsförbud medom
ventil ledeti hovrätt Högsta domstolen. Det innebär hovrättensatt-
beslut inte får överklagas till Högsta domstolen, hovrätten kanattmen
medge beslutet får överklagas hovrättenatt bedömer ärendet harattom
intresse från prejudikatsynpunkt.

örfarandetF vid lokalhyresavtaluppsägning eller avtalettav om
anläggningsarrende

Om i lokalhyresförhållande vill avtaletpart ett upphöra elleren att
till stånd ändring villkoren i avtalet måste träffaen parten överens-av
kommelse med detta eller avtalet.motparten Omsäga avtaletom upp
inte förlängs, har hyresgästen till ersättning hyresvärdenrätt saknatom
godtagbar anledning förlängning eller för förlängningvägraatt krävt
villkor inte skäliga. En förutsättning förär hyresgästen skall hasom att

till ersättning dockrätt hyresgästenär har ansökt medling vidatt om
hyresnämnd. Om hyresvärden avtalet måste hyresgästen inomsagt upp
två månader från uppsägningen ha ansökt medling. Har avtaletom

hyresgästen för ändringsagts villkoren måste hyresgästenupp av av
inom tid ha ansökt medling. Ansökan medlingsamma utgörom om
också förutsättning för hyresgästens uppsägning för villkors-atten
ändring inte skall verkan.utananses

Vid medlingen skall nämnden klarlägga tvistefrågoma och försöka
förlika Nämnden skallatt dessutom, hyresvärdenparterna. ellerom
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ellerlokalenförmarknadshyransigdet, ombegärhyresgästen yttra om
Ettgodtagbar.hyresvärden äranvisatsharersättningslokal avsomen

presumtions-s.k.ersättningstvistefterföljandehar iyttrandesådant en
verkan.

anläggnings-avtaluppsägningvidgällerMotsvarande regler omav
arrende.

hyresnämndtilllokalhyrestvisterantalhänskjutsårVarje stortett
visarinhämtathar attutredningenUppgiftermedling.för som

deochärendendel dessa attmindreendasthålls isammanträde aven
egentlignågonbegäran attpå utanavskrivsärendena parternasflesta

nämndernaocksåframgårDet attharnämndeninför ägtmedling rum.
tvåiersättningslokal endastellermarknadshyrayttrande omomavger
hasålundafârlokalhyrestvister antasflestaärendena. Deprocent av

dettagrund utgörpåmedlingnämnd för atttillhänskjutna enblivit av
ersättningtillsinkvarskall ha rätthyresgästenförförutsättning att

skallintevillkorsändringföruppsägning anseshyresgästenseller att
behovomedelbartnågothargrundpåverkan inte parternaattutan av- s.k.denbakgrunddennabl.a. attföreslårUtredningen motmedling.av

avskaffas.medlingenobligatoriska
flestadeiliksomhandpåUtredningen parternaatt egenanser -

sinaförvillkorenregleraskallavtalsförhållandenandra typer av -
följande.huvudsakiföreslåsförfarande ärmellanhavanden. Det som

deunderrättelseinnehållaskalluppsägningHyresvärdens om
anledningenelleravtaletförlängaförkrävervärdenvillkor att omsom

ocksåskallUppsägningenavtalet.förlängavärdentill vägrar attatt
möjlig-ochersättningtillhyresgästs rättinformationinnehålla enom

harinteuppsägningenOmavflyttning.meduppskovansökahet att om
hyresvärdenverkan. Har sagtdenskallinnehåll upputandetta anses

återstå-denunderhanfårvillkor,ändradepåförlängningavtalet för
krävaförlängningförellerförlängninghyrestiden inteende vägra

iharhanvad angettför hyresgästen änoförmånligarevillkor ärsom
uppsägningen.

under-innehållaskallvillkorsändringföruppsägningHyresgästens
Ombegärs.villkorenavtaladedeiändringdenrättelse somom

verkan. Hyresgästendeninnehålldettasaknar är utanuppsägningen
uppsägningen attverkantid förtavissinom genomhar rätt att av

oförändradepåförlängshyresförhållandethyresvärdenmeddela att
underavtaletocksåvärden intefår sagtHyresvärdenvillkor. uppom --

ofönnån-krävaförlängningförellerförlängningtid inte vägrasamma
avtalet.uppsagdadetföljervadvillkorligare än avsom

beslut,formnågon t.ex.behoviEndast är avparterna avom
domstol.tillvända sigkunnaskall deavflyttning,meduppskov
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Hyresgästens tillrätt ersättning behålls. Hyresgästens uppsägning
hyresavtalet till upphörande liksomär, i dag,av inte särskilt reglerat.
Motsvarande regler föreslås för anläggningsarrende.

Överenskommelser avstående från besittningsskyddom

Vid upplåtelse bostadslägenhet utgångspunktenär hyresgästenav en att
har avtalet sägs med iakttagandeom reglernaupp- av om
uppsägningstid till förlängningrätt hyresförhållandet. Bostads-av-
hyresgästen har direkt besittningsskydd.ett Vid uppsägningm.a.o. av

lokalhyresavtal harett hyresgäst tillrätt ersättning; lokalhyresgästenen
har sålunda s.k. indirekt besittningsskydd.ett

Parterna kan avtala hyresavtalet inte skallatt förenat medom vara
besittningsskydd. flestaDe sådana överenskommelser måste godkän-

hyresnämnd för gällande.att Hyresnämndema harnas av vara upprättat
två formulär för bostadshyresavtal respektive lokalhyresavtal- som-överenskommelsema kan tecknas på. Har någotparterna deangett av
skäl i fonnulären godkänns överenskommelsen.som anges

Utredningen föreslår avtal, någonatt de situationersom avser av
i nämndernas formulär, skall gällandesom nu anges deutan attvara

har godkänts under förutsättning avtalen har tecknatsatt i särskild- en
handling. Utredningen föreslår också den tid under vilkenatt hyresav-
tal avseende upplåtelse bostadslägenhet i andra hand inte skallav vara
förenat med förlängningsrätt utökas från två år till fyra år. Genom
förslagen ökar möjligheterparternas själva bestämmaatt villkorenöver
för upplåtelse samtidigt antalet ärenden angående avstående frånsom
besittningsskydd kan förväntas minska kraftigt.

Ekonomiska konsekvenser

överföring deEn tolv nämndernas arbetsuppgifter till domstolav
medför marginell ökning varje enskild domstols 96 styckenen av
arbetsmängd.

Domstolsväsendets och länsstyrelsemas kostnader för prövningen
nämndärendena kan finansieras med frigörs attav resurser som genom

nämnderna avskaffas. kostnaderStatens för prövningen de berördaav
ärendena kommer enligt utredningens bedömning minska.att
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Författningsförslag

tillFörslag1

jordabalkeniändringLag om

jordabalkenfrågaföreskrivs iHärigenom om
ochkap. 4 710och §§,177kap.2 9kap.dels atti 8

böjningsformerolika"arrendenämnd iordetskallkap. 2 §11samt
böjningsformer,motsvarande"länsstyrelse" ibytas ut mot

"arrendenämnd"ordetskallb6 §och kap.11§kap. 21dels atti 9 a
motsvarande"fastighetsdomstol ibytasböjningsformerolika moti ut

böjningsformer,
5454,42, 53,38,18181811,16,18kap.dels atti 12 a,a,

bytasböjningsformerolika uthyresnämnd iordetskalloch 6459
böjningsformer,motsvarande"tingsrätt imot

bytasnämnden motordet utskall§kap. 6412dels iatt
"tingsrätten",

21,18,13, 171210,12, 12kap.928-33 §§,kap.dels 8att
23,1,18kap.12och 6kap. 65 samtb §§, 11och 313124, a
58,5756,5551, 5549,44, 45,40,36, 37,35, a,34,24 c,

lydelse,följandeskall haoch 68-736662,58 a,
och 1234-41kap.paragrafer, 818införasskalldels detatt nya

och 8069, 77kap. 68,före 12 nya74-83 §§, närmastkap. samt
lydelse.följanderubriker av

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

i allmänhetArrende8 kap.

§28
ochjordbruksarrendeVidjordbruksarrende ochVid

avtal mellanfårbostadsarrendemellanfår avtalbostadsarrende
arrendator,ochjordägarearrendator, attochjordägare att

anledningmedframtida tvistanledningmedframtida tvist avav
skall hän-arrendeförhållandetskall hän-arrendeförhållandet
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skjutas till avgörande skjutas till avgörandeav av
skiljemän förbehåll skiljemänutan rätt förbehållutan rättom om
för klandra förparterna att klandraparterna att
skiljedomen, gällande igöras skiljedomen, gällandeinte göras
fråga arrendatorns eller frågairätt arrendatorns ellerom rättom
skyldighet tillträda eller skyldighetatt tillträda elleratt
kvarsitta på arrendestället, kvarsitta på arrendestället,
fastställande arrendevillkor i fastställande arrendevillkor iav av
fall i kap.9 eller12 fall i 9 kap. 12 ellersom avses som avses
13§ eller 10 kap. 6 a§ eller ellerl3§ 10 kap. 6 a§ eller
bestämmande ersättning bestämmande ersättningav av
enligt kap.9 14 I övrigt gäller enligt 9 kap. 14 I övrigt gäller
skiljeavtalet såvitt därigenom skiljeavtalet såvittinte
skiljemän eller därigenom skiljemänutsetts utsetts
bestämmelse meddelats eller bestämmelse meddelatsom om
skiljemännens antal, för skiljemännenssättet antal, försättet
deras utseende eller förfarandet deras utseende eller förfarandet
vid skiljenämnden. berördaI vid skiljenämnden. I berörda
hänseenden skall lagen hänseenden skall lagen
1929:145 skiljemän 1929:145 skiljemänom om
tillämpas. Vad tillämpas. Vadsagtssom sagtsnu som nu

dock hinderutgör för i dock hinder föratt utgör inte iatt
skiljeavtalet arrende- skiljeavtalet bestämmautse kortare
nämnden till skiljenämnd eller tid för skiljemannaåtgärdens
bestämma kortare tid för avslutande den tidän om sex
skilj emannaåtgärdens avslutande månader i nämndasom anges

den tid månader lag.än om sex som
nämnda lag.ianges

29§
län skall finnas Mål ellerI ärendevarje angåendeen

kan arrende skallarrendenämnd handläggasRegeringen denav
fastighetsdomstoldock bestämma, inomatt annat vars

fastighetenskall område belägen.område län utgöra ärän
för arrende- behörig domstolverksamhetsområde Om i tvist

med anledning tillfällignämnd av upp-
låtelse mark för uppställningav

fordon finns bestämmelse 10iav
§ rättegångsbalken.kap. 10

30§
Arrendenämnd har till Om följernågot inteannat av

uppgift medla §§31-40 tillämpas lageniatt
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domstolsärenden1996:242ocharrendetvister prövaatt om
följandehandläggningenvidförlängningfrågor avavom

ärenden:jordbruks-vidarrendeavtal
arrende-förlängningbostadsarrende,ellerarrende av

jorbruksarrende elleravtal vidförvillkorenfastställande av
bostadsarrende,och bestäm-förlängningsådan

förvillkorfastställandeenligt 9mande ersättning avav
jordbruksarrendeförlängningfrågor§kap. 14 övrigasamt av

bostadsarrende,ellerbalkdennaenligtsom
avträdemeduppskovnämnden. Nämn-ankommer på

b kap. 6kap. 10enligt 9 12skiljenämndkan iden även avara
bkap. 12jämförd med 9§bestäm-arrendetvister. Närmare

kap. beller 6med- 11arrendenämndmelser om
frågorprövningsärskild lag.delas i omav

enligtbyggnadsskyldighet m.m.
stycket ellertredje§kap. 179 a

stycket,§ tredje18
frågorprövning om nyav

§enligt kap. 219täckdikning
stycket,första

frågorprövning omav
enligt 9framtida investering

kap. 21 a
utseende synemän m.m.av

ellerenligt kap. 249
arrenderättöverlåtelse av

beller 31kap.enligt 9 31

31 §
kap.9ärenden igodtar 1Om intepart som angesen

tredje§stycket, 18§ tredjefråga 17beslutarrendenämnds i a
stycket, 21§ förstastycket, 21arrendeavtal,förlängning aavom

domstolenskall§eller 31förvillkorenfastställande av
läns-yttrande fråninhämtameduppskovförlängning,sådan

9ärende istyrelsen. Iellerbkap. 12avträde enligt 9 avsessom
domstolen,får§kap. 9a§ ellerkap. 613§ eller 10 om

tillanledningutredningenbestämmande ersättning gerav
frånyttrandeinhämtadet,ifråga14§ ellerkap.enligt 9

arrendeställetslänsstyrelsen18, 21,kap. 179i oma,avsessom
avkastningsförmåga.ellerb§ 11eller 3121 31a,

inhämtasskallYttrandenaklandrab fårkap. 6 parten
länsstyrelseden inomfråntalanväckabeslutet varsattgenom

belägen.fastighetenområdetvå ärandraden inompartenmot
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månader från den dag beslutet
meddelades. Klandras inte
beslutet denna tid,inom är

till talan förlorad.rättpartens
Arrendenämnds beslut i

ärende enligt 9 kap. eller7
kap.17 10 eller § eller2-4 7

kap. §11 får klandras.2

32§
Arrendetvist enligt Fastighetsdomstolen skall isom
§30 ankommer arrende-på ärenden §30 hållaisom anges

nämnds skall sammanträde.prövning Sammanträde be-upptagas
den fastighetsdomstol höver dock hållasinom inteav om

område fastigheten ärendet skall sakinte iär prövasvars
Ävenbelägen. klandertalan eller sammanträde medettsom om

§31 och ärende enligt hänsyn9 till ärendets beskaffenhetiavses
kap. § denna behövs.24 inteupptages av
domstol.

laga domstolOm medi tvist
anledning tillfällig upplåtelseav

mark för uppställningav av
fordon finns bestämmelse 10i
kap. § rättegångsbalken.10

efter klanderTvist motsom
arrendenämnds beslut är
anhängig vid domstol får
återförvisas till nämnden.

33§
alan får förasT Vid sammanträde får förhörmot

fastighetsdomstols dom fråga med hållas underi sannings-part
fastställande arrende- försäkran. förhöret skallPå 37om av

villkor fall kap.9 kap. §§ rättegångsbalkeni 1-3isom avses
eller 13§ eller12 10 kap. a§ tillämpas.6

eller kap. b § eller fråga11 6 i
kap.9 17 18, 21,isom avses a,

21 eller b § och heller31a
hovrätts dom frågaimot om

förlängning eller överlåtelse av
arrendeavtal, uppskov med
avträde enligt kap. b9 eller12
13§ eller kap. a§10 eller6 11
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fastställandekap. 6 b av
arrendevillkor falli nysssom

bestämmandeellerangivits av
enligt 9 kap. 14ersättning

§34
detDomstolen skall ärom

tilllämpligt med hänsyn ären-
dets beskaffenhet och övriga
omständigheter förverka att

förliks och,parterna om
förliks efterinteparterna

förslag någondera ochpartenav
det uppenbartinte är att

för förlikningförutsättningar
fram förslag tillsaknas, lägga

förlikning.

§35
skallVardera parten svara

kostnad,för intesin annatom
§följer 18 kap. 6 rättegångs-av

angåendeärendenbalken, i
bostads-jordbruksarrende eller

arrende.

§36
frågaärende såvälRör ett

arrendeavtalförlängning avom
fastställande villkorenavsom

förlängning, fårför sådan sär-
beträffandeskilt beslut ges

förlängningsjrågan. sådantEtt
särskilt.beslut får överklagas

§37
fårHovrätten pröva ett

överklagande beslutett avav
fastighetsdomstolen ärendei

30§ endastisom anges om
hovrätten har meddelat pröv-
ningstillstånd.

Prövningstillstånd behövs
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överklagandetinte om avser
beslut någonrörett som

än part,annan
beslut vilketett genom

fastighetsdomstolen ogillat jäv
domare, ellermot en

beslut vilketett ettgenom
överklagande har avvisats.

38 §
beslutEtt hovrätten iav

ärende § får30 3-6isom anges
överklagas. fårinte Hovrätten

dock tillåta beslutet över-att
klagas, det finns särskildaom
skäl för tillståndprövningen om
skall enligt kap. §54 10ges

första stycket 1 rättegångs-
balken.

§39
Har sakkunnigvittne,ett en

eller under sannings-parten
försäkran hörts inför fastighets-
domstolen eller ställetpåsyn
hållits och beror avgörandet

hovrätten tilltroni tilläven av
den bevisningen, får fastighets-
domstolens beslut ändrasinte i
den delen beviset tagitsutan att

hovrätten.på i Ennyttupp
sådan ändring får dock göras,

det finns synnerliga skäl förom
värdebevisets är änannatettatt

fastighetsdomstolen antagit.
avgörandet iBeror även

tilltilltrondomstolenHögsta av
bevisning isådan angessom

ochstycketförsta som
fårlägreförekommit i rätt

ändras denbesluthovrättens i
hovrättendelen endast iom

ändratdelsamma
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fastighetsdomstolens beslut utan
beviset. sådanEnatt ta upp

ändring får dock detgöras om
finns synnerliga skäl för att
bevisets värde är änett annat
hovrätten antagit.

§40
beslutEtt innebär attsom

ärende § har30isom anges
har efter det tidenavgjorts, att

för överklagande gått ut
rättskraft.

§41
Länsstyrelsens beslut i ären-

den enligt kap. eller9 17
10 kap. eller § eller2-4 7 11

kap. § får2 överklagas.inte

9 kap. Jordbruksarrende

l0§
jordägarenHar Har jordägarensagt sagtupp upp

avtalet och föreligger tvist avtalet och föreligger tvistom om
förlängning detta eller förlängning ellerdettaav om av om
villkoren för sådan villkoren för sådanen en
förlängning, skall jordägaren förlängning, skall jordägaren
hänskjuta till arrende- ansöka fastighets-tvisten attom
nämnden två månader domstolen förordnar avtaletsenast att
från den dag då uppsägning skall upphöra eller fastställer

kunde ske eller, villkoren för förlängningsenast om av
före-uppsägningstid inte avtalet fråntvå månaderär senast

skriven, från den dag då den dag då uppsägning senast
uppsägning har skett. tvisten kunde ske eller,Rör uppsäg-om
endast villkoren för ningstid föreskriven, fråninte ären ny
arrendeperiod får dock den dag då uppsägning har skett.tvisten
hänskjutas inom den tid förRör tvisten endast villkorensom

i andra stycket. arrendeperiod får ansökananges en ny
dock inom den tidgöras som

andra stycket.ianges
villkorsändringHar begärts villkorsändring begärtsHar

föreliggeroch villkorentvist och föreligger villkorentvistom om
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arrendeperioden,för denarrendeperioden,för den nyanya
har begärtskall denhar begärtskall den somsom

tvåvillkorsändringtvåvillkorsändrin senastsenastg
löpandemånader före denlöpandeföre denmånader
ansökautgångarrendeperiodenshän-arrendeperiodens utgång

fastighetsdomstolenarrende-tillskjuta tvisten attom
villkoren för förläng-fastställernämnden.

avtalet.ning av
haransökanOmhar inteOm tvist inte enen

fastighets-tillkommitarrendenämndenhänskjutits till in
de tiderdomstolen inomförstatider ideinom somangessom

eller andra stycket,förstaistycket,eller andra är angesupp-
eller begäranuppsägningeneller begäransägningen ärom

villkorsändring verkan.verkan.villkorsändring utanutan om

12§
talanOgillas jordägarensjordägarens talanOgillas omom

arrendeavtalet skall upphöraupphöraarrendeavtalet skall attatt
för detskall villkorengälla,för detskall villkorengälla, attatt

arrendet fastställasfortsattafastställasarrendetfortsatta en-en-
vidgällerligt 9§.vid Detsammagällerligt 9§. Detsamma

villkorstvistavgörandevillkorstvistavgörande av enav en
stycket.enligt § andra10till arrende-hänskjutitssom

nämnden.
förlängningBesluteller beslutDom ansesomom

arrende.fortsattavtalavtalförlängning omsomomanses som
arrendeförhâllandet får intearrende- Motfortsatt arrende. Mot

omständighetåberopasåberopasförhållandet får som
ärendet.åberopas ikunnatkunnat åbero-omständighet som

eller ärendet.måletipas
villkorstvistBeslut ivillkors-beslut iellerDom anses

för detvillkorenavtalavtaltvist omsomomanses som
arrendet.fortsattafortsattaför detvillkoren

arrendet.

12a§
enligtarrendatomSkallenligt domarrendatomSkall

arrendeavgiftbetala högrebeslutbetala högreeller beslut
skallförfluten tid,förut förförarrendeavgift förut änän

på detbetalahanskall han betalaförfluten tid, ränta
överskjutande beloppetöverskjutandepå detränta omsom

betalninghade förfallit tilldettadetta hadebeloppet omsom
den förutmedsamtidigtsamtidigtförfallit till betalning
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med den förut utgående utgående arrendeavgiften. Skall
arrendeavgiften. Skall arrenda- arrendatom betala lägre belopp,

betala lägre belopp, skall skall jordägaren betala påtom ränta
jordägaren betala på det det belopp han har mottagitränta som
belopp han har förmottagit för mycket från den dag då hansom
mycket från den dag då han beloppet.tog tog emot

beloppet.emot
skall beräknasRäntan enligt skallRäntan beräknas enligt

§ räntelagen för5 1975:635 räntelagen5§ 1975:635 för
tiden innan domen eller beslutet tiden beslutetinnan har vunnit
har laga kraftvunnit och enligt laga kraft och enligt 6§
6 § räntelagen för tiden därefter. räntelagen för tiden därefter.

12b§
villkor förOm det fortsatta Om villkor för det fortsatta

arrendet har fastställts enligt arrendet har fastställts enligt
12 har arrendatom har12 arrendatomrätt rättatt att

avtalet två avtalet tvåsäga sägasenast senastupp upp
månader efter den dag då domen månader efter den dag då
eller beslutet laga kraft. beslutet laga kraft.vann vann

arrendatomHar arrendatomHarsagt sagtupp upp
avtalet förstaenligt stycket, får avtalet förstaenligt stycket, får
arrendenämnden på ansökan fastighetsdomstolen på ansökanav
jordägaren eller arrendatom jordägaren eller arrendatomav
medge skäligt uppskov med medge skäligt uppskov med
avträdet. En sådan ansökan får avträdet. sådan ansökan fårEn
inte två månader inte två månadergöras än göras änsenare senare
från den dag då uppsägning från den dag då uppsägning
skedde. skedde.

13 §
Bifalls jordägarens talan Bifalls jordägarens talanom om
arrendeavtalet skall upphöra arrendeavtalet skall upphöraatt att
gälla, får domen elleri fårgälla, i beslutet skäligtatt att

beslutet skäligt uppskov med uppskov med avträdet medges,
avträdet medges, jordägaren jordägaren eller arrendatomom om
eller arrendatom begär det. begär det.

efterAvgöres tvisten arrendetidens utgång eller medges uppskov
med avträdet, skall arrendevillkoren för tiden från avtalets upphörande
till avträdet fastställas enligt 9 §
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17a§
arrendestället inteinnebärbeslutmyndighetMeddelar attett somen

byggsanläggningbefintligfår användas på sätt utan attavsett omen
arbetet,utförajordägarenskallnyanläggning sker,eller omen

planläggningändamålsenligtillmed hänsynbehövsanläggningen en
dock integällerharVadarrendestället.jordbruket på sagtsnusomav

eller§enligt 15underhållsskyldighetarrendatomsingår iarbetetom
vilkenbeträffandearrendeställetdelsådanarbetet avavser enom

underhållsskyldighet.frånfritagenavtaletarrendatom enligt är
inominteUtför jordägareninte inomUtför jordägaren

anmaningefterskälig tid ettefter anmaningtidskälig ett
enligtåligger honomarbeteenligtåligger honomarbete somsom

arrendatomfårstycket,förstaarrendatomfårförsta stycket,
ställe. Harhansutföra det iställe.hans Harutföra det i

fastställtskostnad för arbetetfastställtsför arbetetkostnad avav
tredjeenligtfastighetsdomstolenenligt tredjearrendenämnden

berätti-arrendatomstycket,berätti-arrendatomstycket, ärär
jordägarentill ersättninggadjordägarenersättninggad till avav

beloppetfastställdamed detbeloppetfastställdadetmed
fullbordats.arbetet harsedanfullbordats.harsedan arbetet

hellrearrendatomVillhellre sägaarrendatomVill säga uppupp
intedet,får hanavtalet,det, intefår han göraavtalet, göra omom

underlåtenhetjordägarens ärunderlåtenhetjordägarens är avav
tiddenbetydelse. Förtid ringadenbetydelse. Förringa

inteegendomenvilkenunderegendomen inteunder vilken
avseddaför detanvändaskanavseddaanvändas för detkan

arrendatomändamålet har rättarrendatomändamålet har rätt
nedsättningskäligtillnedsättningtill skälig avav

hararrendeavgiften. Han ävenarrendeavgiften. harHan även
för skada.ersättningtillför skada.till ersättning rätträtt

jordägarensFråganjordägarensFrågan omom
förstabyggnadsskyldighet enligtförstaenligtbyggnadsskyldighet

fastighets-arrende- stycket prövasstycket prövas avav
ansökanefterdomstolenenderabegärannämnden på avav

arrendatomendera Omarrendatom begärOm parten.parten.
domstolenskalldet,begär ävennämndenskalldet, även

kostnadberäknadfastställakostnadberäknadfastställa enen
arrendatomarbeteför detarrendatomför det arbete somsom

utföra ikommautföra kanikommakan attatt
ställe.jordägarensställe.jordägarens

Är skyldiginteförsta meningenförsta stycketenligt attjordägaren
arrendatomharbehövs,anläggningen intedärförutföra arbete attett

fårarrendeavgiften. Hannedsättning även sägatill skäligrätt uppav
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verksamhet. Omhansförbetydelseavtalet, arbetet ringainte ärom av
fallför det attvad harinte har avtalats, gäller ävensagtsannat nusom

arrendatomdärför ärarbetejordägaren inte skyldig utföra attär ettatt
fritagen från underhållsskyldighet.

18§
arrendatornsbyggnad, täckdikning eller anläggningHar utanannan

förslitits för sittvållande så skadats eller anläggningen tjänaatt att
eller med skall jordägarenändamål måste byggas ersättasom en ny,

skyldighet åvilar dock jordägaren endastutföra arbetet. Sådan om
med hänsyn till ändamålsenlig planläggninganläggningen behövs en

arrendestället.jordbruket påav
jordägareninom Om inomjordägaren inteOm

efterskälig tid anmaningtid efter anmaningskälig
förstaavhjälper brist iförstaavhjälper brist i som avsesavsessom

arrendatom utförastycket, fårutförastycket, får arrendatom
ställe.hans Hararbetet iarbetet hans ställe. Hari

fastställtsför arbetetkostnadenfastställtskostnaden för arbetet
faszighetsdomstolen påarrendenämnden på sättsätt avsomav

tredje stycket,istycket, äri tredje är som angesanges
full-arbetetarrendatom, sedanfull-arrendatom, sedan arbetet

berättigad till ersättningbordats,bordats, berättigad ersättningtill
fast-med detjordägarenmed det fast-jordägaren avav

Villställda beloppet.ställda Villbeloppet. arren-arren-
avtalet,datom hellredatom hellre avtalet, sägauppsäga upp
bristenfår han det,får det, bristenhan integöraärgöra omom

tidbetydelse. denden tid ringa Förringa betydelse. För är avav
bristfälligtiarrendeställetarrendestället bristfälligti ärär

tillarrendatomskick harskick har arrendatom till rätträtt
arrende-nedsättningskälig nedsättning arrende- skälig avav

föravgiften och ersättningavgiften föroch ersättning
skada. skada.

bygg-Fråga Fråga jordägarensjordägarensom om
förstabyggnadsskyldighet första nadsskyldighet enligtenligt

fastighets-stycket arrende- stycket prövasprövas av av
jord-nämnden. kan påkallas domstolen efter ansökanPrövning av

såväl jordägaren eller arrendatom. Påägarenav som arren-
datom. På begäran arrendatom skallbegäranav arren- av
datom skall nämnden domstolen fastställa beräk-även även
fastställa beräknad kostnad för nad kostnad för arbete som
arbete arrendatom kan arrendatom kan komma attsom
komma utföra jordägarensi utföra i ordägarens ställe.jatt
ställe.
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Första-tredje styckena tillämpas inte beträffande hägnad eller annan
anläggning sådan fullständigt iståndsättande ingår iart, att ettav
arrendatorns underhållsskyldighet enligt och15 inte heller
beträffande anläggning täckdikning anläggningen enligtänannan om
avtalet undantagen från hans underhållsskyldighet.är

Är jordägaren på grund första stycket andra punkten skyldigav
avhjälpa brist i nämnda stycke, har arrendatom tillatt rättsom avses

skälig nedsättning arrendeavgiften. fårHan avtalet,även uppsägaav
bristen betydelse.ringa avtalats,Har vadär ägerannatom av som

motsvarande tillämpning, anläggning enligt avtaletsagts ärnu om som
frånundantagen arrendatorns underhållsskyldighet brand ellergenom

på liknande arrendatorns vållande drabbas sådan skadasätt utan av som
i första stycket.anges

21 §
Utför arrendatom täck- Utför arrendatom täck-ny ny

dikning, arrendenämnden dikning, fastighets-som som
funnit behövlig med hänsyn till domstolen efter ansökan av

ändamålsenlig planläggning jordägaren eller arrendatomen
jordbruket på arrendestället, funnit behövlig med hänsyn tillav

han efter arbetets full- ändamålsenlig planläggningär en
bordande berättigad till jordbruket på arrendestället,er- av
sättning jordägaren med han efter arbetets full-ärav
belopp vartill arrendenämnden bordande berättigad till ersätt-
fastställt beräknad kostnad för ning jordägaren med beloppav
arbetet. vartill fastighetsdomstolen på

begäran arrendatom fast-av
ställt beräknad kostnad för
arbetet.

anlagt markväg, förbättratarrendatom ägoanordningen ellerHar
medfört förvaraktig jordbruketåtgärd ochvidtagit nyttasomannan

tilluppförande byggnad eller täckdikning, hanhänföra till ärär att av
berättigad till ersättning motsvarande vadenligt 23§vid avräkning

får dockavtalats. Ersättningvärde,ökat iarrendestället annatom
kostnaden.nödvändigadenbeloppmed högreutgå än motsvararsom

24§
förrättas minstskallSynminstskall förrättasSyn avav

jordbruks-medtvåjordbruks-två med ortensortens
förtrognaförhållanden synemän,förtrognaförhållanden synemän,

blandvilkavilka bland utsesutses sompersonerpersoner som
förklarats behö-länsstyrelsebehö-länsstyrelse förklarats avav

hålla Synemännenrigariga hålla Synemännen attatt syn.syn.
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skall jordägaren och skall jordägaren ochutses utsesav av
arrendatom Enas arrendatom Enasgemensamt. gemensamt.

valet, valet,inteparterna rättenutser parterna utserom om
gäller fastighetsdomstolenMotsynemän. synemänsyneman

jäv domare. efter ansökan jordägarenmotsamma som av
eller arrendatom. Mot syneman
gäller jäv motsamma som
domare.

olika olikaHar Harsynemännen synemännen
flertaletsmeningar, skall mening skall flertaletsmeningar, mening

gälla. Kan beslut åstad- gälla. beslut åstad-Kan inte
kommas sådant skall,på kommas på sådant skall,sätt, sätt,om om

flera två flera tvåsynemännen är än synemännen är änsamt samt
eller eller fastighetsdom-rättenparterna utsett parternaen av

ordförande, stolensynemännen synemännenatt utsettvara en av
dennes mening gälla ordförande, dennesattsom vara

beslut. Kan mening gällasynemännens synemännenssom
heller detta beslut beslut. heller på dettaKan intesätt
åstadkommas, skall beslut åstadkommas, skallsynemännen sätt
välja ytterligare välja ytterligaresynemännenen syneman, en

då blir ordförande. ordfö-då blirEnassom syneman, som
valet, skall rande. Enassynemännen inte synemännenom om

fastighetsdomstolenvalet, skallrätten utse synemannen.
utse synemannen.

fårSyn påbörjas tidigare får påbörjas tidigareSyn inte
månader före den dag till månader före den tilldagän änsex sex

vilken hänförden sig och skall vilken den hänför sig och skall
avslutad inom fyra månader avslutad fyra månaderinomvara vara

från nämnda fråndag, nämnda dag, interättenom om
på begäran fastighetsdomstolen på begäransynemännenav
medger får avslutas medgersynemännenatt attsynen av

Sådant medgivande får avslutas Sådantsenare. synen senare.
behövs dock inte för medgivande behövs dock intesyn som

inom två månaderäger efter för tvåinomägerrum syn som rum
fristens utgång för undersöka efter fristens förmånader utgångatt
förekomsten undersöka förekomstenogräs. attav av

ogräs.

31§
Arrendatom får inte överlåta arrenderätten jordägarensutan

samtycke, följer andra-fjärde styckena ellerannat 31om av av a
Är arrendeavtalet slutet för viss tid understiger fårtio år,som

arrendatom, avtalats, överlåta arrenderätten till medannatom annan
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vilken jordägaren skäligen kan nöjas. skall dock först erbjudaHan
jordägaren återtaga arrendestället skyldighet vid avräkningatt mot att
enligt 23 § skälig ersättning för arrenderättens värde. Villutge
jordägaren erbjudandet, skall han lämna besked därom inomantaga en
månad.

Vidare beträffandegäller Vidare gäller beträffande
arrenden för tid förviss arrenden viss tidatt att
arrendatorn, arrendatorn,även ävenannat annatom om

fåravtalats, överlåta arrende- avtalats, får överlåta arrende-
den denrätten, rätten,ett ettom avser om avser

utvecklat eller utvecklingsbart utvecklat eller utvecklingsbait
lantbruksföretag, till make lantbruksföretag, till makesin sin
eller avkomling, arrende- eller avkomling, fastighets-om om
nämnden tillåter det. Sådant domstolen efter ansökan av
tillstånd skall lämnas, arrendatom lämnar tillstånd tillinteom
jordägaren har befogad överlåtelsen. tillståndanled- Sådant
ning sig skall lämnas, inte jordägarenmotsätta över-att om
låtelsen. Innehas arrenderätten befogad anledninghar att

flera får överlåtelsen.sig Inne-motsättagemensamt,av personer
och dem under has arrenderätten fleravar en av samma av per-

förutsättningar överlåta sin får ochrätt gemensamt,soner var en
till medarrendator förutsätt-dem underären som av samma
make eller avkomling till ningar överlåta sin tillrätt en
överlåtaren. medarrendator makeärsom

eller avkomling till överlåtaren.
Avlider arrendatom under arrendetiden, har dödsboet, föroavsett

vilken tid avtalet ingånget, enligt andra stycketär rättsamma som
tillkommer arrendator för fall,där avtalats.avsett annatom
Erbjudandet till jordägaren skall inom månader eftergöras sex
dödsfallet. Dödsboet har vidare enligt tredje stycketrättsamma som
tillkommer arrendator för fall där.som avses

Första-tredje styckena motsvarande tillämpning påäger
arrenderättens övergång bodelning, testamente,genom arv,
bolagsskifte eller förvärv.liknande

31 b §
överlåtelserätt fårArrendatorns enligt 31 § innebär arrendatomatta

överlåta tillarrenderätten någon med vilken jordägaren skäligenannan
kan nöjas.

jordägaren jordägarenOm inte Om intesom ny som ny
arrendator godtar arrendator godtaren person som en person som
arrendatom får arrende- arrendatom får arrende-anvisar, anvisar,

överlåtas till denne endast överlåtas till denne endasträtten rätten
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efterfastighetsdomstolenfunnitarrendenämnden att omom
arrendatorn funnitansökanskäligen kan nöjasjordägaren av

skäligen kan nöjasjordägarenSådan prövningmed honom. att
prövningmed honom. Sådanbeträffandesamtidigtkan ske

beträffandesamtidigtskekanförvärvare.flera tänkbara
förvärvare.flera tänkbara

inteöverlåtelsenöverlåtelsen inte HarHar
frånårfullbordats inomfrånårfullbordats inom tretre

erbjudandearrendatomserbjudandearrendatoms omom
skeöverlåtelse inteinlösen, fårskefår överlåtelse inteinlösen,

påjordägarenjordägaren på nyttattnytt utanutan att
investeringenerbjudits lösalösa investeringenerbjudits attatt

ÖverlåtelseÖverlåtelse dentilltill enligt 31enligt 31 aa
domstolbeslutbeslutden avsom genomavsom genom

fårarrendatorgodtagitsfastighets-arrendenämnd eller som ny
månaderdock alltid ske inomgodtagitsdomstol tresom ny

intetidpunkt då talanfrån denalltid skearrendator får dock
föras beslutet,kanmånader från deninom mottre om

fastighetsdomstolenförfarandet ikan förasdå talan intetidpunkt
utgång.treårsfristensinletts föreförfarandetbeslutet, imot om

förearrendenämnden inletts
treårsfristens utgång.

Anläggningsarrende11 kap.

5a§
förarrendeavgift jordägaren kräver§Vid tillämpningen 5 är somav

denden överstigerskälig,förlängning inte att omanse som
utgång kanarrendetidensarrendestället vidarrendeavgift antassom

anbudbortses frånDärvid skall dockmarknaden.påbetinga öppna
till det allmännarimliga med hänsynarrendeavtaleller inte ärsom

Endastarrendeställen.jämförligaförprisläget i närmastorten om
ökningtill sådanfår hänsynskäl föreliggersärskilda tas aven

åstadkommit.arrendator hararrendeställets värde som en
enligtI ersättningtvist om

yttrande§ får5 ett som
rörandearrendenämnden avgett

endastarrendeavgiften frångås
ellerdet visas ärannarsom

arrendeavgiftdenuppenbart att
arrendestället kan antassom

marknadenbetinga på äröppna
eller lägrepåtagligt högre än
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arrendenämnden har angett.
Har falli andraisom avses

stycket jordägaren vid tiden för
arrendenämndens yttrande fått
anbud eller träjfat avtal om
arrende arrendestället utanav

han under medlingen lämnatatt
uppgift detta, får anbudetom
eller avtalet beaktas vid

endast detprövningen om
föreligger synnerliga skäl.

6§
Vill jordägaren Vill jordägarensäga sägaupp upp

avtalet, skall han i uppsägningen avtalet, skall han i uppsägningen
underrätta arrendatorn de underrätta arrendatorn deom om
villkor han uppställer för villkor han uppställer föratt att
förlänga arrendeförhållandet förlänga arrendeförhållandet
eller orsaken till han eller orsaken till hanattom attom

medge förlängning.vägrar medge förlängning.vägrar
Uppsägningen skall dessutom Uppsägningen skall dessutom
innehålla underrättelse innehålla underrättelseatt om en
arrendatorn, han icke går arrendators till ersättningrättom
med lämnapå arrendestället enligt § och5 till uppskovatt rätt

få enligt enligt5 bersättning 6utan att
har månaderinom två frånatt

hänskjutauppsägningen tvisten
till arrendenämnden för med-
ling.

Underlåter jordägaren Om haruppsägning inteatt en
fullgöra vad åligger honom det innehåll förstaisom som anges
enligt första stycket, stycket den verkan.är är utan

verkan.uppsägningen utan
Har jordägaren fullgjort vad jordägarenHar sagt upp

åligger honom enligt första avtalet för förlängning påsom
stycket och vill arrendatorn icke ändrade villkor, hanfår under
lämna arrendestället få arrendetiden förläng-inteutan att vägra

enligt 5 harersättning arrendeförhållandetning av
arrendatorn hänskjuta eller för förlängningentvisten krävaatt
till arrendenämnden den högre arrendeavgiftinom i eller något

första stycket tiden.angivna villkorannat ärsom
Iakttages denna, förfaller oförmånligare för arrendatorn

till Vad vad hanrätten ersättning. harän iangettsom
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har gäller Gör han det ochinom uppsägningen.sagts nu om
tid hänslqutande sker kommer förlängning tillintesamma

§ förstaenligt 6 stycket. stånd, har arrendatorn alltida
till enligt 5ersättningrätt

medlingen harInnan
avslutats får jordägaren för
förlängning arrendeför-av
hållandet kräva högreinte
arrendeavgift eller något annat
villkor oförmånligare förärsom
arrendatorn vad han harän

hanGöri uppsägningen.angett
det och kommer förlängning inte
till stånd, har arrendatorn alltid

till enligt 5ersättningrätt

6a§
arrendatorn VillHar arrendatorn sägauppsagt upp

avtalet och avtalet för förlängningi påuppsägningen
begärt förlängning avtalet ändrade villkor,på skall uppsäg-av
ändrade villkor, skall han innehålla uppgift deninom ningen om

månader från ändring de avtalade villkorentvå uppsägningen i
hänskjuta till arrende- han begär.tvisten som
nämnden för medling och därvid

den ändring han önskar iange
de avtalade villkoren.

Underlåter arrendatorn förOm uppsägningatt en
hänskjuta till förlängning villkorändradetvisten på
arrendenämnden den har det innehållinom i inte isom anges
första stycket tiden eller första stycket denangivna är utan
återkallar han före arrende- verkan. ocksåUppsägningen är
tidens ansökan verkanutgång arrendatornsin utanom om
medling, fyra frånmånaderuppsägningen inomär utan
verkan. han de eller, arrende-Har uppsägningenangett om
ändringar han önskar de tiden kortare jj/rai är än
avtalade villkoren, skall månader, arrendetideninnan
nämnden förelägga honom löpt meddelar jordägarenatt ut, att
avhjälpa bristen tid. han vill arrendeförhållandetinom viss att
Efterkommes föreläggandet, skall förlängas oförändradepå
skall ansökan medling villkor. meddelande gällerFörom

vad föreskrivsavvisas. som om
kap.8 8uppsägning i

arrendatorn fullgjortHar Om jordägaren själv harinte
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vad åligger honom enligt avtalet, får han undersagtsom upp
första stycket, skall arrende- fyra månader från uppsägning
nämnden förelägga jordägaren eller, arrendetiden ärom

de villkor han kortare fyra månader, innanatt änuppge
uppställer för förlänga arrendetiden löpt inteatt vägraut,
arrendeförhållandet eller förlängning arrende-or- av
saken till han medge förhållandet eller för för-vägraratt
förlängning. Iakttager jord- längningen kräva högre avgift

föreläggandet och eller villkorägaren är ärannat som
avtalet enligt § oförmånligare för arrendatorn5uppsagt
första stycket, skall avtalet vad följer detänanses som av
förlängt de arrendatornpå uppsagda avtalet. han detGörav
önskade villkoren. ochErinran kommer förlängning tillinte
härom skall stånd, har arrendatorn alltidintagas i
föreläggandet. örlängningen tillF enligt 5ersättningrätt

avtal fortsattanses som om
arrende.

jordägareEn och en
arrendator får avtala längreom
tid andra stycket.iän sägssom
Om sådant avtal har träjfatsett

förlängs tiden enligt tredje
stycket motsvarande utsträck-i
ning.

12 kap. Hyra

1 §
kapitel vilkaDetta avtal, hus eller delar hus upplåtsavser genom av

till nyttjande ersättning. gällerDetta lägenheten upplåtitsmot även om
tjänsteavtal eller avtal i anslutning till sådant avtal.genom

Innefattar avtalet upplåtelse jord nyttjas tillsammansäven attav
med lägenheten, skall detta kapitel tillämpas på avtalet, jorden skallom
användas för trädgårdsodling i mindre omfattning eller för annat
ändamål jordbruk. Förenas tjänsteavtal, ringaän ett ärsom av
betydelse, med upplåtelse såväl lägenhet för bostadsändamålav som
jord, skall kapitlet tillämpas, upplåtelsen lägenheten ärom av mera
betydelsefull upplåtelsen jorden.än av

Med bostadslägenhet lägenhet förupplåtits helt ellerattavses som
till inte oväsentlig del användas bostad. Med lokalen som avses annan
lägenhet bostadslägenhet.än



SOU 1999:15 Örfattn ingsförslagF 39

föreskrivs detta kapitel sambor sådanaVad i gällersom om
samboförhållanden där ogift kvinna och ogift boren en man
tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden.

Förbehåll strider bestämmelse kapiteli detta ärmot utansom en
eller den har träda hans ställe,verkan hyresgästen irätt attmot som om

annat anges.
Omfattar hyresavtalet minst Omfattar hyresavtalet minst

bostadslägenheter, bostadslägenheter,tretre som som
andrahyresgästen skall hyra i andra hyresgästen skall hyra iut ut

fårhand, får avtala hand, avtalaparterna parternaom om
förbehållförbehåll strider vad strider vadmot motsomsom

detta kapitel i detta kapiteli sägssägs om omsom som
lägenheter, under sådana lägenheter, undersådana

förbehållet förutsättning förbehålletförutsättning inte inteatt att
strider bestämmelserna strider bestämmelsernamot motom om
lokaler och inte heller lokaler och inte helleravser avser

avtalettill förlängning avtalet till förlängningrätten rättenav av
för fastställande eller grunderna för fastställandeeller grunderna

hyresvillkoren i samband hyresvillkoren sambandiavav
förlängning. förlängning.med sådan Ett med sådan Ett

förbehåll gäller endast sådant förbehåll gäller endastsådant
det godkänts det har godkäntsom av om av

hyresnämnden. Godkännande efter ansökantingsrätten av
dock hyresvärden eller hyresgästen.behövs inte staten,om

landsting eller godkännande behövskommun, Något
hyresvärd.kommunalförbund dock inte kommun,är staten,om

landsting eller kommunal-
förbund hyresvärd.är

18d§
fastighetsägare får endast under de förutsättningar iEn angessom

stycketandra
utföra sådana standardhöjande åtgärder på fastigheten har ensom

obetydlig inverkan på bostadslägenhets bruksvärde, ellerinte en
utföra åtgärder medför inte oväsentlig ändringsom en av en

bostadslägenhet eller de delarna fastigheten.av gemensamma av
skallsådana åtgärder skall sådana åtgärderFör Föratt att

krävs det de har få harfå vidtas vidtas krävs det deatt att
godkänts de berörda godkänts de berördaav av
bostadshyresgästema eller bostadshyresgästema elleratt att
hyresnämnden har lämnat efter ansökantingsrätten av
tillstånd till åtgärderna. Om fastighetsägaren har lämnat
åtgärderna de tillstånd till åtgärderna. Omavser
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delarna fastig- åtgärderna degemensamma av avser gemen-
heten, krävs det de har delarna fastigheten,att samma av
godkänts hyresgästerna i krävs det de har godkäntsattav av
minst hälften de berörda hyresgästerna i minst hälftenav av
bostadslägenhetema eller de berörda bostadslägenhetemaatt
hyresnämnden har lämnat eller har lämnattingsrättenatt
tillstånd till åtgärderna. tillstånd till åtgärderna.
Godkännande eller tillstånd Godkännande eller tillstånd
behövs inte, åtgärderna behövs inte, åtgärdernaom om
vidtas för bostadslägenhet vidtas för bostadslägenhetatt atten en
skall uppnå lägsta godtagbara skall uppnå lägsta godtagbara
standard enligt 18 sjätte och§ standard enligt 18 och§ sjättea a
sjunde styckena. sjunde styckena.

Med fastighetsägare jämställs innehavare ochtomträtt ägareav av
byggnad tillhör någon markägaren. Med hyresgästänsom annan avses
i 18 d h den tidigare varit hyresgäst, hans hyresavtaläven som om-
har upphört med anledning ombyggnad och han harstörre rätt attav en
flytta tillbaka till lägenhet fastigheteni efter ombyggnaden och kanen

berörd den åtgärd det frågaäranses vara av om.

23 §
Bostadshyresgästen får inte använda lägenheten för något annat

ändamål det avsedda. Hyresvärden får dockän inte åberopa avvikelser
betydelse för honom.är utansom

Lokalhyresgästen får inte Lokalhyresgästen får inte
använda lokalen för något använda lokalen för någotannat annat
ändamål det avsedda, inte ändamålän det avsedda, inteänom om
hyresnämnden lämnar tillstånd eftertingsrätten ansökan av
till det. Sådant tillstånd skall hyresgästen lämnar tillstånd till
lämnas, hyresgästen innehaft det. Sådant tillstånd skallom
lokalen längre tid två år och lämnas, hyresgästenän innehaftom
har beaktansvärda skäl för lokalen längre tid två år ochänen
ändrad användning har beaktansvärda skäl församt en
hyresvärden inte har befogad ändrad användning samt
anledning sig den. hyresvärdenmotsätta inte har befogadatt
Tillståndet kan förenas med anledning sig den.motsättaatt
villkor. Tillståndet kan förenas med

villkor.

24a§
Bostadshyresgäster har på bekostnad i lägenhetenrätt att egen

utföra målning, tapetsering och därmed jämförliga åtgärder. Minskar
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därigenom lägenhetens bruksvärde, har hyresvärden till ersättningrätt
för skadan.

enfamiljshus hyrashyresavtalet inteAvser är utett avsett attsom
denupplåtits innehadevaraktigt eller lägenhet, vilken någonav somen

med sådan gällermed bostadsrätt och vilken alltjämt innehas rätt,
första stycket endast har avtalats.inte annatom

skyldighet förFrågan om
hyresgästen betala ersättningatt
enligt första stycket prövas av
hyresnämnden.

34§
hyresgäst,hyresgäst, EnEn inteatt avseravser somsom

bostadslägenhet,använda bostadslägenhet, får använda sinsin att
tilltill får överlåta hyresrättenöverlåta hyresrätten enen

varaktigtvaraktigt närståendenärstående somsom
honom,sammanbor medsammanbor med honom, omom

efter ansökanhyresnämnden lämnar tillstånd tingsrätten av
tillhyresgästen lämnar tillståndtill överlåtelsen. Sådant tillstånd

tillståndskall lämnas, hyresvärden överlåtelsen. Sådantom
hyresvärdenskallskäligen kan nöja sig med lämnas, om

medkan nöja sigförändringen. Tillståndet kan skäligen
förändringen. Tillståndet kanförenas med villkor.

med villkor.förenas
avlider under hyrestidengäller också hyresgästenstycketFörsta om

dödsbodelägare ellervill överlåta hyresrätten till sådanoch dödsboet
sammanbodde mednärstående varaktigthyresgästenannan som

honom.

35§
får överlåtafår överlåta HyresgästenHyresgästen

bostads-hyresrätten till sinbostads-hyresrätten till sin
fålägenhet för byteför byte fålägenhet attatt genomgenom

bostad,bostad, hyres- tingsrättenen annan omen annan om
efter ansökan hyresgästennämnden lämnar tillstånd till av
lämnar tillstånd till överlåtelsen.överlåtelsen. Tillstånd skall
Tillstånd skall lämnas,lämnas, hyresgästen har omom

beaktansvärdaoch hyresgästen harbeaktansvärda skäl för bytet
kanpåtaglig skäl för bytet och dettadetta kan ägaäga utanrum

förpåtaglig olägenhetolägenhet för hyresvärden samt utanrum
hellerinteandra särskilda skäl hyresvärdeninte heller samt

särskilda skäl talarbytet. Tillståndet kan andratalar motmot
Tillståndet kan förenasbytet.förenas med villkor.
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med villkor.
Första stycket gäller inte, om

lägenheten hyrs i andra hand,
lägenheten del upplåtarens bostad,utgör en av
lägenheten belägen i enfamiljshusär inteett är avsett attsom

hyras varaktigt eller i tvåfamilj shus,ut ett
lägenheten har upplåtits någon innehade den medav som

bostadsrätt och lägenheten alltjämt innehas med sådan ellerrätt,
hyresavtalet möblerat eller lägenhet förettavser rum en

fritidsändamål och hyresförhållandet inte har längre niovarat än
månader följd.i

Medverkar kommun till Medverkar kommun tillen en
hyresgästen fåratt hyresgästen fåratten annan en annan

bostad anvisa eller bostadatt anvisa ellergenom attgenom
förmedla denna, får kommunen förmedla denna, får kommunen
ansöka hos hyresnämnden ansöka hos tingsrättenom om
tillstånd i första tillstånd i förstasom avses som avses
stycket. Detta gäller stycket.även Detta gäller även
kommunalförbund har hand kommunalförbund har handsom som

bostadsfönnedling bostadsfönnedlingärom ärsom om som
för två eller flera för två eller fleragemensam gemensam

kommuner. kommuner.

36§
Den hyr lägenhet för hyresgästEn hyrsom en som en
helt eller till väsentlig del lägenhetatt för helt eller tillatt

använda den för handel, väsentlig del använda den för
hantverk, industri eller handel, hantverk, industri ellerannan
förvärvsverksamhet, får överlåta förvärvsverksamhet, fårannan
hyresrätten till den skall överlåta hyresrätten till densom som

verksamheten,överta skall verksamheten,övertaom om
hyresnämnden lämnar tillstånd eftertingsrätten ansökan av
till överlåtelsen. Sådant tillstånd hyresgästen lämnar tillstånd till
skall lämnas, hyresvärden överlåtelsen. Sådant tillståndom
har befogad anledning skall lämnas, hyresvärdenatt om

sig hyresrättenmotsätta har befogadatt inte anledning att
överlåts. Har hyresgästen inne- sig hyresrättenmotsätta att
haft lägenheten mindre år, överlåts.än hyresgästenHartre inne-
får tillstånd dock lämnas endast haft lägenheten mindre år,än tre

synnerliga skäl föreligger. får tillstånd dock lämnas endastom
Tillståndet kan förenas med synnerliga skäl föreligger.om
villkor. Tillståndet kan förenas med

ivillkor.
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37§
bostadslägenhetbostadslägenhet HarHar enen

fårupplåtits till kommun,fårupplåtits till kommun, enen
överlåta hyresrättenkommunenöverlåta hyresrättenkommunen

till lägenheten,hyres-till lägenheten, tingsrättenomom
kommunenefter ansökantillstånd tillnämnden lämnar av

till överlåtelsen.lämnar tillståndSådant tillståndöverlåtelsen.
tillstånd skall lämnas,Sådantöverlåtelsenskall lämnas, om

överlåtelsen kan skeolägenhetpåtagligkan ske utanutan om
för hyres-påtaglig olägenhetTillståndet kanför hyresvärden.

Tillståndet kan förenasvärden.villkor.förenas med
med villkor.

40§
ellerfår hyrahyresgästfår hyra eller EnhyresgästEn utut

upplåta lägenhetenupplåta lägenheten påpå sättsätt annatannat
andra hand,dess helhet iandra hand, ihelhet ii dess omom

efter ansökanhyresnämnden lämnar tillstånd tingsrätten av
tillstånd tilllämnarhyresgästentill det.

det.
Tillstånd skall lämnas, om

påtillfälligt arbeteålder, sjukdom,grundpåhyresgästen av
jämförbaradärmedfamiljeförhållanden ellersärskildaort,annan

ochför upplåtelsen,beaktansvärda skälförhållanden har
samtycke.har befogad anledninghyresvärden inte vägraatt

och kantill tidskall begränsas vissförsta stycketTillstånd enligt
villkor.medförenas

44 §
Är grundförverkad påellerförsta stycket 2enligt 42 § 1hyresrätten

medhyresvärdenoch harbetalning hyrandröjsmål med avav
grundinte påavtalet, får hyresgästenanledning därav sagt avupp

detbetalas pålägenheten, hyranskiljas från sättdröjsmålet somom
länsstyrelsenhoseller deponerastredje stycketandra elleri 20 §anges

enligt 21 §
det frågahyresgäst,från detveckor ärinom näratttre enomen

betalaunderrättelse handelgettsbostadslägenhet, har attatt genomom
meddelandehyresrättenfår tillbakaangivetpåhyran samtsätt om
socialnämnden itilldenna lämnatsanledningen tillochuppsägningen

belägen, ellerlägenhetendärden kommun är
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inom två veckor från det hyresgäst, det frågaatt när ären om en
lokal, har delgetts underrättelse han betala hyran påatt attom genom
angivet får tillbaka hyresrätten.sätt

I avvaktan på hyresgästen ha vad fordrasvisar sig gjortatt som
enligt första stycket för få tillbaka hyresrätten får beslutatt om
avhysning inte meddelas förrän det efter utgången den tidav som

i det stycket har gått ytterligare vardagar.tvåanges
hyresgästEn får inte, det hyresgäst fårEn inte, detnär när

fråga bostadslägenhet, fråga bostadslägenhet,är ärom en om en
skiljas från lägenheten, skiljas från lägenheten,om om
dröjsmålet endast har dröjsmålet endast haravsett avsett
sådan höjning hyran sådan höjning hyranav som av som
blivit gällande enligt 54 § och blivit gällande enligt § och54a a
hyran kan med hyran kan medprövas prövas
tillämpning § tredje tillämpning55 tredje55 §av c av c
stycket. Vad skall stycket. Vad skallsagts sagtssom nu som nu
gälla till dess månad gälla till dess månadatt atten en
förflutit från det hyres- förflutit från det domstolensatt att
nämndens eller Svea hovrätts beslut har vunnit laga kraft.
beslut har vunnit laga kraft.

hyresgästEn får inte heller, frågadet bostadslägenhet,när är om en
skiljas från lägenheten om

socialnämnden inom den tid i första stycket 1som anges
skriftligen har meddelat hyresvärden nämnden åtar sigatt
betalningsansvaret för hyran, eller

hyresgästen har förhindradvarit betala hyran inom den tidatt
i första stycket på grundl sjukdom eller liknandesom anges av

oförutsedd omständighet och betalatshyran har så det möjligt,snart var
dock tvisten avhysning förstainär instans.senast avgörsom

Första-fjärde styckena gäller inte, hyresgästen ändå skyldigärom
flytta inom kortare tid eftermånad det hyresrättenatt än atten

förverkats.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom

fastställer formulär till underrättelse och meddelande förstaisom avses
stycket.

45§
Bestämmelserna i 46-52 Bestämmelserna i 46-52

gäller vid upplåtelser gäller vid upplåtelserav av
bostadslägenheter, inte bostadslägenheter, inteom om

hyresavtalet hyresavtaletavser upp- avser upp-
låtelse i andra hand låtelse andrai handav en av en
lägenhet i dess helhet och lägenhet dess helheti och hyres-
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hyresförhållandet upphör förhållandet upphör detinnan innan
det har längre år i har längre fyra år itvåän änvarat varat

följd,följd,
fall hyresavtalet fallhyresavtalet i iän änannat annat

i möblerat i möblerat1 lsägs sägsett ettsom avser som avser
lägenhet för föreller eller lägenhetrum en rum en

fritidsändamål hyresför- fritidsändamål hyresför-och och
det har hållandet upphör harhållandet upphör innan innan det

månader längre månader ilängre nio i nioän änvaratvarat
följd, följd,

lägenheten deldel lägenhetenutgör utgören av en av
upplåtarens bostad, eller upplåtarens bostad, elleregen egen

hyresvärden hyresvärden4.säger säger uppupp
hyresförhållandet upphöra i hyresförhållandet upphöra iatt att
förtid den grunden förtid på den grundenpå att att
hyresrätten förverkad och hyresrätten förverkad ochär är

följerinte följer inte47 47annat annat avav
ochhyresvärden och hyresvärdenHar Har

särskilt särskilthyresgästen i hyresgästen ien en
kommitupprättad handling upprättad handling kommit

hyresrätten inte hyresrätten inteöverens överensatt attom, om,
förenad förenad tillskall med till skall medrätt rättvara vara

förlängning, gäller förlängning, gälleröverens- överens-
kommelsen den godkänts kommelsen den har god-om av om

Överenskom- efterhyresnämnden. känts tingsrättenav
ellermelsen gäller dock sådant ansökan hyresvärdenutan av

Överenskommel-godkännande den träffas hyresgästen.om
efter det hyresförhållandet gäller dock sådantutanatt sen
har inletts och godkännandeavser en om
hyresrätt förenad med den träffas efter detär attsom

ochtill förlängning. hyresförhållandet har inlettsOmrätt en
make eller sambo har hyresrättinte ärsom avser en som
del hyresrätten hade bostad förenad med till förläng-i sin rätt

lägenheteni ellerning,när överens-
kommelsen träffades, gäller förhållandetden detavser
överenskommelsen den ellerhuset skall rivasmot att
maken eller sambon endast ochundergå ombyggnadstörreom
han eller hon har godtagit den. överenskommelsen gäller under

högst från tillträdesdagen,årtre
eller

hyresavtalet avser en
sådan upplåtelse lägenhetav

§ första46i stycket 6som anges
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och överenskommelsenom avser
det förhållandet hyresvärdenatt
skall bosätta eller säljasig i
huset och gäller under högst tre

från tillträdesdagen.år
Om make eller samboen som

har del hyresrätteninte hadei
bostad lägenhetensin i när

överenskommelsen trajfades,
gäller överenskommelsen mot
den maken eller sambon endast

maken eller sambon harom
godtagit den.

49§
hyresvärdenHar hyresvärdenHarsagt sagtupp upp

hyresavtalet och föreligger tvist hyresavtalet och föreligger tvist
förlängning avtalet enligt förlängning avtalet enligtom av om av

46 § eller första47 § stycket, 46 § eller första47 § stycket,är är
uppsägningen verkan, uppsägningen verkan,utan utanom om
inte hyresvärden inte hyresvärdensenast senasten en
månad efter hyrestidens utgång månad efter hyrestidens utgång
hänskjuter till hyres-tvisten ansöker tingsrättenattom
nämnden eller hyresgästen ändå förordnar hyresavtalet skallatt
flyttat vid hyrestidens upphöra eller hyresgästen ändåsenast
utgång. flyttat vid hyrestidenssenast

utgång.
Vill hyresvärden inte Vill hyresvärden inte

samtycka till förlängning samtycka till förlängningav av
hyresavtalet enligt 47 skall hyresavtalet enligt 47 skall
han inom månad efter han inomsenast månad eftersenasten en
det hyresförhållandet med det hyresförhållandetatt medatt
hyresgästen upphörde anmoda hyresgästen upphörde anmoda
den enligt nämnda paragraf den enligt nämnda paragrafsom som
kan ha till förlängning kan harätt till förlängningatt rätt att
flytta. anmodanFör gäller vad flytta. anmodanFör gäller vad

föreskrivs uppsägning i föreskrivs uppsägning isom om som om
8 sådanEn anmodan 8 En sådan anmodanär utan är utan
verkan, inte hyresvärden verkan, inte hyresvärdenom om
inom månad därefter inom månad därefter ansökeren en
hänskjuter till hyres-tvisten förordnartingsrättenatt attom
nämnden eller den har till förlängning avtaleträttsom av
anmodats ändå flyttar innan saknas eller den harsom
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ändå flyttar innananmodatshänskjutande gåtttiden för ut.
för ansökan gått Hartidigare tidenanmodan skettHar än ut.

tidigareanmodan skettföre hyrestidensmånad än enen
utgång,månad före hyrestidenshänskjutande dockfårutgång,

tilldock ske framfår ansökanutgång.fram till hyrestidensske
hyrestidens utgång.

också fallgäller ioch fjärde meningarnastycket tredjeAndra som
styckettredjei 3 §avses

ärende enligtDomstolen får i
efterförsta-tredje styckena

åläggahyresvärdenyrkande av
vid denflyttahyresgästen att

skalltidpunkt då lägenheten
lämnas.

51 §
hyresvärdensBifalls intehyresvärdensBifalls inte

skallhyresavtalethyresavtalet skall talantalan attatt omom
dengälla, skall förför den upphöraupphöra gälla, skall attatt

fastställasuthyrningenfastställas fortsattafortsatta uthymingen
förutvillkorförutvillkor somsammasomsamma

tillämpats, intetillämpats, inte parternaparterna omom
andraandra kommerkommer överens attöverens att omom

ÖnskarÖnskar gälla.villkor skallskall gälla.villkor
ändringhyresvärdenändringhyresvärden avav

för det fallhyresvillkorenför det fallhyresvillkoren attatt
skall hanbifalls,hans talan intebifalls, skall hanhans talan inte

ansökerhanhänskjuter samtidigthansamtidigt somsom
första-tredje§hyres- enligt 49tillförlängningstvisten

begära ändringstyckenaändringnämnden ansöka avavom
hyresvillkoren.hyresvillkoren.

uthyrning.avtal fortsatt MotBeslut förlängning som omansesom
ikunnat åberopasomständighetfår åberopashyresförhållandet som

ärendet.målet eller

55c§
förhyresavtaletGällerhyresavtalet förGäller

avtaletobestämd tid och haravtalettid och harobestämd
får beslut ändringfår beslut ändring sagtssagts omupp,omupp,

tidenhyresvillkoren intetidenhyresvillkoren inte avseavavseav
vilkentidpunkt tillföre dentidpunkt till vilkendenföre

fråganuppsägning skett. Prövasfråganuppsägning skett. Har
villkorsändringvillkorsändring attutanutan omom
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häns/sjutilsuppsägning till avtalet har fårsagts upp,
hyresnämnden, får beslutet inte beslutet inte tiden före detavse

tiden före det månadsskifte månadsskifte inträffaravse som
inträffar efternärmast efter månadertre närmast frånsom tre

månader från dagen för dagen för ansökningen. Beslut
ansökningen. Beslut ändring ändring hyresvillkoren fårom om av

hyresvillkoren får dock inte i dock inte i något de fallav av som
något de fall tiden innanangettsav angettssom nu nu avse sex

tiden innan månader månader förflutit efter det deavse sex att
förflutit efter det de förut förut gällandeatt villkoren började
gällande villkoren började tillämpas.

Ärtillämpas. hyresavtalet ingånget för
Är hyresavtalet ingånget för bestämd tid och har avtalet sagts

bestämd tid och har avtalet får beslut ändringsagts upp, om av
får beslut ändring hyresvillkoren inte tidenupp, om av avse

hyresvillkoren inte tiden före den tidpunkt till vilkenavse
före den tidpunkt till vilken uppsägning skett. Prövas frågan
uppsägning skett. fråganHar villkorsändring utan attom

villkorsändring avtalet har får beslututanom sagts upp,
hänskjutitsuppsägning till ändring hyresvillkorenom av

hyresnämnden, får beslut inte tiden före den tidpunktom avse
ändring hyresvillkoren inte till vilken avtalet tidigast hadeav

tiden före den tidpunkt till kunnat sägasavse upp, om
vilken avtalet tidigast hade uppsägning skett ansök-när
kunnat Ärsägas ningen ingavs tilluppsäg- tingsrätten.upp, om
ning skett ansökningen hyrestidennär längre år ochän ett

Äringavs till hyresnämnden. sker ändring hyresvillkorenav
hyrestiden längre år och påän grundett ansökanav av
sker ändring hyresvillkoren hyresgästen, får beslutet likvälav

grund ansökan tiden efter det månadsskifteav av avse
hyresgästen, får beslutet likväl inträffar efternärmast tresom

tiden efter det månadsskifte månader från dagen föravse
inträffar efter ansökningen,närmast dock tidigasttresom

månader från dagen för sedan hyresförhållandet varat ett
ansökningen, dock tidigast åri följd.
sedan hyresförhållandet varat ett
åri följd.

Har den hyra blivit gällande enligtprövats får54 beslutsom a om
hyran, vad i första stycket,trots sägs tid från den dag dåsom avse
hyran började gälla, ansökningen har gjorts inom månadertreom
därefter.

Hyresnämnden får, det Tingsrätten får,när det finnsnär
finns skäl till det, förordna skäl till det, förordna beslutatt att



örfattningsförslag 49FSOU 1999:15

skall gällavillkorsändring skall villkorsändringbeslut omom
från tidigare tidpunkt vadfrån tidigare tidpunktgälla änän enen

andraförsta ochförsta och andra ivad i sägssägs somsom
finns särskildasärskilda styckena. Om detdet finnsstyckena. Om

får ocksåockså skälskäl får hyresnämnden tingsrätten
beslut villkors-villkors- förordnaförordna beslut attatt omom

får verkställasändringändring får verkställas ävenäven omom
kraft.kraft. har vunnit lagalaga det intedet inte har vunnit

enligtSkall hyresgästenenligtSkall hyresgästen
domstolens beslut betala högreeller hovrättenshyresnämndens

för förfluten tid vadhyra för hyrabeslut betala högre än som
har gällt, hyresrättenskolat tidigareförfluten tid utgå ärän som

förverkad på grundinte inteförut, hyresrättenär av
dröjsmål med betalningen detförverkad grund dröjsmålpå avav
överskjutande beloppet,med betalningen det omav
betalningen sker inom månadöverskjutande beloppet, enom

månad från den dag då beslutetbetalningen sker inom vannen
kraft. Vadfrån dag då beslutet lagaden sagtssom nuvann

skyldighetkraft. gäller inte,laga Vad attsagts omsom nu
flytta inträder för hyresgästenskyldighetgäller inte, attom

månaderkortare tid tvåflytta inträder för hyresgästen inom än
månader efter nämnda dag.kortare tid tvåinom än

efter nämnda dag.
skall hyresgästen betalaöverskjutande beloppPå ränta som om

förut utgående hyran.betalning samtidigt med denbeloppet förfallit till
för tiden innanenligt räntelagen 1975:635beräknas 5 §Räntan

räntelagen för tiden därefter.laga kraft och enligt 6 §beslutet vunnit
Överskjutandedetfår anstånd medges med betalningenbeslutetI av

detstycket. Medges anstånd, fåri sjättebelopp jämte ränta som avses
beräknas enligt 5 §till förfallodagen skallbestämmas räntaatt

räntelagen.
förflutenförfluten hyran sänks försänks för OmOm hyran

beslut,hyresnämndens eller tid domstolenstid genomgenom
samtidigtbeslut, skall skall hyresvärdenhovrättens

till hyresgästenhyresvärden samtidigt åläggas åläggas att
följdbetala tillbaka vad han tilltill hyresgästen betalaatt

mycketdärav har uppburit förtillbaka vad han till följd därav
skallhar uppburit för mycket jämte jämte Räntanränta.

enligt räntelagenskall beräknas beräknas 5 §Räntanränta.
förfrån dagenräntelagen för tiden för tidenenligt §5

dessmottagande tillfrån för beloppets beloppetsdagen
ochlaga kraftmottagande till dess beslutet beslutet vunnit

tidenenligt räntelagen förlaga kraft och enligt 6 § 6 §vunnit
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räntelagen för tiden därefter. därefter.

55d§
Denna paragraf gäller vid upplåtelse möblerat eller omöbleratav

och vid upplåtelse i andra hand bostadslägenhet.rum av annan
Paragrafen gäller dock inte upplåtelser för fritidsändamål.

Om hyresvärden har tagit Om hyresvärden har tagit
hyra inte skäligemot är hyra inte skäligen emotsom ären som

enligt 55 § första och andra enligt 55 första§ och andra
styckena, skall hyresnämnden på styckena, skall hyresvärden
ansökan hyresgästen besluta betala tillbaka vad han tagitav

hyresvärden skall betalaatt skäligt belopputöveremot
tillbaka vad han tagit tillsammans medemot Räntanränta.

skäligt belopputöver tillsam- beräknas enligt 5 § räntelagen
med Räntanränta. 1975:635 från dagen dåmans

beräknas enligt 5 § räntelagen hyresvärden beloppettog emot
1975:635 från dagen då till dess återbetalnings-att
hyresvärden beloppet skyldighetentog emot blivit slutligt
till dess återbetalnings- bestämdatt dom vunnitgenom som
skyldigheten blivit slutligt laga kraft och enligt 6 §
bestämd beslut räntelagen för tiden därefter. Engenom som
vunnit laga kraft och enligt 6 § dom återbetalning hyraom av
räntelagen för tiden därefter. Ett får inte längre tid tillbakaavse
beslut återbetalning hyra två år föreän dagen förom av
får inte längre tid tillbaka stämningsansökan.avse

två år före dagen förän ansökan.
I ärende återbetalningett I mål återbetalningettom om

enligt andra stycket skall enligt andra stycket skall
hyresnämnden, hyresgästen tingsrätten, hyresgästenom om
begär det, också fastställa hyran begär det, också fastställa hyran
för den fortsatta uthymingen för den fortsatta uthymingen
från och med dagen för ansökan. från och med dagen för
Vid denna prövning tillämpas 55 stämningsansökan. Vid denna

första§ och andra styckena. prövning tillämpas 55 § första
Beslut ändring och andra styckena. Beslutom av om
hyresvillkoren avtal ändring hyresvillkorenanses som av anses

villkor för fortsatt uthyrning. avtal villkor för fortsattom som om
det finns skälNär till det, får uthyrning. När det finns skäl till

hyresnämnden bestämma det, får tingsrätten bestämmaatt att
beslutet skall gälla omedelbart. beslutet skall gälla omedelbart.

hyran höjsOm eller sänks Om hyran höjs eller sänks
retroaktivt tillämpas 55 § retroaktivt tillämpas 55 §c c
femte åttonde styckena. femte åttonde styckena.- -
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skallhyresnämnden skall För tingsrättenattFör att
enligtansökankunnaenligtansökan prövakunna pröva enen

haansökanskallandra stycketansökan haskallstycketandra
inomtillinkommithyresnämnden tingsrättentillkommit in

från detmånader attfrån detmånader treinom atttre
lämnade lägenheten.hyresgästenlägenheten.lämnadehyresgästen

56§
lokaler, inteupplåtelserförgälleri 57-60Bestämmelserna omav

månader iniolängredetupphör innan änhyresförhållandet varat
följd, eller

hyresrättengrundden ärupphör påhyresförhållandet att2.
föreligger.28 §iförhållandeförverkad eller avsessom

ochhyresvärdenochhyresvärden HarHar
upprättadsärskiltupprättad isärskilt hyresgästenihyresgästen

överenskommitöverenskommit handlinghandling omom
strider 57-strider 57-villkor villkor motmotsom som

överenskommelsen överenskommelsen60 §§, §§,60är är
överenskom- överenskom-gällande. Har gällande. Har

hyres-träffats innanmelsen hyres-träffats innanmelsen
niolängreförhållandet än niolängrevarat förhållandet änvarat

den dockföljd, gällermånader i dockgäller denföljd,månader i
godkäntsdenendast godkäntsdenendastavom avom

hyresnämnden. ansökaneftertingsrätten av
eller hyresgästen.hyresvärden

Överenskommelsen dockär
godkännandesådantgiltig utan

femunder högstden gällerom
ochtillträdesdagenfrånår

förhållandetdet attavser
ellerskallhuset rivas

ombyggnad,undergå störreen
skall bedrivahyresvärden

lokalen, ellerverksamhet i
andraupplåtelsevid i

mellanhyresförhållandethand,
och hyres-fastighetsägaren

skall upphöra.gästen

57a§
intekrävd hyraskallstycketförsta 5tillämpningen 57 §Vid enav
vidlokalenden hyraöverstigerdenskälig, somomanses som
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hyrestidens utgång kan betinga påantas marknadenöppna
marknadshyra. När marknadshyran bestäms, skall främst beaktas
hyran för jämförliga lokalernärmast på Endast det ñnnsorten. om
särskilda skäl får hänsyn till ökning lokalenstas värde,av som en
hyresgäst har åstadkommit.

I tvist enligtersättning 5 7om
§ får yttrande hyresnämndenav
frångås endast det ärom
uppenbart

yttrandetnär avser
marknadshyran, dennaatt är
påtagligt högre eller lägre än
hyresnämnden angett,

yttrandetnär avser
anvisad lokal, hyresnämn-att
dens bedömning riktig.inte varit

fallI andraisom avses
stycket får1 utredning intesom
har lagts fam under medlingen,
beaktas vid endastprövningen

det finns synnerliga skäl.om

5s§
Vill hyresvärden säga Vill hyresvärden sägaupp upp

avtalet skall han i uppsägningen avtalet för förlängning på
underrätta hyresgästen de ändrade villkor, skall hanom i
villkor han kräver för uppsägningen underrättaatt hyres-som
förlänga hyresförhållandet eller gästen om

orsaken till han de villkorvägraratt han kräverom som
medge förlängning. Uppsäg- för förlänga hyresför-att

skall dessutom innehållaningen hållandet och
underrättelse hyresgästen, hyresgästs tillatt rätten

han med flyttainte går på enligtersättning § första57attom
få enligt b stycket58 och b §ersättning 5 58 tillutan att rättsamt

har frånmånader uppskov med avflyttningtvå enligtinomatt
hänskjuta 59uppsägningen tvisten

till hyresnämnden för medling. Vill hyresvärden säga upp
Underlåter hyresvärden avtalet till upphörande skall hanatt

fullgöra vad åligger honom underrättai uppsägningensom
enligt första stycket, hyresgästenär upp- om

verkan. orsaken till hansägningen vägrarutan att
hyresvärdenHar fullgjort med förlängninggå ochpå en

vad åligger honom enligt hyresgästs tillrättsom en



örfattningsförslag 53FSOU 1999:15

första§enligt 57vill ersättningochförsta stycket
b §och 58eller 43stycketlägen-lämnahyresgästen inte

meduppskovtillfåheten ersättning rättsamtattutan
59enligtavflyttningb har hyresgästenenligt 58

haruppsägning intetill Omhänskjuta tvistenatt en
förstainnehållden första det ihyresnämnden inom i angessom

denstyckethan eller andratiden. Görstycket ärangivna utan
verkan.förfaller tilldet,inte rätten

hyresvärdenVad har Harersättning. sagtsagts uppnusom
avtalet för förlängning påtidgäller inominte, sammaom

får han underändrade villkor,nämndenhänskjuts tilltvist
hyrestiden förläng-stycket.§ första inteenligt vägra58 a

hyresförhållandet ellerharmedlingen ningInnan av
högreförlängningen krävaförhyresvärden förfåravslutats

villkorellerhyresför- hyra någotförlängning annatav
oförmånligare förhyrahögrekrävahållandet ärinte som

harvad hanhyresgästenvillkor äneller något ärannat som
hanGöruppsägningen.för hyresgästen ioförmånligare angett

förlängningoch kommer intedethan har ivad angettän
alltidstånd, har hyresgästentillochdethanGöruppsägningen.
benligt 58tilltill ersättningförlängningkommer inte rätt

alltidstånd, hyresgästenhar rätt
benligt 58till ersättning

58a§
hyresgästenVill sägaVill hyresgästen säga uppupp

påförlängningföravtaletpåförlängningavtalet för
skalländrade villkor,skall han uppsäg-ändrade villkor, i

ningen denuppgiftinnehållahyres-underrättauppsägningen om
avtalade villkorendeändring ideändring ivärden denom

han begär.hanvillkorenavtalade somsom
överenskommelsebegär. Om inte

skallmellantråjfas parterna,
månaderhyresgästen tvåinom

hänskjutafrån uppsägningen
förhyresnämndentilltvisten

medling.
förOm uppsägningUnderlåter hyresgästen att en

ändrade villkorförlängninghonom påfullgöra vad åliggersom
innehållhar deteller iförsta stycketenligt inte angessom

stycket denförstahyrestidensåterkallar han före är utan
ocksåverkan.ansökan medling, Uppsägningenutgång ärsin om

hyresgästenverkanverkan.uppsägningenär utanutan om
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inom månader frånsex
eller,uppsägningen hyres-om

tiden kortare månader,är än sex
hyrestiden löptinnan ut,

meddelar hyresvärden hanatt
vill hyresförhållandet skallatt

förlängas oförändradepå
villkor. För meddelande gäller
vad föreskrivssom om

8uppsägning i
Om inte hyresvärden själv Om inte hyresvärden själv

har avtalet, får hansagt har avtalet, får hanupp sagt upp
medlingeninnan har avslutats under månader frånsex

förlängninginte vägra eller, hyres-uppsägningenav om
hyresförhållandet eller för tiden kortare månader,är än sex
förlängning kräva högre hyra hyrestiden löptinnan inteut,
eller något villkor förlängningannat är hyresför-vägrasom av
oförmånligare för hyresgästen hållandet eller för förlängningen

vad följer detän kräva högre hyra eller någotsom av
uppsagda avtalet. Gör han det villkorannat ärsom
och kommer förlängning inte till oförmånligare för hyresgästen
stånd, har hyresgästen alltid rätt vad följer detän som av
till ersättning enligt 58 b uppsagda avtalet. Gör han det

och kommer förlängning inte till
stånd, har hyresgästen alltid rätt
till ersättning enligt 58 b

hyresgästEn och en
hyresvärd får avtala längreom
tid andrai stycket.än sägssom
Om sådant avtal har träffatsett

förlängs tiden enligt tredje
stycket i motsvarande utsträck-
ning.

62§
förelagtsVite med stöd Vite förelagts med stödsom som

detta kapitel utdömes detta kapitel dömsav utav av av
hyresnämnden. Nämnden skall talantingsrätten på den partav
självmant frågan har ansökt före-ta upp om som om
utdömande. ändamåletHar med läggandet.

förfallit, fårvitet vitet inte
dömas ut.
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tillförvandlaskapitel får intedettamed stödförelagtsVite avsom
fängelse.

66§
hyresvärd ochmellanAvtalochhyresvärdmellanAvtal

medframtida tvisthyresgäst,medframtida tvisthyresgäst, attatt
hyresförhållandetanledninghyresförhållandetanledning avav

avgörandetillskall hänskjutasavgörandetillskall hänskjutas
förbehållskiljemänförbehållskiljemän utanutan omavomav

klandraförklandraför rätt parterna atträtt attparterna
fårskiljedomen, inte görasfårskiljedomen, göras

hyresgästensfrågagällande ihyresgästensfrågagällande i omom
tillträdaskyldighetellertillträdaskyldighet atteller rättatträtt

lägenheten,behållaellerlägenheten,behållaeller
hyresvillkor ifastställandehyresvillkor ifastställande avav

elleri 51, 52fallelleri 51, 52fall som avsesavsessom
hyra ochåterbetalningoch 55hyraåterbetalning55 avav

enligthyrafastställandeenligthyrafastställande avav
bestämmandeeller55d§bestämmandeellerd§55 avav

övrigtb Ienligt 58ersättningövrigtb Ienligt 58ersättning
såvittskiljeavtaletgäller intesåvittskiljeavtaletgäller

skiljemändärigenom utsettsskiljemändärigenom utsetts
meddelatsbestämmelseellermeddelatsbestämmelseeller omom

förantal,skiljemännensför sättetantal,skiljemännens sättet
förfarandetutseende ellerderasförfarandetellerutseendederas

berördaskiljenämnden. Ividberördaskiljenämnden. Ivid
lagenskallhänseendenlagenskallhänseenden

tilläm-skiljemän1929:145tilläm-skiljemän1929:145 omom
dockfårskiljeavtaletIVad utgörsagts pas.nusompas.

förtid bestämmaskortarehinder fördock iatt
avslutandeskiljemannaåtgärdenshyresnämndenskiljeavtalet utse

månadertiddenbestämmaskiljenämnd eller äntill somsexom
nämnda lag.iför skiljemanna-tidkortare anges

tiddenavslutandeåtgärdens än
imånader som angessexom

nämnda lag.

handläggningSkyndsam

68§
Hyrestvister rörskall finnaslänI varje somen

skallboendetfår istörningarhyresnämnd. Regeringen
skyndsamt.särskilthandläggasdock bestämma, annatatt
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område län skallän utgöraett
verksamhetsområde för hyres-
nämnden.

Förfarandet i hyresärenden

69§
Hyresnämnden har till följerOm något inteannat av

uppgift medla hyrestvister §§70-83 tillämpas lageniatt
frågor enligt 1996:242 domstolsärendenprövasamt att som om

detta kapitel ankommer vid handläggningenpå följandeav
nämnden. Nämnden kan ärenden:även

skiljenämnd hyrestvister. godkännande förbehållivara av
Närmare bestämmelser vid blockuthyrning enligt §1om
hyresnämnd meddelas särskild stycket,i sjätte
lag. åtgärdsföreläggande enligt

§ första11 stycket eller §5 16
andra stycket,

upprustningsföreläggande
enligt §§,18 a-c

tillstånd till eller förbud
förbättrings- och ändrings-mot

åtgärder enligt 18 d-h §§,
tillstånd använda lokalatt

för ändamål enligt 23annat
tillstånd överlåtaatt

hyresrätt enligt 34-3 §§,7
tillstånd upplåta lägen-att

het andra hand enligti 40
godkännande avståendeav

från besittningsskydd för bostad
enligt § andra stycket,45

förlängning hyresavtalav
enligt 49

ändring hyresvillkor10. av
enligt 54

godkännande11 avstå-av.
ende från besittningsskydd för
lokal enligt 56 § andra stycket,

12. uppskov med avflyttning
enligt 59

13. utdömande enligtviteav
eller62
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uppgiftsföreläggande14. en-
ligt 64

70§
§Ärenden 69ihyresnämndenBeslut i angessomav

domstoldenhandläggasskall§ första11frågor i avavsessom
fastighetenområde ärandra stycket,§stycket 16 inom vars

belägen.§ andrah 2318a-f §§, 18
49, 52,36, 37,stycket, 34,24 a,

får§eller 646254, 55
frånveckoröverklagas inom tre

meddelades.dag beslutetden
hyresnämnden iBeslut av

§1 sjättefrågor iavsessom
§eller 5956stycket, 40, 45,35,

överklagas.får inte

71§
förhand-lägenhetförGälleröverklagande iEtt avsessom
hyresför-enligtlingsordninghovrätt.Svea§70 tas avupp

får1978:308,handlingslagenÖverklagandet tillskall inges
högreyrkandehyresvärdenshyresnämnden. om

till prövning,hyra inte tas upp
skallförhandlinginte somom

förhandlings-enligtpåkallas
rörandeordningen ägt rum

gällertvistefrågan. Detsamma
ändringyrkande avom

beräkningförgrunderna av
särskildsådan ersättning som

ändring§ eller19i enavavses
användahyresgästs rätt att

avseddaär attutrymmen som
användas gemensamt av

förhandlinghyresgästerna. Har
ändåyrkandefårinte ägt rum,

till prövning,tas omupp
förhand-påkallathyresvärden

hinderdennaling möttmotmen
berottharinte avsom
fastighets-hyresvärden eller av

ägareorganisation är partsom
förhandlingsordningen.enligt
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72§
Hyrestvister Tingsrätten skallrör ärendenisom

boendetstörningar skalli §69 hållaisom anges
handläggas särskilt skyndsamt. sammanträde. Sammanträde

behöver dock hållasinte om
ärendet skallinte sakiprövas
eller sammanträde medettom
hänsyn till ärendets beskaffenhet

behövs.inte
Om tingsrätten samtidigt

handlägger antal tvisterett stort
likartad beskaffenhet mellanav

hyresvärd och dennesen
hyresgäster villkoren förom
hyra bostadslägenhet, fårav

sedantingsrätten, lämpligtett
antal typfall tvister prövats,av
med ledning typfallen avgöraav
övriga tvister utan samman-
träde. Om begärpart att

förhandling skall hållas gäller
dock vad förstaisägssom
stycket.

73§
hyrestvister1 49, Vidi sammanträde får förhörsom avses

eller54 d §55 och måli med hållas underpartom
åtgärdsföreläggande enligt 11 § sanningsförsäkran. förhöretPå
första stycket eller5 § andra16 skall kap.37 §§1-3 rätte-
stycket, upprustningsföre- gångsbalken tillämpas.om
läggande enligt 18 §§,a-c om
tillstånd till förbättrings- och
ändringsåtgårder enligt 18 d-f
§§, förbud sådanamotom
åtgärder enligt 18 h § eller om
utdömande enligt §62viteav
skall vardera förparten svara

rättegångskostnadsin hov-i
följerinterätten, annatom av

kap.18 §6 rättegångsbalken.
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§74
Domstolen skall det ärom

tilllämpligt med hänsyn
ochärendets beskaffenhet

omständigheter verka förövriga
förliks och,att parterna om

förliks efterinteparterna
ochförslag någondera partenav

det uppenbartinte är att
förutsättningar för förlikning

tillsaknas, lägga fram förslag
förlikning.

§75
skallVärdera parten svara

för kostnad,sin inte annatom
följer kap. §18 6av
rättegångsbalken, följandei
ärenden:

åtgärdsföreläggande enligt
stycket eller §§ första 1611 5

andra stycket,
upprustningsföreläggande

§§,enligt 18 a-c
eller förbudtillstånd till

och ändrings-förbättrings-mot
enligt d-h §§,åtgärder 18

tillstånd överlåtaatt
och §§,hyresrätt enligt 34 35

tillstånd upplåtaatt
handbostadslägenhet andrai

enligt 40
hyresavtalförlängning av

enligt 49
hyresvillkorändring av

enligt eller54
utdömande enligtviteav

62

§76
beslut innebärEtt attsom

ärende §69 2-7,iangessom
eller har har10, 12 14 avgiorts,
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efter det tiden föratt
överklagande rättskraft.gått ut

gäller dockDetta beslutinte om
avslag följande ärenden:i

åtgärdsföreläggande enligt
§ första11 stycket eller §5 16

andra stycket,
upprustningsföreläggande

enligt §§,18 a-c
tillstånd överlåtaatt

hyresrätt enligt §§,34-37
tillstånd upplåta lägen-att

het andra hand enligt 40i
eller

uppskov med avflyttning
enligt 59

Överklagande i hyresärenden

§77
fårHovrätten pröva ett

överklagande beslutettav av
ärendetingsrätten i ett som

69 § endastianges om
hovrätten har meddelat pröv-
ningstillstånd.

Prövningstillstånd behövs
överklagandetinte om avser

beslut någonrörett som
än part,annan en

beslut vilketett genom
har ogillattingsrätten jäv mot

domare, elleren
beslut vilketett ettgenom

överklagande har avvisats.

§78
beslut hovrättenEtt i ettav

ärende tillståndrör attsom
överlåta hyresrätt enligt 35
tillstånd upplåta lägenhet iatt
andra hand enligt 40
godkännande avstående frånav
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besittningsskydd enligt §45
andra stycket eller § andra56
stycket eller uppskov med
avflyttning enligt § får59 inte
överklagas. får dockHovrätten
tillåta beslutet överklagas,att

det finns särskilda skäl förom
tillstånd skallprövningen om

enligt kap.54 § första10ges
stycket rättegångsbalken.1

§79
Har sakkunnigvittne,ett en

eller underparten
sanningsförsäkran hörts inför

eller ställettingsrätten påsyn
hållits och beror avgörandet

hovrätten tilltron tilliäven av
den bevisningen, får tingsrättens
beslut ändras den deleninte i

beviset påtagitsutan att upp
hovrätten. sådanEninytt

ändring får dock detgöras, om
finns synnerliga skäl för att
bevisets värde är änett annat
tingsrätten antagit.

Beror avgörandet iäven
Högsta domstolen tilltron tillav
sådan bevisning isom anges
första stycket och som
förekommit lägre fåri rätt
hovrättens beslut ändras deni
delen endast hovrätten iom

del ändrat tingsrättenssamma
beslut beviset. Enutan att ta upp
sådan ändring får dock göras

det finns försynnerliga skälom
bevisets värde är änatt ett annat

hovrätten antagit.
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T ingsrättens sammansättning
i hyresärendenm. m.

§80
Vid handläggning ettav

ärende § består69isom anges
lagfarentingsrätten av en

domare och särskildatvå
ledamöter. Om ärendet inte

sak eller det finnsiprövas om
särskilda skäl med hänsyn till

beskaffenhet,ärendets får
dock bestå enbarttingsrätten av

lagfaren domare.en
de särskilda ledamöternaAv

skall den väl förtrogenene vara
med förvaltning hyresfas-av
tighet och den andre välvara

förtrogen med bostadshyres-
förhållanden eller,gästers när

ärendet någonrör annan
lägenhet bostadslägenhet,än
med näringsidkande hyresgäs-

förhållanden.ters
de särskilda ledamöternaOm

har anknytning till organisa-
kan hationer antas ettsom

intresse står igemensamt som
strid med den partensena

skallintresse i tvisten,
stället för hatingsrätten, i att

den sammansättning isom anges
andra stycket, bestå treav
lagfarna domare.

§81
eller denRegeringen

myndighet regeringensom
bestämmer förordnar för varje

lämpligt antaltingsrätt
särskilda ledamöter. Innan en
särskild ledamot förordnas skall

riksorganisationsådanen av
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fastighetsägare, hyresgäster
medeller näringsidkare som

medlemsantal,hänsyn till
ochverksamhet övriga omstän-

företrädadigheter kan välanses
detden intressegrupp ärsom

tillfälle lämnafråga attom ges
förslag.

§82
skallSärskilda ledamöter

svenska medborgare. Devara
underåriga ellerfår iinte vara

konkurstillstånd eller ha för-
enligt kap. §valtare 11 7

föräldrabalken.
fårSärskilda ledamöter inte
domstolombud vid denvara

de vid.tjänstgörsom

§83
Vid ärendenomröstning i

§ skall kap.69 16iangessom
rättegångsbalken tillämpas. Om

skallsärskilda ledamöter deltar
ordföranden sin meningsäga
först.

julikraft den 2001.Denna lag träder i l
gäller kap.arrendenämnden har avgjort 8fråga ärendenI somom

lydelse.31-33 i sin äldre
tillämpas ärendenkap. påbestämmelserna i 8 30-40De nya

harkap. inteenligt 9 24 §angående utseende synemän m.m. somav
tillhar överlämnatsikraftträdandet och ärendenavgjorts vid som

skallöverlämnade ärendenafastighetsdomstol arrendenämnd. deIav
rättegångskostnad vidför sindock vardera parten svara

fastighetsdomstolen.
och gäller ikap. 6 6bestämmelserna i 11 5De ävenanya
ikraftträdandet.fråga ingåtts före Omarrendeavtal har ettom som

ikraftträdandet gäller dockförearrendeavtal har sagts upp
bestämmelserna lydelser.äldrei sina
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fråga hyresavtalI har ingåtts före ikraftträdandet gällerom som
kap.12 första stycket45 § i sin äldre lydelse.

frågaI avtal avstående från besittningsskydd tillom om
bostadslägenhet eller lokal har ingåtts före ikraftträdandet gällersom

kap.12 45 § andra stycket och 56 § andra stycket i sin äldre lydelse.
Efter ikraftträdandet skall dock ansökan godkännande prövasom av
tingsrätt.

bestämmelsernaDe i kap.12 58 och57 58 §§ gäller ävennya a
frågai hyresavtal har ingåtts före ikraftträdandet. Om ettom som

hyresavtal har före ikraftträdandet gäller docksagts upp
bestämmelserna i sina äldre lydelser.

frågaI ärenden hyresnämnden har avgjort gäller kap.12om som
70-73 i sin äldre lydelse.

bestämmelsernaDe i kap.12 68-83 tillämpas på ärendennya
har överlämnats till tingsrätt hyresnämnd. frågaIsom av om

rättegångskostnader gäller dock vid tingsrätten skall varderaatt parten
för sin kostnad.svara
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Förslag till2

ändring i lagen 1969:246Lag omom

fastighetsmåldomstolar i

domstolarlagen 1969:246 iföreskrivs i frågaHärigenom om om
fastighetsmål

följande lydelse,och skall hadels 10, 12 13att
införas paragrafer, och 7dels det lagen skall 3 6i treatt anya a, a

följ lydelse.§§, andeav

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

Fastighetsdomstol bestårFastighetsdomstol består av,av
andraföreskrivslagfama ledamöter,två iinte annaten om

stycket, elleroch två eller tredje 3 4teknisk ledamot a
lagfama ledamöter,särskilda skäl tvånämndemän. Om en

och tvåefter ordföran- teknisk ledamotföreligger, kan
skälnämndemän. särskildabestämmande ytterligare Omdens en

ordföran-föreligger, kan efterteknisk ledamot ingå i dom-
dens bestämmande ytterligarestolen. en

ledamot ingå iteknisk
domstolen.

fastighetsmålmål eller ärende angåendeI I annat
angående arrendearrende eller tvångsförvaltning iän avsessom

mål§ ellerbostadsfastighet består 3 i omav a
tvångsförvaltning bostads-domstolen dock två lagfama avav

domstolen tvåledamöter och nämndemän. fastighet bestårtre av
efter lagfama ledamöter ochTeknisk ledamot får tre

ledamotordförandens bestämmande ingå nämndemän. Teknisk
efter ordförandens bestäm-domstolen stället för fåri i en av

ställetmande domstolen inämndemännen, målets ingå iom
särskilt för nämndemännen,beskaffenhet eller annat omen av

föranleder målets beskaffenhet ellerskäl det. annat
särskilt skäl föranleder det.

omfattningmed hänsyn till måletsdet föreligger särskilda skälOm
lagfama ledamöter utökas medeller svårighetsgrad, får antalet en

första och andra styckena.det antal i Detsammautöver som anges
gäller fråga antalet nämndemän.i om

lagfama skall ordförande ide ledamöternaEn varaav
lagfama domarna ifastighetsdomstolen. bland deDenne utses
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tingsrätten. lagfaren ledamot skallAnnan lagfaren domare ivara
tingsrätten eller i tingsrätt. Teknisk ledamot skall ha tekniskannan
utbildning och erfarenhet fastighetsbildning eller fastighets-av
värdering. Nämndemännen bör allmänt betrodda och väl förtrognavara
med sin förhållanden.orts

Om det sedan huvudförhandling har påbörjats inträffar förfall för en
de lagfama ledamöterna eller för nämndemännen eller, tvåav en av om

tekniska ledamöter deltar, för dem, ändå domför.är rättenen av

§3 a
Vid handläggning ettav

sådant ärende angående
arrende kap. §8 30isom anges
jordabalken, § lagen16

fiskearrenden195 7:390 om
eller § lagen14 1985:658 om
arrendatorers förvärvarätt att
arrendestället består fastighets-
domstolen lagfarenav en
domare och särskildatvå
ledamöter. Om ärendet inte

sak eller det finnsiprövas om
särskilda skäl med hänsyn till
ärendets beskaffenhet får fastig-
hetsdomstolen dock bestå av
enbart lagfaren domare.en

de särskilda ledamöternaAv
skall den såsom ägareene av
jordbruksfastighet eller på
liknande ha förvärvatsätt
erfarenhet arrendeför-av
hållande och den andre vara

jordbruksarrendator, eller när
ärendet bostadsarrende,rör
bostadsarrendator.

§6 a
eller denRegeringen

myndighet regeringensom
bestämmer förordnar för varje

fastighetsdomstol lämpligt antal
särskilda ledamöter. Innan en
särskild ledamot förordnas skall
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jord-riksorganisationsådan av
arrendatorerellerägare som

medlemsantal,tillmed hänsyn
verksamhet och övriga omstän-

företrädaväldigheter kan anses
detden ärintressegrupp som
lämnatillfällefråga attom ges

förslag.

§7 a
skallledamöterSärskilda

medborgare. Desvenskavara
ellerunderåriga ifår inte vara

hakonkurstillstånd eller
§enligt kap. 7förvaltare 11

föräldrabalken.
fårledamöterSärskilda inte
domstolombud vid denvara

vid.de tjänstgörsom

särskildochNämndemanefterNämndeman tjänstgör
kallelseefterledamot tjänstgörfastighetsdomstolenskallelse av

ordfö-fastighetsdomstolensbörtjänstgöringordförande. Till av
före-börTill tjänstgöringrande.nämndemänkallasföreträdesvis

ochnämndemänträdesvis kallastilldel domkretsenfrån den av
delfrån denledamötersärskildaharmåletvilken närmast

måletvilkentilldomkretsenanknytning. av
anknytning.harnärmast

10§
ochHuvudförhandlinghålles vidHuvudförhandling sam-

ärendesådantmanträde istället eller,på somom synsyn
vid på§ hålls3bestämmesplats ibehövs, på synaavsessom

behövs,stället eller, intetill minstahänsyn främstmed att synom
medbestämspå platsuppstår.möjliga kostnader som

till minstafrämsthänsyn att
uppstår.kostnadermöjliga

12§
skall,omröstningVid inteskall förstVid omröstning om

stycket,andraföreskrivsmening, isinordföranden säga annat
sinordförandenförstlagfame sägaandredärefter den
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ledamoten, så den tekniske mening, därefter den andre
ledamoten och sist nämnde- lagfame ledamoten, så den

tekniskemännen. ledamoten och sist
nämndemännen.

Vid ärendeomröstning i som
§ skall3 kap.i 16avses a

rättegångsbalken tillämpas. Den
lagfarne ledamoten skall dock

först.sin meningsäga

fastighetsmålI fastighetsmålIänannat änannatsom som
i 3 § andra stycket skall i 3 § andra stycket eller 3avses en avses

teknisk ledamot ingå hovrätten,i § skall teknisk ledamot ingåena
såvida inte hovrätten finner i hovrätten, såvida inte hovrättenatt
medverkan sådan ledamot finner medverkanattav en av en
uppenbart inte behövlig. Om sådan ledamot uppenbartär inte är
särskilda skäl föreligger, kan behövlig. Om särskilda skäl
efter hovrättens bestämmande föreligger, kan efter hovrättens
två tekniska ledamöter ingå i bestämmande två tekniska
hovrätten. ledamöter ingå i hovrätten.

I mål i 3 § andra målI i 3 § andrasom avses som avses
stycket får efter hovrättens stycket eller § får efter3 a
bestämmande teknisk hovrättens bestämmandeen en
ledamot ingå i målets teknisk ledamot ingå irätten, rätten,om om
beskaffenhet eller något målets beskaffenhet eller någotannat
särskilt skäl föranleder det. särskilt skäl föranlederannat

det.

Denna lag träder krafti den juli1 2001.
frågaI ärenden arrendenämnden har avgjort ochom som

arrendenämnds beslut enligt 23 andra stycket§ lagen 1973:188a om
arrendenämnder och hyresnämnder gäller äldre bestämmelser.

bestämmelsernaDe tillämpas på ärenden angående utseendenya
enligt kap.9 24 jordabalken och§ ärenden harsynemänav m.m. som

överlämnats till fastighetsdomstol arrendenämnd.av
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Förslag till3

ändring iLag om

hyresförhandlingslagen 1978:304

hyresförhandlingslagenfrågaföreskrivs iHärigenom om
1978:304

olikahyresnämnd ioch ordetdels i 11, 22, 253att a,
motsvarandebytas tingsrätt iböjningsformer skall ut mot

böjningsformer,
tingsrätten,nämnden skall bytasdels i § ordet11 motutatt

dels nuvarande skall betecknas 3633 §att
följande lydelse,skall hadels 29-32 och den 3613, 24,att nya

bestämmelser,skall införas 33-35 §§,dels det i lagenatt avnya
följande lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

2§
bestämmelse idenna lagförhandlingsklausul iMed avses

kommit tillförhandlingsordninghyresavtal hyresgäst, sedanvarigenom
får tillämpasförbinder honomstånd enligt denna lag, sig att gentemot

hyresvillkor,hyra ellerbestämmelse annat varomom
grundval förhandlingsordningenöverenskommelse träffas på av

förhandlingsöverenskommelse.
införande ellerellerinförande TvistTvist omom

förhandlingsklausulslopandeslopande förhandlingsklausul avav
till hyresavtal kanhyresavtal kan hänskjutas ii prövas av

enligt enligt 12 kap. 51 §hyresnämndprövning tingsrättenav
andra meningenstycket andra första stycketkap. § första12 51

jordabalken. Omeller jordabalken. eller 54 §meningen 54 §
hyresgästen har sinhyresgästen har sinOm gettgett

skalluppfattning skall uppfattning till känna,till känna,
tvisten ihyresnämnden tvisten i tingsrätten avgöraavgöra

enlighet med denna, såvida inteenlighet med denna, såvida inte
det.synnerliga skäl talarsynnerliga skäl talar det. emotemot

hyresgästen inte har sinhyresgästen inte har sin OmOm gett gett
skalluppfattning till känna,uppfattning till känna, skall

ihyresnämnden tvistentvisten i tingsrätten avgöraavgöra
hyresvärdenshyresvärdens enlighet medenlighet med
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uppfattning. uppfattning.
Om det finns särskilda skäl, Om det finns särskilda skäl,

får hyresnämnden besluta får beslutatingsrättenatt att
införandet eller slopandet införandet eller slopandetav en av en
förhandlingsklausul skall gälla förhandlingsklausul skall gälla
först från och med viss dag. först från och med viss dag.en en

l3§
förhandlingsord-Uppsägs Om förhandlingsordningen

ning, har harrättmotparten att sägs rättmotparten attupp,
hänskjuta fråga förlängning ansöka tingsrättenattom om

förhandlingsordningen till förordnar förlängningav om av
hyresnämnden. förhandlingsordningen.prövning Ansö-av

Ansökan härom skall kan skall inom veckorgöras göras tre
inom veckor från den dag då från den dag då fick deltre parten
han fick del uppsägningen. uppsägningen. Senare inkom-av av
Senare inkommen ansökan ansökan tillintetasmen upp

till behandling. behandling.upptas
Tvist förstai stycket skall enligt de grunderprövassom avses som

i 10anges
Om påkallar det, skall begärOm det, skallpart part

hyresnämnden i samband med i samband medtingsrätten att
förhandlingsordning förlängs förhandlingsordning förlängsatt

fråga ändring dess fråga ändringpröva dessprövaom av om av
innehåll. innehåll.

24§
förhandlingHar enligt Har förhandling enligt

förhandlingsordning avslutats förhandlingsordning avslutats
överenskommelse överenskommelseutan att utan att

träffats, har hyresvärden och träffats, har hyresvärden och
hyresgäst hos hyresgästrätt hos tingsrättenatt rätt att
hyresnämnden ansöka ansöka ändringom om av
ändring hyresvillkoren deni hyresvillkoren i den delav som
del förhandlingen har förhandlingen har avsett.som

Detsamma gäller Detsamma gälleravsett. mot motom om
förhandling har hinder, förhandling har hinder,mött mött

har berott den har har berott denintesom av som som av som
påkallat ändring hyres- har begärt ändring hyres-av av
villkoren eller organisation villkoren eller organisationav av

enligt förhandlings- enligt förhandlingsord-som som
ordningen på hans sida. ningen dennespå sida.är part är part

Beslut ändring Beslut ändringom av om av
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tidenfår intehyresvillkorentidenhyresvillkoren får inte avseavse
månadsskifteföre detmånadsskifteföre det somsom

efterinträffarefter treinträffar närmastnärmast tre
ansökan.förfrån dagenmånaderfördagenfrånmånader

fårskäl för det,finnsdetfinns skäl OmdetOmansökningen.
förordnadockhyresnämnden dock atttingsrättendet, fårtill

skallvillkorsändringbeslutbeslutförordna att omom
tidpunkt.tidigarefrånfrån gällagällaskallvillkorsändring en

tidpunkt.tidigareen
skallansökningen1 anges

ändringvilkentidpunkt frånden
yrkas.hyresvillkoren Begärsav

bestämmelsentillämpning iav
andrastycketandra meningen,

härförskälenskall anges.

29§
fordravillfordra DenvillDen somsom

§eller 27skadestånd enligt 26eller 27 §enligt 26skadestånd
frånmånadertvåskall dels inomfrånmånadertvåskall dels inom
denkännedomfickhandetdenkännedomhan fickdet omom

ansprå-vilkenomständighet påansprå-vilkenomständighet på
underrättagrundasket mot-underrättagrundasket mot-

delsanspråk,sittdelsanspråk,sitt partenparten omom
detfråntvå årockså inomdetfråntvå årockså inom

talanväckainträffadeskadanhänskjutainträffade tvistskadan
Omviddet tingsrätten.hyresnämnden.tillanspråket omom
tilldet, rättentill ärintedet, görrättenFörsummas är parten

förlorad.talanförlorad.talan

30§
följernågotOmlag intedennaenligt annatFråga av

lagentillämpas§§31-35hyresnämnd. Frågaprövas av
domstolsärenden1996:242§8skadestånd i omavsessomom

följandehandläggningviddockstycketandra prövas avav
ärenden:domstol.allmän

slopandeinförande ellervidförfarandetfråga1 om
enligt 2förhandlingsklausulbestäm-finnshyresnämnden av

1973:188lagenmelser i om
förhandlings-införandeoch hyres-arrendenämnder av

enligt 9ordningnämnder.
förhand-förlängningFastighetsägarorganisation av

enligtlingsordning 13eller hyresgästorganisation är
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ärende enligti 22 ändringpart förhandlings-av
överenskommelse enligt 22
eller

ändring hyresvillkorenav
enligt 24

31 §
Hyresnämndens beslut enligt Tingsrätten skall vid

denna lag får överklagas hos handläggning ärendenav som
Svea hovrätt inom veckor 30 § hai dentre anges
från den dag beslutet med- följersammansättning som av

Överklagandetdelades. skall 12 kap. 80 § jordabalken. 1
till hyresnämnden.in ärenden gäller följandeges som

frågor skall dock,tingsrätten om
den enligt kap.12 §80 första
stycket jordabalken inte är
domför med lagfaren domare,en
bestå sådana domare:treav

införande eller slopande
förhandlingsklausul enligtav en

2
enligt §ersättning 20 till

hyresgästorganisation fören
dess förhandlingsarbete, eller

hyresvillkorprövning av
med tillämpning 21 §av
hyresförhandlingslagen.

Bestämmelserna särskildom
ledamot och 12omröstning i
kap. 81-83 §§ jordabalken skall
tillämpas.

32§
I tvist eller22i 24 Vid handläggning ärendensom avses av

§ skall vardera för 30 § skallparten isvara som anges
sin rättegångskostnad hov- bestämmelsernai behörigom

den följeri månrätten, domstol, sammanträde, förhörannat
kap.18 §6 rättegångsbalken. under sanningsförsäkran ochav

förlikningsverksamhet kap.12i
70 och §§72-74 jordabalken
tillämpas.

Om det begärs prövning av
fråga 3ien som avses a
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inträder med vilkenorganisation
förhandlingsordningen gäller

medpart till hyresvärdensom
vid handläggningen ärendet iav
den delen.

ärenden enligtI § fas-22 är
tighetsägareorganisation eller
hyresgästorganisation inte part.

skallTingsrätten dock, detom
finns skäl till det, bereda
hyresgästorganisation harsom

den klandradeingått överens-
kommelsen tillfälle sig.att yttra

§33
Värdera skallparten svara

för kostnad,sin inte annatom
följer 18 kap. §6 rätte-av
gångsbalken, följandei ären-
den."

införande eller slopande
förhandlingsklausul enligt 2av

ändring förhandlings-av
överenskommelse enligt 22
eller

ändring hyresvillkorenav
enligt 24

§34
beslutEtt innebär attsom

ärende § har30isom anges
har efter det tidenavg/arts, att

för överklagande gått ut
rättskraft. gäller dockDetta inte
beslut yrkandevarigenom om

till förhandlingsordningrätt
enligt § har lämnats9 utan
bifall.

§35
Vid överklagande tings-av

beslut ärendenirättens som



SOU 1999:15örfattningsförslag74 F

skall bestäm-30ianges
prövningstillståndmelserna iom

jordabalkenkap. §12 77
tillämpas.

Bestämmelserna tilltros-om
§ jorda-bevisning kap. 7912i

vidbalken skall tillämpas
hovrätten och Högstaiprövning

domstolen.

§§ 3633
finns särskilda skäl,föreligger, detOm särskilda skäl Om

undan-länsstyrelsen medge undan- kan länsstyrelsen medgekan
från tillämpningen lagen ifrån tillämpningen lagen i tagtag avav

fråga husfråga hus ägs ägsom som av enom som av en
eller aktiebolagförening eller aktiebolag förening somsom

i punkt övergångs-i punkt övergångs- 77avses avses
bestämmelsema till bostadsrätts-bestämmelsema till bostadsrätts-

lagen lagen 1991:614.

träder kraft den julilag i 1 2001.Denna
gäller äldrefråga ärenden hyresnämnden har avgjortI somom

bestämmelser.
harbestämmelserna tillämpas på ärendenDe nya som

hyresnämnd. frågaöverlämnats till tingsrätt I om
rättegångskostnader gäller dock vid skall varderatingsrättenatt parten

för kostnad.sinsvara
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till4 Förslag
ändring i bostadsrättslagenLag om

1991:614

föreskrivs fråga bostadsrättslagenHärigenom i 1991:614om
dels i kap. och kap. och kap. och4 6 9 §§, 7 11 § 9 16 17att

ordet "hyresnämnd och ordet hämnd i olika böjningsformer skall
bytas tingsrätt i motsvarande böjningsformer,ut mot

dels nuvarande kap. skall betecknas kap.ll 2 § 10 4att
nuvarande kap. skall betecknas kap. och nuvarandell 5 § 11 11 § ll
kap. skall betecknas kap.6 § ll 16

dels kap. och den kap. kap. och2 10 12 §§, 10 4 3-411att nya
till skall följandeden 16 § rubriken kap. ha lydelse,11samtnya

dels det skall införas bestämmelser, kap.i lagen 1-2, 5-1011att nya
och före kap. och12-15 12, 16llnärmastsamt nya
rubriker följande lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.
10 §

fall i fallDen i Denän änannat annatsom som somsom
första första stycketi stycket i §4 § 4sägs sägs

förvärvat bostadsrätt förvärvat bostadsrätt menen men en
föreningen föreningen kaninträde i kan inträde ivägrats vägrats

från den han månad från dag haninom månad dag inom denen en
fick del beslutet detta fick del beslutet dettaav om av om
hänskjuta till hyres- ansöka vidtvisten tingsrätten om

inträde. gäller hyres-nämnden. gällerDetsamma Detsamma
hyresgäst och sådani 8 § och i 8 §gästsom avses som avses
sådan sökande sökandei 9 i 9sägs sägssom som

bestämmelse ogiltighet överlåtelse medlemskapEn närom av en
finns kap.i 6 5vägras

12§
Om föreningen föreningenOmvägrar vägraratt att

upplåta bostadsrätt till någon upplåta bostadsrätt till någon
eller ochi 8 eller 9 § och i 8 9 §som avses som som avses som

medlem medlem iantagits i antagitssom som
föreningen föreningen ellereller inte inteantar antaren en
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medlem erbjudandesådan medlem erbjudande sådan ettett
från föreningen från föreningen fåatt attom om
lägenheten upplåten med lägenheten upplåten med

skall han habostadsrätt, skall han ha bostadsrätt,anses anses
föreningen. föreningen.Detta Dettautträttutträtt ur ur

gäller dock gäller dock inteinte omom
frånhan månader från han inom månaderinom sexsex

erbjudandet har beslutet eller erbjudandet hosbeslutet eller
upplåtelse har ansökthänskjutit frågan tingsrätten attomom

föreningen skall föreläggastill hyresnämnden enligt kap. 64 att
lägenheten medandra stycket, eller upplåta§

kap.styrelsen medgett han bostadsrätt enligt 4 6 §att
ellerfår kvar föreningen. andra stycket,stå i

styrelsen medgett hanatt
får stå kvar föreningen.i

skall också ha föreningen beslutMedlemmen utträtt när ettanses ur
kraft innebär avslag på hans begäran upplåtelsehar vunnit laga som om

bostadsrätt.av
10 kap.

§kap.11 2 4
förelagtsförelagts med stöd med stödVite Vite somsom

dömsdenna lag utdöms denna lag ut avav av av
talan denhyresnämnden. påtingsrätten partav

före-har ansöktsom om
läggandet.

Nämnden kan självmant ta
frågan utdömande.upp om

Föifarandet iFörfarandet i 11 kap.11 kap.
bostadsrättsärendenbostadsrättstvister m. m.

Förfarandet
§1

följerOm något inteannat av
eller §§kap. 2-10 12-1511

tillämpas lagen 1996:242 om
domstolsärenden vid handlägg-

följande ärenden:ning av
förening enligtinträde 2i

kap. 10
upplåtaskyldighet att

kap.bostadsrätt enligt 64
fastställande hyres-av



SOU 1999:15 örfattningsförslagF 77

villkor enligt kap.4 9
tillstånd upplåtaatt

lägenhet andra hand enligti 7
kap. 11

godkännande beslutav av
föreningsstämma enligt kap.9

§ första stycket16 1-2, eller
utdömande enligtviteav

kap.10 4

§2
Ärenden §1isom anges

skall handläggas den domstolav
område fastigheteninom ärvars

belägen.

3§
Beslut hyresnämnden skall ärendenTingsrätteni iav

frågor angående inträde § hålla1i isom anges
föreningen enligt kap.2 10 sammanträde. Sammanträde be-
skyldighet upplåta bostads- höver dock hållasinteatt om

enligt kap. ärendet skall sak4 6rätt inte iprövas
fastställande hyresvillkor eller sammanträde medettav om
enligt kap. godkännande9 hänsyn till ärendets beskaffenhet4

stämmobeslut enligt 9 kap. 16 behövs.inteav
§ första stycket eller eller1 2
utdömande enligt kap.11viteav

§ får2 överklagas hos Svea
hovrätt veckor från deninom tre

Över-dag beslutet meddelas.
klagandet skall tillinges
hyresnämnden.

Beslut hyresnämnden iav
frågor enligt kap. § får7 11 inte
överklagas.

4§
ärendenI Vid sammanträdetvist ien som avser

fastställande hyresvillkor § får förhör med1iav som anges
enligt kap. §9 skall vardera hållas under4 sannings-part

för försäkran. förhöret skall 37Påsin rätte-parten svara
gångskostnad hovrätten, kap. §§ rättegångsbalken1-3i om

kap. tillämpas.något 18inte iannat anges
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§6 rättegångsbalken.

§5
Domstolen skall ärendeni

det1i ärsom anges om
lämpligt med hänsyn till
ärendets beskaffenhet och

omständigheter, verkaövriga
för förliks och,att parterna om

förliks efterinteparterna
förslag någondera ochpartenav
det uppenbartinte är att
förutsättningar för förlikning
saknas, lägga fram förslag till
förlikning.

§6
Värdera skallparten svara

för kostnad,sin inte annatom
följer kap. §18 6av
rättegångsbalken, ärendeni som

1ianges

7§
beslut innebärEtt attsom

ärende § harI 1-4isom anges
efterhar det tidenavgjorts, att

för överklagande gått ut
rättskraft. gäller dockDetta inte
beslut avslag ärendeiom
angående tillstånd upplåtaatt
lägenhet andra hand enligt 7i
kap. 11

Överklagande
§8

fårHovrätten pröva ett
överklagande beslutettav av

ärendetingsrätten i ett som
§1 endast hovrättenianges om

har meddelat prövningstillstånd.
Prövningstillstånd behövs

överklagandetinte om avser
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beslut någonrörett som
än part,annan en

beslut vilketett genom
ogillattingsrätten jäv mot en

ellerdomare,
vilketbeslutett ettgenom

överklagande har avvisats.

§9
beslut hovrättenEtt i ettav

tillståndärende rör attsom
lägenhet andra handupplåta i

enligt kap. § får117 inte
docköverklagas. fårHovrätten

tillåta beslutet överklagas,att
det finns särskilda skäl förom

tillstånd skallprövning omen
enligt kap. § första54 10ges

stycket rättegångsbalken.1

§10
sakkunnigHar vittne,ett en

eller under sannings-parten
försäkran hörts inför tingsrätten

ocheller stället hållitspåsyn
beror avgörandet iäven

denhovrätten tilltron tillav
bevisningen, får tingsrättens

delenbeslut ändras deninte i
beviset påtagitsutan att upp

hovrätten. sådanEninytt
ändring får dock detgöras, om

synnerliga skäl förfinns att
bevisets värde änär ett annat

antagit.tingsrätten
avgörandetBeror iäven

tilldomstolen tilltronHögsta av
sådan bevisning isom anges

ochförsta stycket som
lägre fårförekommit i rätt

hovrättens beslut ändras deni
delen endast hovrätten iom

del ändrat tingsrättenssamma
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beslut beviset. Enutan att ta upp
sådan ändring får dock göras

det finns synnerliga skäl förom
bevisets värde äratt änett annat

hovrätten antagit.

ingsrättensT sammansättning

m.m.
§12
Vid handläggning ettav

ärende § består1isom anges
lagfarentingsrätten av en

domare och särskildatvå
ledamöter. ärendetOm inte

sak eller det finnsiprövas om
särskilda skäl med hänsyn till
ärendets beskafenhet, får

dock bestå enbarttingsrätten av
lagfaren domare.en

de särskilda ledamöternaAv
skall den väl förtrogenene vara
med förvaltning hyresfastig-av
het eller, ärendetnär rör

fråga enligtprövning 2av en
kap. 10 4kap. 6§, 9kap. 16§
första stycket och eller1 2 10
kap. med förvaltning4 av
bostadsrättsfastighet.

andreDen ledamoten skall
väl förtrogen medvara

bostadshyresgästers förhållan-
den eller, ärendetnär rör annan
lägenhet bostadslägenhet,än
med näringsidkande hyres-

förhållanden. Omgästers
ärendet prövningrör av en
fråga enligt 2 kap. kap.10 4 6

kap. § första9 16 stycket 1
och eller kap. §2 10 skall4
denne stället väl förtrogeni vara
med bostadsrättshavares för-
hållanden.

Om de särskilda ledamöterna
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tillanknytning organisa-har
hakantioner ettantassom
står iintressegemensamt som

med denstrid partensena
skalltvisten,iintresse

hastället föritingsrätten, att
iden sammansättning angessom

beståstyckena,tredjeochandra
domare.lagfarnatreav

§13
denellerRegeringen

myndighet regeringensom
förordnar för varjebestämmer

antallämpligttingsrätt
ledamöter.särskilda Innan en

skallförordnasledamotsärskild
riksorganisationsådan aven

bostadsrätts-fastighetsägare,
bo-hyresgäster,föreningar,

ellerstadsrättshavare närings-
tillhänsynmedidkare som

ochverksamhetmedlemsantal,
kanomständigheterövriga
denföreträdavälanses

frågadet ärintressegrupp som
lämnatillfälle attgesom

förslag.

§14
skallledamöterSärskilda

medborgare. Desvenskavara
ellerunderåriga ifår inte vara

förval-eller hakonkurstillstånd
§kap. 7enligt 11tare

föräldrabalken.
fårSärskilda ledamöter inte
domstoldenombud vidvara

vid.de tjänstgörsom

§15
ärendenVid iomröstning

kap.skall 16§1iangessom
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rättegångsbalken tillämpas. Om
särskilda ledamöter deltar skall
ordföranden sinsäga mening

först.

Skiljeförfarande
§6 §16

Förbehåll i stadgarna enligt 7 Förbehåll i stadgarna enligt 7
kap. 18 § andra stycket lagen kap. 18 § andra stycket lagen
1987:667 ekonomiska 1987:667 ekonomiskaom om
föreningar inte innehåller föreningar inte innehållersom som
någon bestämmelse för någonrätt bestämmelse förrättom om

klandra skiljedomenparterna att klandra skiljedomenparterna att
gäller inte gäller inte

i fråga i frågaom en om en
bostadsrättshavares eller bostadsrättshavaresrätt ellerrätt
skyldighet tillträda eller skyldighetatt tillträda elleratt
behålla lägenheten, eller behålla lägenheten, eller

beträffande fastställande beträffande fastställande
hyresvillkor enligt 4 kap. 9 hyresvillkor enligt kap.av 4 9av
I övrigt gäller förbehållet inte I övrigt gäller förbehållet inte

i fråga tvist med anledning frågai tvist med anledningom om
upplåtelse nyttjanderätt upplåtelseav nyttjanderättav av av

enligt denna lag, enligt denna lag,om man genom om man genom
förbehållet skiljemän eller förbehålletutsett skiljemän ellerutsett
meddelat bestämmelser meddelat bestämmelserom om
skiljemännens antal, för skiljemännenssättet antal, försättet
deras utseende eller förfarandet deras utseende eller förfarandet
vid skiljenämnden. dessaI hän- vid skiljenämnden. dessaI hän-
seenden skall lagen 1929:145 seenden skall lagen 1929:145

skiljemän tillämpas. Vad skiljemän tillämpas.om Iom
hindrar dock stadgarnaintesagts får dock kortaresom tidnu

föreningen stadgarnaiatt bestämmas för skiljemanna-utser
hyresnämnden till skiljenâmnd åtgärdens avslutande den tidän
eller bestämmer kortare tid för månader iom sex som anges
skiljemannaåtgärdens avslutande nämnda lag.

den tidän månaderom sex som
i nämnda lag.anges
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juli 2001.kraft den lträder ilagDenna
äldregälleravgjortharhyresnämndenärendenfrågaI somom

bestämmelser.
harärendenpåtillämpasbestämmelsernaDe somnya

frågahyresnämnd. Itingsrätttill omöverlämnats av
skall varderavid tingsrätten partendockgällerrättegångskostnader att

kostnad.för sinsvara



84 Förfatlningsförslag SOU 1999:15

5 Förslag till

Lag ändring i lagen 1975:1132om om
förvärv hyresfastighetav m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1975:1132 förvärvom om av
hyresfastighet m.m.

dels 23 och 26 §§ skall upphöraatt gälla,att
dels i 3 10att 13, 17, 18, 24 och 27 ordeta,

hyresnämnd olikai böjningsformer skall bytas länsstyrelseut mot
i motsvarande böjningsformer,

dels i 17 § ordet nämndenatt skall bytas "länsstyrelsen",ut mot
dels 10 ochatt 25 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §
Vid förvärv fast egendom i 1 § och inte omfattasav som avses som
undantagsbestämmelsema i 2 skall§ överlåtarenav eller förvärvaren

inom månader från det förvärvettre skeddeatt anmäla förvärvet till
den kommun där den fasta egendomen belägen.är En styrkt kopia av
fångeshandlingen skall bifogas anmälan.

Kommunen skall sådan Kommunen skall den ellerge en ge
hyresgästorganisation de hyresgästorganisationersom av- som

16 b § lageni 1973:188 berörs förvärvet tillfälleses om attav
arrendenämnder och hyres- sig anmälan.yttra över
nämnder tillfälle sigatt yttra

anmälan.över
fallI i 1 § första fallI i 1 § förstasom avses som avses

stycket 2-4 får frågan stycket 2-4 får fråganom om
förvärvstillstånd förvärvstillståndprövas prövasav av
hyresnämnden redan innan länsstyrelsen redan innan
förvärvet skett. Ansökan får i förvärvet skett. Ansökan får i
sådant fall inges till sådant fall tillinges
hyresnämnden föregående länsstyrelsenutan föregåendeutan
anmälan till kommunen. anmälan till kommunen.

Tillstånd förvärva egendom på offentligatt auktion enligt 7 §
lämnas före auktionen.
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4§
tredjeandra ochfall ideiFörvärvstillstånd skall, utom angessom

styckena, vägras,
förvaltaståndihanvisarinte är attförvärvaren attom

fastigheten,
med förvärvetsyftetsannolikt är attinteförvärvaren gör attom

skicksådantden idärvid hållaoch attfastighetenförvalta ettskallhan
ställa,harenligt lagboendeanspråk de rättde attden motsvarar

avseende intenågotiförvärvarendet kan annat3.om attantas
hyresförhållanden ellergod sed iiakttakommer att

brottsligtillmed hänsyneljestförvärvarenkandet antas attom
frånlagåligganden enligtfullgörande ärvidvisad bristellergärning av

fastigheten.innehaolämpligsynpunktallmän att
får inteFörvärvstillståndfår inteFörvärvstillstånd

vägras,vägras,
fastighetendet visasfastigheten attdet visas att omom

medbebyggdobebyggd ellermedbebyggdellerobebyggd ärär
medellerhyreshusmedellerhyreshus änannatänannat
flerinnehållerhyreshus inteinnehållerickehyreshus somsom

bostadsändamålförtvåbostadsändamåltvå för änfler än
lägenheter,avseddalägenheter,avsedda

andel iförvärvetandel iförvärvet avseromavserom
förvärvetfastighet ochförvärvetochfastighet avav

syftesker iuppenbartandelensyftesker iuppenbartandelen
och hansbereda förvärvarenhansochförvärvarenbereda attatt

fastigheten,bostad påfamiljfastigheten,påbostadfamilj
ellereller

medgesansökanmedgesansökan avomavom
deelleroch denkommunendeelleroch denkommunen

be-hyresgästorganisationerhyresgästorganisationer somsom en-
ansökan.1973:188b § lagenligt 16 rörs avom

och hyres-arrendenämnder
sökan-nämnder är att somanse

dens motparten
för någotanvändasgällande planer annatenligtSkall fastigheten

meddelasförvärvstillståndhyreshus, fåruppförandeförändamål än av
stycket.förstahinderutan av

6§
förvärvatsharegendomNärförvärvatsharegendomNär

exekutivpåinropexekutivpåinrop genomgenom
vanligtviddetochauktionvanligtvid ettoch detauktion ett
krävtshaskulleköpkrävtshaskulleköp
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förvärvstillstånd, skall inroparen förvärvstillstånd, skall inroparen
överlåta egendomen inom år överlåta egendomenett inom årett
från det auktionen har vunnitatt från det auktionen har vunnitatt
laga kraft. Detta gäller dock inte, laga kraft. Detta gäller dock inte,
om om

hyresnämnden har länsstyrelsen hargett gett
inroparen tillstånd behålla inroparenatt tillstånd behållaatt
egendomen, egendomen,

kommunen har kommunengett har gett
inroparen besked den inte inroparenatt besked den inteom attom
kommer begära någon kommeratt begära någonatt
prövning förvärvet, eller prövning förvärvet, ellerav av

förhållandena inte längre förhållandena inte längre
sådana förvärvetär detatt sådana förvärvetär detattom om

hade varit vanligt köp skulle hadeett varit vanligt köp skulleett
ha krävt förvärvstillstånd. ha krävt förvärvstillstånd.

Länsstyrelsen får efter ansökan från inroparen bevilja skäligt
anstånd med överlåtelsen, om

förvärvaren har in egendomen för skyddaropat fordranatt en
han har och för vilken han har i egendomenpanträtt eller försom att

skydda någon rättighet han har och inskriven iär egendomen,som som
och

förvärvaren kan sannoliktgöra det uppstår förlust för honomatt
han inte beviljas anstånd.om

Om förvärvaren inte Om förvärvarenöver- inte över-
låter egendomen inom före- låter egendomen inom före-
skriven tid, skall länsstyrelsen skriven tid, skall länsstyrelsen
på begäran kommunen eller på begäran kommunenav av
hyresnämnden besluta krono- besluta kronofogdemyndig-att att
fogdemyndigheten skall sälja heten skall sälja egendomen på
egendomen på offentlig auktion offentlig auktion enligt bestäm-
enligt bestämmelserna i 7 melserna i 7

I det köpebrev utfärdas med anledning den exekutivasom av
auktionen skall det finnas upplysning bestämmelserna första-iom
tredje styckena. När lagfart söks, skall upplysningama antecknas i
fastighetsboken, sökanden inte visar han inte längre skyldigattom är

överlåta egendomen.att
Bestämmelserna i 4 § gäller frågai tillstånd behållaattom

egendomen.

7§
förordnandeHar meddelats förordnandeHar meddelats

enligt 6 § och har inroparen enligt 6 § och har inroparen
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ellerdessförinnanellerdessförinnan senare av-av-senare
förord-skallegendomen,förord-skallegendomen, yttratyttrat

verkställas,dettanandetverk- trotsdetta gå inandet trots
återkallarkommunen inteellerkommunenställighet, omom

försäljning.begäransinsinåterkallarickehyresnämnden om
ärendet.framställning i

iärendetskallövrigtoch Iskall såövrigtI anses
behandlasdelartillämpligadelartillämpligaärendet imed som

förblivitegendomen utmättegendomenförfaras,så omomsom
förmånsrättmed bästafordranmedfordranförblivit utmätt

rättigheterefter sådanaefter,däri iförmånsrätt sombästa
vidredanegendomenbesväradesådanafall,förekommande
ochauktionenexekutivadenbesväraderättigheter som
allaframförföreträdehardenvidredanegendomen som

Ävenfordringar.befintligaharochauktionenexekutiva om
bestämdahärmedenlighetdet ibefintligaallaframförföreträde

fårtäcks,Även skyddsbeloppetidetfordringar. om
säljas, inteegendomen intebestämdahännedenlighet om
köpeskillingenerbjudnadenfårtäckes,skyddsbeloppet

värdedettäckerden ävenskedockförsäljning somom
åsattsärendet hariegendomentäckerköpeskillingenbjudna

utsökningsbalkenkap.enligt 12harärendetivärdedetäven som
tilluppskattasdenellerkap.12enligtegendomen avåsatts som

länsstyrel-värderingsmän,eller,utsökningsbalken somom
begäranpå ägareninnehavareeller utser avägaren senav

fordraninnehavareellermedförenad somfordran är avsom
imedförenad panträtttidgodegendomen äriipanträtt

fårEgendomenegendomen.särskildpåkallatauktionenföre
fåtttill denendastsäljasvartillvärdedetvärdering, som

kommunenfrånbesked attuppskattasegendomen av
förvärvet inteprövninglänsstyrel-värderingsmän avsom
förvärvstillståndfåttbegärs,får säljasEgendomenutser.sen

fåreller 43§enligt 2ellerbeskedfåtttill denendast som
sådantegendomenförvärva utanprövningkommunenfrån att

vid auktionentillstånd. Lämnasförvärvs-erhållitpåkallas,
skallfårsålundabudeller3 antas,enligt 2 §ellertillstånd som

säljasegendomen ävenegendomenfår förvärva omutan4
fordran gårinteinnehavarevidtillstånd. Avgessådant av

det.med påfårsålundabudauktionen som
skeförsäljningskallantagas,

fordraninnehavareäven avom
det.bestrider

tillförsäljning inteKommertillförsäljningKommer
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stånd vid auktionen, får stånd vid auktionen, får
kommun eller hyresnämnden kommun inom två år efter det att
inom två år efter det auktionenatt vunnit laga kraft hos
auktionen vunnit laga kraft hos länsstyrelsen begära förord-
länsstyrelsen påkalla förord- nande auktion.om ny
nande auktion. Framställsom inte sådanny en
Framställes sådan begäran begäran inom föreskriven tid
inom föreskriven tid eller eller lämnas hellerinte vid denavges

heller vid den auktionen bud fårsenare senare som
auktionen bud får fråganantagas, är försäljningsom antas, om

fråganär försäljning egendomen förfallen.om av av
egendomen förfallen.

Kostnad i samband med auktion, lett till försäljning, betalassom
statsmedel.av

10 §
Vid förvärv aktier eller andelar i bolag skall överlåtaren ellerav

förvärvaren inom månader från dettre förvärvet skedde anmäla
förvärvet till den kommun där huvuddelen den fasta egendomen ärav
belägen. Frågan i vilken kommun huvuddelen egendomen liggerom av
skall med ledningavgöras fastighetemas taxeringsvärde. Tillav
anmälningen skall fogas styrkt kopia fångeshandlingen eller,en av om
någon fångeshandling inte har upprättats, överlåtaren ochett av
förvärvaren undertecknat intyg förvärvet harnär skett och deom om
villkor har avtalats för förvärvet.som

Kommunen skall sådan Kommunen skall den ellerge en ge
hyresgästorganisation de hyresgästorganisationersom av- som

b §16 lageni 1973:188 berörs förvärvetses tillfälleom attav
arrendenämnder och hyres- sig anmälan.yttra över
nämnder tillfälle sigatt yttra

anmälan.över
fallI i förstal § fallI i förstasom l §avses som avses

stycket 2-4 vid förvärvsamt stycket 2-4 vid förvärvsamt
inlösen enligt 3 kap. 3 § inlösengenom enligt 3 kap. 3 §genom

aktiebolagslagen 1975:1385 aktiebolagslagen 1975:1385
får frågan förvärvstillstånd får frågan förvärvstillståndom om

hyresnämndenprövas redan länsstyrelsenprövasav redanav
innan förvärvet skett. Ansökan innan förvärvet skett. Ansökan
får i sådant fall in till får i sådant fall in tillges ges
hyresnämnden föregående länsstyrelsenutan föregåendeutan
anmälan till kommunen. anmälan till kommunen.

Vill kommunen begära Vill kommunen begära
prövning enligt denna lag, skall prövning enligt denna lag, skall



SOU örfattningsförslag1999:15 89F

beslutet detta anmälas till beslutet detta anmälas tillom om
hyresnämnden fyra länsstyrelsen fyra månaderinom inom
månader efter det anmälan efter det anmälan skett enligtatt att
skett enligt första stycket eller, första stycket eller, styrktom en

styrkt kopia kopia fångeshandlingen ellerom en av av
fångeshandlingen eller intyg intyg förvärvet inteett ett varom

förvärvet fogad till fogad fyra månaderinte till anmälan,om var
anmälan, fyra från från det kommunenmånader det att emottog

kommunen sådan handling. Kommunenatt tog emot en en
sådan handling. skall möjligt ochKommunen senastsnarast
skall möjligt och inom tid underrättasnarast senast samma
inom tid underrätta förvärvaren prövning begärs.samma om
förvärvaren huruvida prövning
begärs.

25§
Hyresnämndens beslut enligt Länsstyrelsens beslut enligt

denna får får hoslag överklagas hos denna lag överklagas
hovrätt förvaltningsdomstol.Svea veckor allmäninom tre

från vidden dag beslutet med- Prövningstillstånd krävs
Överklagandetdelades. skall överklagande till kammarrätten.

till hyresnämnden.inges

lag träder kraft den juliDenna i l 2001.
fråga äldreärenden hyresnämnden har avgjort gällerI om som

bestämmelser.
bestämmelserna tillämpas på ärenden harDe nya som

överlämnats till länsstyrelse hyresnämnd.av
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6 Förslag till

Förordning förvärv hyresfastighetom av

m.m.

föreskrivs följandeHärigenom

Inledande bestämmelse

§ Fråga förvärvstillståndl det krävs enligt förstal § stycket lagenom
1975:1132 förvärv hyresfastighet bedöms på grundvalom av m.m. av
bevis fastighetens typkod enligt den vid tidpunkten för förvärvetom
eller, ansökan tillstånd till framtida förvärv, den vidnär avser
tidpunkten för ansökan fastställda taxeringen.senast

Anmälan förvärv till kommunenav

2 § anmälan enligt förstaI 3 § stycket lagen 1975:1132 förvärvom av
hyresfastighet skall registerbeteckning för den egendomm.m. anges

med förvärvet. Vidare skall uppgift lämnas antaletsom avses om
bostadslägenheter finns på egendomen. Anmälaren skall ocksåsom ge
in bevis egendomens taxering och typkod.om

Vid anmälan enligt första10 § stycket lagen förvärvom av
hyresfastighet skall anmälaren företagsbevisin avseende detm.m. ge
aktiebolag i vilket aktie har förvärvats eller registreringsbevis avseende
det handelsbolag vilketi andel har förvärvats. Anmälaren skall också

in bevis taxering och typkod för bolagets fasta egendom. Uppgiftge om
skall lämnasäven om

antalet aktier eller andelar har förvärvats, förvärvarenssom
tidigare innehav aktier eller andelar i bolaget det totala antaletsamtav
aktier eller andelar i bolaget,

antalet bostadslägenheter på bolagets fastigheter.
Anmälan skall innehålla uppgift överlåtarens förvärvarensochom

och adress.namn
begäranPå kommunen skall anmälaren eller, anmälan harav om

gjorts överlåtaren, förvärvaren lämna ytterligare uppgifterav som
förstai § och andra styckena första5 10 § stycket.samtanges
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Tillstånd till förvärv fast egendom eller tomträttav

fast3 Anmälan prövning förvärv egendom och§ tomträttom av av
förvärvenligt första stycket lagen 1975:11323 § om ava

hyresfastighet förvärv elleroch ansökan tillstånd till enligt l 6omm.m.
skall hos den länsstyrelse§ lag inomgöras varssamma

verksamhetsområde fastigheten helt eller delvis belägen.är
flera länsstyrelsersOm anmälan eller ansökan egendom inomavser

länsstyrelse hos vilken anmälan ellerverksamhetsområden, skall den
frågan tillstånd efter samråd med de övrigaansökan gjorts pröva om

länsstyrelserna.

förvärv4 anmälan enligt § första stycket lagen 1975:1132§ 1 3 oma
hyresfastighet skall det kommunen utövaattav anges om avserm.m.

förköpsrätt förvärvenligt förköpslagen 1967:868 eller lagen avom
hyresfastighet m.m.

skallhuruvida förköpSedan det blivit slutligt avgjort äger rum,
kommunen länsstyrelsen det.underrätta om

skall tillståndsärendet5 § iFörvärvaren
eller, förvärvaren juridiskär person,uppge personnummer, om

finns,organisationsnummer, sådantom
förvärvaren fysisk hemvist,postadress och, ärom person,uppge

framtidaansökanfångeshandlingen eller,in ettom avserge
förvärv, uppgift egendom ansökanlämna den avser,om som

den typkodbevis det taxeringsvärde ochin senastsomge om
uppgift antaletfastställts för berörda egendomen lämnaden samt om

bostadslägenheter finns på egendomen,som
med förvärvet,avsiktenuppge

sådan fastförvärvaren eller tidigare haräger ägtuppge om
förvärvegendom lagen 1975:1132i 1 § avomsom avses

eller andel ihyresfastighet eller sådan aktie 9 § sammasom avsesm.m.
sådansökt tillstånd förvärvalag och förvärvaren tidigare attom

egendom,
sökts frågaföljande åtgärder beslutats eller inågon avuppge om

nämligenförvärvaren eller tidigare haregendom äger ägt,om som
bostadsförvaltningslagen 1977:792,särskild förvaltning enligta

jorda-kap.b upprustningsföreläggande enligt 12 18 a-18 c
balken,

och1976:666 påföljderc föreläggande enligt 16 § lagen om
plan-enligt kap. §ingripanden vid olovligt byggande eller 10 15m.m.

kapiteleller uppdrag enligt §och bygglagen 1987:lO 20 attsamma
utreda behovet underhållsåtgärder,av
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d föreläggande eller förbud meddelade till skydd olägenhet förmot
människors hälsa med stöd 26 kap. 9 § miljöbalken ellerav
motsvarande äldre bestämmelse, eller

e medexpropriation stöd kap.2 7 § expropriationslagenav
1972:719,

vilka ekonomiska och praktiska förutsättningar förvärvarenuppge
har vid fastighetsförvaltningen uppfylla de krav uppställs i 4 §att som
lagen förvärv hyresfastighetom av m.m.

Om förvärvaren juridisk skall förvärvaren inär person, ge
Ärregistreringsbevis finns.sådana förvärvaren aktiebolag skall iettom

stället för registreringsbevis företagsbevis.in skallDessutomges
bolagsavtal, bolagsordning, stadgar eller motsvarande handling samt
den årsredovisning före förvärvet Vadin.upprättats närmastsom ges

i första stycket förvärvaren gäller ocksåsägssom om
styrelseledamötema eller, i fråga handelsbolag, bolagsmännen.om

Länsstyrelsen kan i särskilt fall bevilja undantag från vad som
föreskrivs förstai och andra styckena.

6 § Om länsstyrelsen finner utredning enligt första§ eller andra5att
styckena saknas eller behöver kompletteras, får länsstyrelsen förelägga
sökanden inom viss tid avhjälpa bristen. Följs föreläggandet,inte fåratt
ansökan avvisas. upplysning detEn skall föreläggandet.in itasom

§ Ansökan förvärvstillstånd7 skall för yttrande skickas till denom
kommun där tillståndspliktig egendom belägen detär samt, om
lämpligen kan ske, den eller de hyresgästorganisationer berörssom av
ansökan.

ochKommunen hyresgästorganisationema skall anses som
sökandens motparter.

8 § Ansökan tillstånd förvärva fast egendom elleratt tomträttom
köp eller byte får inte eller på grund återkallelseprövasgenom av

avskrivas innan det blivit slutligt avgjort förköp skall ägaom rum.
Föreläggande enligt 3 § andra stycket lagen 1975:1132a om

förvärv hyresfastighet får inte utfärdas innan det blivit slutligtav m.m.
avgjort förköp skall ägaom rum.

Tillstånd till förvärv aktie eller andel handelsbolagiav

9 Anmälan§ prövning förvärv aktie eller andel iom av av
handelsbolag enligt fjärde10 § stycket lagen 1975:1132 förvärvom

hyresfastighet och ansökan tillstånd till förvärv enligt 9 §av m.m. om
lag skall hos den länsstyrelse inomgörassamma vars
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verksamhetsområde bolagets styrelse har sitt eller, i frågasäte om
handelsbolag, där förvaltningen förs.

Bestämmelserna i § skall tillämpas vid anmälan4 enligt § fjärde10
stycket lagen förvärv hyresfastighetom av m.m..

10 § skall tillståndsärendetFörvärvaren i
lämna uppgifter och handlingarin enligt § första och andra5ge

styckena,
lämna uppgift antalet bostadslägenheter finns i bolagetsom som

fastigheter,
registreringsbevis förin det bolag i vilket aktie eller andel harge

förvärvats,
Bestämmelserna tredje stycketi 5 § och 6 § skall tillämpas på fall

i denna paragraf.som avses

Bestämmelserna skall tillämpasll § i 7 § på ärenden tillstånd tillom
förvärv aktie eller andel bolag enligt lageni 1975:1132 förvärvav om

hyresfastighetav m.m.
förvärvAnsökan tillstånd till aktie köp ellerom av genom genom

inlösen falli i 12 § andra stycket lagen förvärvsom avses om av
hyresfastighet får inte eller på grund återkallelseprövasm.m. av
avskrivas det blivit slutligt förköpinnan avgjort skall ägaom rum.

Föreläggande enligt lagen förvärv hyresfastighet10 §a om av m.m.
får inte utfärdas det blivit slutligt förköpinnan avgjort inte skall ägaatt
rum.

Tillstånd till förköp

Anmälan förköp12 § beslut enligt lagen 1975:113213 §om om om
förvärv hyresfastighet ansökan tillstånd till förköp enligtav m.m., om

och ansökan föreläggande17 § lag enligt 18 § lagsamma om samma
skall hos länsstyrelseden inom verksamhetsområde bolagetsgöras vars
styrelse har fråga förvaltningensitt eller, i handelsbolag, därsäte om
förs.

Ansökan tillstånd till förköp åtföljas13 § skall bevis talanom av om
förts kommunens beslut förköpsrätt och den utredningutövamot att av
kommunen åberopar till stöd för ansökan.

Bestämmelserna i 6 § skall tillämpas på fall dennaisom avses
paragraf.

Ansökan tillstånd till förköp förskall yttrande tillställas säljarenom
och köparen aktierna.av
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förstaUnderrättelse till bolaget säljare och köpare enligt §14 § 13samt
hyresfastighetstycket lagen 1975:1132 förvärv m.m. omom av

förköpsrätt skall innehålla upplysningkommunens beslut utövaatt om
bestämmelserna lag invändning förköpsrätt ochi 17 § motsamma om
tiden vilken invändningen skall anmälas.inom

tillstånd till förköp skall skickas till bolaget.§ Beslut i ärende15 om

Övriga bestämmelser

Länsstyrelsen skall handlägga ärenden enligt lagen 1975:113216 §
förvärv hyresfastighet skyndsamt.om av m.m.

framtida förvärv, skall i beslutet den§ Medges tillstånd till17 ett anges
tillståndet gällande.tid, högst år, ärett som

tillstånd till förvärv redan skall beslutet18 § Vägras ägtsom rum,
skickas till överlåtaren.

Efter sådant förvärv på exekutiv auktion i 6 § lagen19 § som avses
skall auktionsförättaren1975:1132 förvärv hyresfastighetom av m.m.

det köpebrev utfärdatsdröjsmål skicka kopia medutan av somen
till den kommun där egendomen belägen.anledning auktionen ärav

Avgift för lagen 1975:113220 § prövning itas ut omsom avses
bestämmelsernaförvärv hyresfastighet enligt i 9-14av m.m.

Följande avgiftsklasser skallavgiftsförordningen 1992:191.
tillämpas.

Ärendeslag Avgiftsklass
fast egendomTillstånd till förvärvA. av

hyreshusenhet ellertaxeradärsom som
förvärv tomträttav

Tillstånd till förvärv aktie eller andelB. av
handelsbolag

till förköp vid aktieöverlåtelseC. Tillstånd

förordning kraft den juli då förordningenträder i l 2001,Denna
tillämpningen lagen 1975:1132 förvärv1975:1139 avom av om

hyresfastighet upphör gälla.attm.m.
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bestämmelserna tillämpas ärenden harpåDe nya som
överlämnats till länsstyrelse hyresnämnd.av
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Förslag till7

ändring i lagenLag 1982:352om om

till fastighetsförvärv förrätt

ombildning till bostadsrätt

Härigenom föreskrivs frågai lagen 1982:352 tillrättom om
fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

dels i 8 och ordet hyresnämnden"10 och ordetatt
nämnden" skall bytas "tingsrätten",ut mot

dels och skall följande12, 14, 15 16 ha lydelse,att
dels det i lagen skall införas fem paragrafer, 17-21 §§,att nya av

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §
egendomFast hyreshus- eller småhusenhet och förutgörsom en

vilken intresseanmälan gäller, får inte överlåtas helt eller delvisen
köp eller byte den bostadsrättsförening har gjortutan attgenom som

intresseanmälan har erbjudits förvärva hela hyreshus- elleratt
småhusenheten. sådant erbjudandeEtt kallas hembud. Med överlåtelse

köp eller byte likställs överlåtelse tillskott till bolag ellergenom genom
förening, utdelning eller skifte från bolag eller förening fusionsamt
enligt kap. aktiebolagslagen14 l § 1975:1385.

En överlåtelse får genomföras hembud tillutan
bostadsrättsföreningen,

bostadsrättsföreningen godkänner överlåtelsen,om
förvärvar egendomen,statenom

förvärvaren gift med överlåtaren förvärvareneller eller,ärom om
makar förvärvar någon dem överlåtarensnär ärgemensamt, av

avkomling,
förvärvet genomförs4. inrop på exekutiv auktion ellerom genom

offentlig auktion enligt lagen l904:48 1 samäganderätt,s. om
överlåtelsen andel och förvärvaren redan ägerom avser en en

andel egendomeni och denna andel förvärvats något sätt änannat
gåva.genom

Hembud behövs heller,inte Hembud behövs inte heller,
förvärv bostadsrätts- förvärv bostadsrätts-ett ettom av om av

föreningen skulle oskäligt föreningen skulle oskäligtvara vara
med hänsyn till förhållandet med hänsyn till förhållandet
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mellan överlåtaren och mellan överlåtaren ochen annan annanen
förvärvare bostadsrätts- förvärvare bostadsrätts-än än
föreningen eller villkoren för föreningen föreller villkoren
eller omständigheterna vid eller omständigheterna viden en
sådan överlåtelse. Frågan sådan överlåtelse. Fråganom om
hembud behövs hembud behövsprövas prövasav av
hyresnämnden begäran efter ansökanpå tingsrätten avav
fastighetsägaren. fastighetsägaren.

§12
Även får, föreningenshembudet har upphört gälla så längeattom

intresseanmälan gäller, överlåtelse isådan eller övergång 6en som avses
första stycket till bostadsrättsförening§ inte ske någon denänannan som

har förgjort intresseanmälan, köpeskillingen lägre eller villkorenärom
föröverlåtelsen är avsevärtsammantagna ogynnsammare

fastighetsägaren överlåtelsevad vid hembudet. sådanEnän angavssom
får hembudeteller övergång inte heller ske villkor videttom som angavs

uppenbart föreningen. fastighetsägaren sedanoskäligt Harär ettmot
vilkethembud upphört gälla hembud, enligtgjortatt ett nytt

köpeskillingen förlägre eller villkorenär sättannat ogynnsammare
fastighetsägaren, skall första ochoch upphör detta hembud gälla,även att
andra tillämpas det hembudet.meningarna på nya

stycket gäller också överlåtelsen andelFörsta avom avser en
hyreshus- eller småhusenheten.

förstafråga förbudet första fråga förbudet iI i Iom om
tredjestycket och tredje stycket skall andra ochskall 6 § andra 6 §
någotstycket tillämpas. något stycket tillämpas. OmOm

fårföreligger, föreligger,undantag inte undantag inteär
överlåtaren skyldig skaffa överlåtelse ske tingsrättenatt om

fastighets-hyresnämndens tillstånd till efter ansökan av
lämnar tillstånd tillöverlåtelsen. ägaren

överlåtelsen.

fråga förfarandet vid följerOml något inteannat avom
hyresnämnden ärenden enligt §§ tillämpas lagen15-21i

domstolsärendendenna lag finns bestämmelser 1996:242i om
följandelagen arrende- vid handläggningen1973:188 om av

nämnder och hyresnämnder. ärenden."
fråga hembud behövsom

enligt 6
7§, ellerhembud enligt

överlåtelsetillstånd enligt
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12

15§
Hyresnämndens beslut enligt Vid handläggning ärendenav

denna fårlag överklagas hos § skall14isom anges
hovrätt veckor bestämmelsernaSvea behöriginom tre om

från den dag beslutet medde- domstol, sammanträde, förhör
Överklagandetlades. skall under sanningsförsäkran ochges

till hyresnämnden. förlikningsverksamhet kap.12in i
§ första stycket70 72 73samt

och §§ jordabalken till-74
lämpas.

16§
ärenden enligt denna lag skall vid1 Tingsrätten

skall vardera för handläggning ärendenparten svara av som
rättegångskostnader hov- § ha den14sina i ianges samman-

den följer kap.mån 12i inte sättningrätten, annat som av
följer § § jordabalken.18 kap. 806av
rättegångsbalken.

Bestämmelserna särskildom
ledamot och 12omröstning i

§§kap. jordabalken skall81-83
tillämpas.

§1 7
ärenden §14I isom anges

skall vardera förparten svara
kostnad följersin inte annatom

§ rättegångsbalken.18 kap. 6av

18 §
beslut godtaTingsrättens att

hembud enligt § får7ett
överklagas särskilt.

§19
Vid överklagande tings-av

beslut ärendenirättens som
skall bestäm-14ianges

melserna prövningstillstånd iom
kap. § jordabalken12 77

tillämpas.
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tilltros-Bestämmelserna om
§kap. 7912bevisning i

vidskall tillämpasjordabalken
ochhovrätteniprövningen

domstolen.Högsta

§20
samband med hovrätten,I att

ogillardomstolen,eller Högsta
beslutöverklagande ettett av

hembudgodtagande avom
domstolen§ fårenligt 7

tiden förförlänga antaatt
fråntill månaderhembudet sex

skedde.då hembudetden dag
beslut hovrättenEtt i ettav

förstaärende iangessom
överklagas.stycket får inte

dock tillåtafårHovrätten att
det finnsöverklagasbeslutet om

särskilda skäl för prövningen
skall enligt 54tillstånd gesom

stycket§ första 1kap. 10
rättegångsbalken.

§21
innebärbeslutEtt attsom

§ har14ärende iangessom
tidenefter detharavgjorts, att

överklagandeför gått ut
rättskraft.

kraft juliträder den 1 2001.lag iDenna
äldregällerhyresnämnden har avgjortärendenfrågaI somom

bestämmelser.
har överlämnatsärendenbestämmelserna tillämpas påDe somnya

dockgällerrättegångskostnaderfrågahyresnämnd. Itill tingsrätt omav
för kostnad.sinskall varderavid tingsrätten partenatt svara
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8 Förslag till

ändring iLag om

bostadsförvaltningslagen 1977:792

Härigenom föreskrivs i fråga bostadsförvaltningslagenom
l 977:792

dels i 2-5 och 7 ordet hyresnämnden skall bytasatt ut mot
Tingsrätten och ordet nämnden skall bytas rätten,ut mot

dels i ordet23 § hyresnämnden" skall bytasatt ut mot
"länsstyrelsen,

dels nuvarande 31 § skall betecknas 34 § och nuvarande 34 §att
skall betecknas 36

dels 10-18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 32 och 33 §§, den 34att nya
och35 § den skall ha följande36 § lydelse,nya

dels det skall införas bestämmelser, och31 37-39 §§,att samtnya
före 27 § rubrik följande lydelse.närmast en ny av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Beslutar hyresnämnd Beslutar tingsrättenom om
tvångsförvaltning, skall tvångsförvaltning, skall dennämn-
den samtidigt förvaltare. samtidigt förvaltare. Tillutse utse
Till förvaltare skall bolag, förvaltare skall bolag,utses utses
förening eller har förening eller harannan som annan som
erforderlig erfarenhet fastig- erforderlig erfarenhet fastig-av av
hetsförvaltning. hetsförvaltning.

Hyresnämnden kan under Tingsrätten kan under på-
pågående förvaltning gående förvaltningutse utseny ny
förvaltare förhållandena förvaltare förhållandenanär när
föranleder det. föranleder det.

för-Innan tingsrätten utser
valtare skall länsstyrelsen och
den kommun där fastigheten är
belägen tillfälle lämnaattges

förslag förvaltare.på

Om det påkallat det finnsOm särskilda skäl,är av
särskilda skäl, får hyresnämnden får beslutatingsrätten om
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föreskrifter för förvaltningen.föreskrifter för förvalt-meddela
meddelarInnan tingsrättenningen.

skall länsstyrelsenbeslut ges
tillfälle sig.yttraatt

fastighetenandra löpande intäkteruppbär hyror ochFörvaltaren av
angelägenheterövrigt iföreträder i rörägarenävensamt som

och tredje styckena.följer andrafastigheten, annat avom
överlåtafårFörvaltarenfår överlåtaFörvaltaren inte
förfogaförfoga fastigheten ellerellerfastigheten annarsannars

ellerden helteller den såden heltden så över attöver att
jiånhändsdelvisfånhändesdelvis ägaren.ägaren.

heller påfårheller FörvaltarenFörvaltaren får på inte
ingåfastighetsägarensfastighetsägarens ingå vägnarvägnar

växelförbindelse.ellerväxelförbindelse. borgenellerborgen
fårtillståndfårhyresnämndens tillstånd Utan tingsrättensUtan

inteckna fastig-förvaltarenlåta intecknaförvaltaren inte
lånheten ellerfastigheten eller lån motmot tataga uppupp

fomi isäkerhet iform isäkerhet i panträttpanträtt avav
fårfår fastigheten. I övrigtfastigheten. övrigtI

kreditavtalkredit förvaltaren ingåförvaltaren ingå avtal omom
iendast avtalet stårendast avtalet står i inteomom

ekono-missförhållande till demissförhållande till de ekono-
förförutsättningarnaför för- miskamiska förutsättningarna

förvaltningen. Innanvaltningen. tingsrätten
skall läns-beslutar frågani

tillfällestyrelsen sig.att yttrages
Förvaltaren kan beslutakan beslutaFörvaltaren attatt

saknarangelägenhetsaknarangelägenhet somsom
medändamåletbetydelse förför ändamålet medbetydelse
frånskall undantasfrån förvaltningenförvaltningen skall undantas

länsstyrelsenoch fastig- denna. Tingsrätten,denna. Hyresnämnden
skalloch fastighetsägarenskall ofördrojligenhetsägaren genast

sådant beslut.underrättassådant beslut.underrättas omom

medfårFastighetsägarenfår medFastighetsägaren
låntillståndtillståndhyresnämndens tingsrättens tataga upp

isäkerhet formform ilån säkerhet i panträttmotmot avavupp
fastigheten och ansökaoch låtai fastighetenpanträtt om

denna.inteckning beträffandeinskrivningsåtgärd be-företaga
ÄvenÄven fårsådant tillståndträffande denna. utanutan
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sådant tillstånd får fastighets- fastighetsägaren ansöka om
låta företaga inskriv- sådan inskrivningägaren isom avses

ningsåtgärd i 20 och och kap.20 21 jordabalken.som avses
21 kap. jordabalken. Innan beslutartingsrätten i

frågan skall förvaltaren och
länsstyrelsen tillfälle attges

sig.yttra
Tillstånd enligt första stycket får lämnas endast åtgärdenom

försämrar förutsättningarna för tillfredsställande fastighetsförvaltning.en

förvaltningenKan medel till medel till förvaltningenKan
i tillräcklig erhållasmån i tillräcklig mån erhållasinte

löpande intäkter eller löpande intäkter ellergenom genom
lån, får hyresnämnden, i lån, får denitingsrätten,genom genom

den mån det finnes skäligt med mån det skäligt med hänsynär
hänsyn till fastighetsägarens för- till fastighetsägarens för-
hållanden och övriga omständig- hållanden och övriga omständig-
heter, på begäran förvaltaren heter, på begäran förvaltarenav av
ålägga fastighetsägaren till ålägga fastighetsägaren tillatt att
förvaltaren de ytterligare förvaltaren betala vadutge som
medel denne behöver för denne behöver för åtgärdsom som
åtgärd i 9 i 9 Innan tingsrättensom avses avses

beslutar frågan skalli
länsstyrelsen tillfälle att yttrages
sig.

Överlåtelse fastigheten medför befrielseicke frånav
betalningsskyldighet har dessförinnan.ålagtssom

Föreligger längre förskäl detFinns längre skäl förinte
ålagd betalningsskyldighet ålagd betalningsskyldighet, fåratt

fullgöres, får hyresnämnden begärantingsrätten på av
förordna beslutet förvaltaren eller fastighets-att om
betalningsskyldighet icke vidare besluta betalnings-ägaren att
skall gälla. skyldighet längre skallinte

gälla. Innan beslutartingsrätten i
frågan skall länsstyrelsen ges
tillfälle sig.att yttra

Fastighetsägaren skyldig begäranPå förvaltarenär av
den omfattning hyres- fåri förpliktatingsrättenatt
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betalafastighetsägarennämnden finner skäligt attutge
förskäligför han ersättningersättning utrymmeutrymme som

denne använder.själv använder. som
enligtErläggs ersättningenligtErlägges ersättning inte

hyresnämnden första stycket, får påförsta stycket, får tingsrätten
förvaltaren åläggafastighetsägaren begäranålägga att av

frånavflyttafastighetsägarenavflytta från attutrymmet.
fastighets-På begäran utrymmet.av

fastighets-medge På begäranfår hyresnämndenägaren av
medgemed fårdenne skäligt uppskov tingsrättenägaren

uppskov meddenne skäligtavflyttningen.
avflyttningen.

beslutarInnan tingsrätten
stycketförsta eller andraenligt

tillfällelänsstyrelsenskall attges
sig.yttra

förvaltaren de upplysningarskyldig lämnaFastighetsägaren är att
tillfredsställande förvaltning.fastigheten behövs förrörande som en

begäranfår,Hyresnämnden får kalla Tingsrätten på av
kalla fastighets-inför förvaltaren,fastighetsägaren att

sammanträdevided lämnanämnden under ägaren att ett
ed lämnaförsta inför underupplysningar enligt rätten

förstaenligtkap. upplysningarstycket. Därvid skall 36
skall bestäm-stycket. Därvidoch rättegångs-ll, 14, 20 21

kap. 14, 20motsvarande tillämp- melserna 36 11,balken iäga
rättegångsbalkenoch 21ning.

tillämpas.
skallTill sammanträdet tings-

ochförvaltarenkalla ävenrätten
länsstyrelsen.

förvaltaren handlingarskyldig tillhandahållaFastighetsägaren är att
betydelse för förvaltningen.och annat av

Fullgör fastighetsägarenfastighetsägaren sin inteFullgör
förstaskyldighet enligtforsta stycket, sinskyldighet enligt

får vid vitevid stycket,får hyresnämnden vite tingsrätten
fullgörafullgöra förelägga honomförelägga honom attatt

skyldigheten.skyldigheten.
föreläggande ochFrågor om

utdömande vite prövas avav



örfattninl 04 gsförslagF SOU 1999:15

begärantingsrätten på av
förvaltaren.

18§
Hyresnämnden skall inom Tingsrätten skall inom sex
månader från det beslutet månader från det beslutetatt attsex om
tvångsförvaltning trädde i tvångsförvaltning trädde i kraftom

kraft fastställa den tid under fastställa den tid under vilken
vilken förvaltningen skall pågå. förvaltningen skall pågå. Tiden
Tiden får bestämmas till högst får bestämmas till högst fem år
fem år från det beslutet från det beslutet tvångs-om om
tvångsförvaltning trädde i kraft. förvaltning trädde i kraft.

Om det vid utgången den detOm vid utgången denav av
för tvångsförvaltningen bestämda för tvångsförvaltningen bestämda
tiden finns skäl förvaltningen tiden finns skäl förvaltningenatt att
fortsätter, får hyresnämnden fortsätter, får beslutatingsrätten
besluta förlängning tiden förlängning tiden medom av om av
med högst år i sänder. högst år sänder.itre tre

Föreligger längre skäl för Föreligger längre skäl förinte
tvångsförvaltning, kan hyres- tvångsförvaltning, kan tings-
nämnden besluta förvalt- besluta förvaltningenatt rätten att
ningen skall upphöra tidigare skall upphöra tidigareän än som

följer första eller andra följ första eller andrasom av er av
stycket. stycket.

Innan beslutartingsrätten
enligt första-trealje styckena skall
länsstyrelsen tillfälle att yttrages
sig.

21§
Medel förvaltaren har hand för fastigheten skall hållassom om

skilda från andra medel. fårDe för skuld sådanutmätas änannan
hänförlig till tvångsförvaltningen ochär de ingår heller isom

fastighetsägarens konkursbo.
Behållna medel, finnes Medel, behöverintesom som

böra för förvaltningen,avsättas för förvaltningen, skallavsättas
skall utbetalas till fastighets- betalas till fastighetsägaren.ut

Tvist vad fastighets-ägaren. Tvist vad skall betalasom utom som
berättigad utfåägaren begäran fastighets-är påprövasatt av

hyresnämnden.prövas ärendet tvångsför-iägarenav om
valtning. Innan tingsrätten
beslutar frågan skall läns-i
styrelsen tillfälle sig.att yttrages
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22§
skall för Förvaltaren skall för varjeFörvaltaren varje

månaderkalenderår månader kalenderår inom tvåinom två
från lämna skriftlig från årets utgång lämnaårets utgång en

skriftlig läns-redovisning till hyresnämnden redovisning till
styrelsen för förvaltning.för sin förvaltning. Tillämpar sin

fastighetsägaren bru-fastighetsägaren brutet räken- Tillämpar
förskall tiden för redo- räkenskapsår, skall tidenskapsår, tet

stället redovisningens avlämnande ivisningens avlämnande i
från stället räknas från räkenskaps-räknas räkenskapsårets

från- förvaltarenutgång. förvaltaren årets utgång. NärNär
uppdrag skallträder uppdrag skall redo- lämnar sittsitt

förvisning för den gångna delen redovisning den gångnaav
redovisningsperiodenredovisningsperioden lämnas delen av

frånfrån två månaderinom två månader det lämnas inom
uppdraget upphörde. det uppdraget upphörde.

Redovisningsskyldigheten skall fullgöras i enlighet med god
fogasredovisningssed. Till den siffermässiga redovisningen skall

planeradeFörvaltningsberättelse med upplysning vidtagna ochom
förvaltningsåtgärder fastighetensvikt och skick.störreav om

Avskrift redovisnings- Kopia redovisnings-av av
handlingama skall nämnden handlingarna skall länsstyrelsenav

ochöversändas till fastighetsägaren. översända till tingsrätten
fastighetsägaren. detden mån nämnden finner den månI I

sökandenlämpligt, sökanden lämpligt, skall ocksåskall också är
och få del och få del avannan av annan
redovisningen. redovisningen.

Länsstyrelsen skall granskaHyresnämnden skall granska
redovisningen och kontrollera redovisningen och kontrollera att

frånden godtagbar från den godtagbaräräratt
synpunkt.redovisningsmässig synpunkt. redovisningsmässig

länsstyrelsen anledningFinner nämnden anledning till Finner
redovis-anmärkning redovisningen, till anmärkning motmot

ochskall fastighetsägaren under- skall fastighetsägarenningen,
härom. underrättas det.tingsrättenrättas om

24 §
fastighetsägaren fastighetsägaren behöverOm behöver Om

räkenskapsmaterialdel räkenskapsmaterial deltata avav
fastigheten för kunnarörande fastigheten för kunna rörandeatt att

fullgöra uppgiftsskyldighet fullgöra uppgiftsskyldighet,sinsom
tillåligger det skall han efter framställninghonom gentemot
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allmänna eller eljest, skall han tillfälle till dettatingsrätten ges
efter framställning till hyres- enligt anvisningar tings-som
nämnden beredas tillfälle till meddelar. Innan tings-rätten
detta enligt anvisningar beslutar frågan skallirättensom
nämnden meddelar. länsstyrelsen tillfälle att yttrages

sig.

Förvaltaren har Förvaltaren har tillrätt rättatt
erhålla skäligt arvode, skäligt arvode, bestämssom som av
bestämmes hyresnämnden för för kalenderårvarjetingsrättenav
varje kalenderår eller, eller, finnsdet särskilda skäl,om om
särskilda skäl föreligger, för för kortare tid. Arvodet skall
kortare tid. Arvodet skall utgå utgå fastighetens avkastning, iur ur
fastighetens avkastning, i den den mån inte tingsrätten
mån hyresnämnden före- föreskriver det skall betalasatt
skriver det skall betalas fastighetsägaren personligen.att av av
fastighetsägaren personligen.

beslutarInnan tingsrätten om
arvode till förvaltaren skall
länsstyrelsen tillfälle att yttrages

beslutarInnansig. tingsrätten att
arvode skall betalasett av

fastighetsägaren personligen
skall den kommun där fastigheten

belägen tillfälleär att yttrages
sig.

Om förvaltaren begär det, förvaltarenOm begär det,
skall kommunen förskottera skall kommunen förskottera
arvode enligt hyres- arvode enligt tingsrättenssom som
nämndens beslut skall betalas beslut skall betalasav av
fastighetsägaren personligen. fastighetsägaren personligen.

åligger fastighetsägarenDet till kommunen återbetala detatt
förskotterade beloppet jämte därpå enligt 6 § räntelagen 1975:635ränta
från dagen för utbetalningen.

Tillsyn

Tillsyn tvångsförvalt- Tillsyn tvångsförvalt-över över
ning hyresnämnden. ning den länsstyrelseutövas utövasav av

verksamhetsområdeinom vars
fastigheten helt eller delvis är
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belägen.
övervakaLänsstyrelsen skall

bedrivsförvaltningen på ettatt
ändamålsenligt i överens-sätt

ochmed denna lagstämmelse
författningar.andra

låtaFörvaltaren skyldigär att
del de böckerlänsstyrelsen ta av

och andra handlingar rörsom
förvaltningenden fastighet som

avser.
beslut enligtLänsstyrelsens

överklagas.denna lag får inte

förvalt-Ansökan särskildsärskild förvalt-Ansökan omom
får kommunenkommunen ningning fâr görasgöras avav

hyres-eller organisationorganisation hyres-eller avav avav
Sedan beslut gäster.gäster. om

tvångsför-beslutmeddelats, Sedantvångsförvaltning har om
skallmeddelats,valtning harfråga förvaltningenskall rörsom

förvaltningenfrågatill prövning rör tasupptagas somav
sökanden, till prövninghyresnämnden, tingsrätten,avuppom

ellersökanden, förvaltarenförvaltaren eller fastighetsägaren om
ochbegär detsärskilt fastighetsägarenbegär det och ärannat

föreskrivet.särskiltNämnden får ocksåföreskrivet. inte ärannat
självmant fråga rörta upp som

följerförvaltningen, annatom
bestämmelse.särskildav

stycketandraVad isägssom
länsstyrelsengäller också om

bytefrågabegär det i rörsom
§ andraförvaltare enligt 8av
förvalt-föreskrifter förstycket,

för§ eller tidenenligt 10ningen
förvaltningen enligt 18

§31
följerOm något inteannat av

lagen§§ tillämpas32-39
domstolsärenden1996:242 om

ärendenhandläggningenvid av
särskild förvaltning.angående
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32§
påföljd förFråga Vid handläggning ärendenom av

fastighetsägare åsidosätter angående särskild förvaltningsom
skyldighet enligt § andra16 skall bestämmelserna be-om
stycket eller §17 hörig domstol, sammanträde ochupptages
självmant hyresnämnden. förhör under sanningsförsäkranav
Beträffande böter och gäller kap.12 70 § förstavite 72i

kap.9 8 och 9 §§ stycket och §rättegångs- 73 jordabalken
balken tillämpliga delar. tillämpas.i

33§
fråga förfarandet1 vid skall vidTingsrättenom

hyresnämnden ärenden enligt handläggning ärendeni av
denna lag finns bestämmelser angående särskild förvaltningi
lagen arrende-1973:188 ha den sammansättningom som
nämnder och hyresnämnder. följer kap. § jorda-12 80av

balken.
Bestämmelserna särskildom

ledamot och 12omröstning i
kap. 81-83 §§ jordabalken skall
tillämpas.

31 § §34
Hyresnämndens beslut beslutT ingsrättensom om

tvångsförvaltning länder tvångsförvaltning gällerome- ome-
delbart till eferrättelse. delbart det överklagas.Hyres- även om
nämnden kan i fråga kan i frågaRättenäven ävenom om

beslut enligt denna lag beslut ärende angåendeiannat annat
förordna det skall lända till särskild förvaltning förordnaatt att
efterrättelse det skall gälla omedelbart.genast.

Föreligger särskilda skäl, får det finns särskilda skäl,Om
hyresnämnden besluta får beslutatingsrättenom om
tvångsforvalming och tvångsförvaltrxing ochutse utse
förvaltare for tiden till dess förvaltare för tiden till dess
slutligt beslut meddelas. slutligt beslut meddelas.

35§
Bifalles fastighetsägarens fastighetsägarenOm vinner i

talan besvärsmål i vilket ärende i vilket kommuneni är
kommunen kan kan kommunen åläggasär motpart, motpart,
kommunen åläggas fastighetsägarenersätta ersättaatt att
honom hans rättegångskostnad dennes rättegångskostnad. Om
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ärendebesvärsmål fastighetsägarenhan iOm vinner ivinner
vilket organisationvilket organisation i avav

kanhyresgästerhyresgäster kan ärär motpart,motpart,
tillerkännassådan ersättningsådan tillerkännasersättning

honom betalas Ibetalas statsverket.honom attatt staten.avav
ärendelagensgällergäller besvärsmål1 i övrigtövrigt

bestämmelser bestämmelser rättegångs-allmänna om om
kostnad.rättegångskostnad tillämpligai

delar.

§§ 3634
frågabeslut enligt beslutHyresnämndens Varje i somen

skallöverklagas hos enligt denna lagdenna lag får prövas av
särskilt.veckor får överklagashovrättSvea inom rätten,tre

beslutetfrån den dag
meddelades.

Överklagandet skall tillinges
hyresnämnden.

§37
överklagaLänsstyrelsen får

beslutetbesluttingsrättens om
rör

förvaltareutseende av
andraenligt § första eller8

stycket,
förvalt-föreskrifter för

enligt 10ningen
tiden för förvaltningen

enligt eller18
arvode till förvaltaren

enligt 25

§38
överklagandeVid av

ärendebesluttingsrättens i ett
angående särskild förvaltning,
skall bestämmelserna om

kap. §prövningstillstånd 12 77i
jordabalken tillämpas.

tilltros-Bestämmelserna om
§bevisning kap. 7912i

vidjordabalken skall tillämpas
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hovrätten ochprövningen i
domstolen.Högsta

beslut frågorHovrättens i
34 § andra stycketisom avses

får överklagas.inte

§39
beslutRättens innebärsom

fråga enligt denna lag haratt en
har efter det tidenavgjorts, att

för överklagande gått ut
rättskraft.

lag träder kraftDenna i den juli 2001.1
frågaI ärenden hyresnämnden har gälleravgjort äldreom som

bestämmelser.
bestämmelserna tillämpasDe på ärenden harnya som

överlämnats till tingsrätt hyresnämnd. frågalav om
rättegångskostnader gäller dock vid skalltingsrätten varderaatt parten

för kostnad.sinsvara
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tillFörslag9

lagenupphävandeLag avom

avveckling10801974: avom

hyresregleringen

avveckling1974:1080lagenföreskrivsHärigenom att avom
vid utgången juni 2001.skall upphöra gällahyresregleringen att av
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10 Förslag till

ändringLag i lagen 1957:390om om

fiskearrenden

Härigenom föreskrivs i lagen 1957:390om om
fiskearrenden

dels ochi 1 4-6 ordet arrendenämnd olikai böjningsformeratt
skall bytas "länsstyrelse i motsvarande böjningsformer,ut mot

dels och3 15-18 skall följandeha lydelse,att
dels det lageni skall införas fyra paragrafer, 19-22 §§,att nya av

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Upplåtelse fiske skall ske Upplåtelse fiske skall skeav av
för viss tid, understigande för tid,viss understigerintesom
fem år, eller för arrendatorns fem år, eller för arrendatorns
livstid. Upplåtelse fiske, livstid. Upplåtelse fiske,av som av som
ingår i fiskevårdsområde, ingår fiskevârdsområde,må i får
dock ske för återstoden den dock ske för återstoden denav av
tid, för vilken fiskevårdsområdet tid, för vilken fiskevårdsområdet
bildats. Därest upplåtelsen angår bildats. Om upplåtelsen angår
fastighet, upplåtaren fastighet, upplåtarenvaröver intesom
icke förfoga sin förfogaäger efter sinutöver äger överegen
besittningstid, upplåtelsenmå besittningstid, får upplåtelsen

Är Ärske för sådan tid. tiden icke ske för sådan tid. tiden inte
så bestämd skall så bestämd skallsagts, sagts,som nu som nu
avtalet ingånget för tid avtalet ingånget för tidanses en anses en

fem år. Har avtal träffats för fem år. avtalHar träffats förav av
kortare tid, gäller det dock för kortare tid, gäller det dock för
den överenskomna tiden, den överenskomna tiden,om om
arrendenämnden godkänt avtalet länsstyrelsen godkänt avtalet i

dennai del. denna del.
fiskearrendeHar upplåtits längre tid den i kap. första7 5 §än

stycket jordabalken föreskrivna längsta tiden för nyttjanderätts bestånd,
fjärde stycket nämnda paragrafäger motsvarande tillämpning.

Om arrendenämnd finnas Mål eller ärende angående
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skall handläggasfiskearrendejorda-kap.bestämmelser 8i
fastighetsdomstolden inom1973:188balken och lageni av

fastighetenområdeoch hyres-arrendenämnder ärvarsom
belägen.nämnder

följergodtar Om något inteOm inte annatpart aven
lagen§§ tillämpas17-21beslut frågaarrendenämnds i

domstolsärendenarrendeavtal 1996:242förlängning omavom
följandevid handläggningenvillkorenfastställandeeller avav

ärenden:ellerförlängningsådanför
arrende-förlängningavträde, fåruppskov med parten av

avtal,väckabeslutetklandra attgenom
arrende-fastställandeden andratalan inompartenmot av

ellervillkor,den dagmånader fråntvå
avträdet.uppskov medKlandrasmeddelades.beslutet

denna tid,beslutet inom ärinte
förlorad.till talanrättparts

beslutArrendenämnds i
§ fårenligtärende 3-6

klandras.

ärendenVid handläggningfiskearrendeTvist avsomom
skall§16arrendenämnds iankommer på angessom

bestämmelsernadenskallprövning samman-upptagas omav
underförhörträde, sannings-fastighetsdomstol inom vars

förliknings-ochförsäkranbelägen.fastighetenområde är
§§.Även kap. 32-34verksamhet 8iklandertalan iavsessom

tillämpas.jordabalken§16 upptages sammaav
domstol.

efter klanderTvist motsom
beslutarrendenämnds är

domstol fårvidanhängig
nämnden.återförvisas till

§16ärenden idom 1Fastighetsdomstolens i angessom
förvarderaskallfastställandefråga parten svaraavom

följerkostnad intearrendevillkor fall sini annati omavsessom
rättegångsbalken.§kap. 618överklagas.§ får5 inte av

hovrättensgällerDetsamma
förlängningfrågadom i avom
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arrendeavtal eller fastställande
arrendevillkor ifallav som nyss

eller ifrågaangivits uppskovom
med avträde.

§19
Vid överklagande av

fastighetsdomstolens beslut i
ärenden § skall16isom anges
bestämmelserna prövnings-om
tillstånd 8 kap. 37 §i jorda-
balken tillämpas.

Bestämmelserna tilltros-om
bevisning kap.8i 39 §

jordabalken skall tillämpas vid
hovrättenprövningen ochi

domstolen.Högsta

20 §
beslutEtt hovrätten i ettav

ärende uppskov medrörsom
avträdet får överklagas.inte
Hovrätten får dock tillåta att
beslutet överklagas, det finnsom
särskilda skäl för prövningen

tillstånd skall enligt 54om ges
kap. §10 första stycket 1
rättegångsbalken.

§21
Ett beslut innebär attsom

ärende §16 harisom anges
har efter detavgjorts, tidenatt

för överklagande gått ut
rättskraft.

§22
Länsstyrelsens beslut i

ärenden enligt §§3-6 får inte
överklagas.
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juli 2001.kraft den 1träder ilagDenna
äldregällerhar avgjortarrendenämndenärendenfrågaI somom

bestämmelser.
harärendenpåtillämpasbestämmelsernaDe somnya

frågaarrendenämnd. Ifastighetsdomstoltillöverlämnats omav
skallfastighetsdomstolenviddockgällerrättegångskostnader att

kostnad.för sinvardera parten svara
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11 Förslag till

Förordning godkännandeom av
förbehåll i arrendeavtal

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Ansökan godkännande förbehåll eller avtalsvillkorom annatav
i kap.9 eller7 17 kap.10 2-4 eller eller7 § kap.11som 2avses

§ jordabalken eller 3-6 lagen§ 1957:390 fiskearrenden skallom
hos den länsstyrelsegöras inom verksamhetsområde fastigheten ärvars

belägen.

2 § Ansökan skall skriftlig och innehålla de skäl åberopas tillvara som
stöd för ansökan.

3 § Avgift för prövningtas ansökanut godkännandeav en om av
sådant förbehåll i l § enligt bestämmelserna i 9-14som anges
avgiftsförordningen 1992:191.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.
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Förslag till12

1985:658ändring i lagenLag omom

förvärvaarrendatorers rätt att

arrendestället

arrendatorers1985:658fråga lagenföreskrivs iHärigenom omom
arrendeställetförvärvarätt att

ordet nämnd iarrendenämnd ochoch ordetdels 8 10iatt
fastighetsdomstol ibytasböjningsfonner skallolika ut mot

böjningsformer,motsvarande
lydelse,skall ha följandeoch 14 §§dels 12att

§§,paragrafer, 15-22införas åttaskalldet lagendels iatt avnya
följande lydelse.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

heller,Hembud behövs inte
arrendeavtalet,till förlängninghararrendatom inte rätt avom

ochöverlåtarenförhållandet mellantillmed hänsyndet enom
ellerförvillkorenellerarrendatomförvärvare änannan

oskäligtskulleförsäljningvid sådan attomständigheterna varaen
lag,enligt dennaförvärvsrättfår sinarrendatom utöva

skullearrendatomuppenbart vägrasdet är attom
1979:230,jordförvärvslagenförvärvstillstånd enligt

kanfastighetsbildning inteerforderliguppenbartdet4. är attom
till stånd.komma

hembud behövsFråganbehövshembudFrågan omom
stycketförstaenligt prövasförsta stycketenligt prövas avav

efterfastighetsdomstolenarrendenämnden begäran ansö-på av
fastig-jordägaren. Finnerarrende- kanFinnerjordägaren. av

ihetsdomstolen falliförstainämnden falli avsessomsom avses
erforderligförsta stycket 4erforderligstycket 4 attatt

kanfastighetsbildning intekanintefastighetsbildning
vidtill ståndkommastånd vidtillkomma enen
arrende-enbartöverlåtelsearrende-enbartöverlåtelse avav

ändå intejordägarenfårstället,ändå intefår jordägarenstället,
hembudsskyldig-befrias frånhembudsskyldig-frånbefrias

skäligen börhembudethetenskäligen börhembudetheten omom
mycketomfatta såkunnamycketomfatta såkunna avav
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jordägarens fasta egendom, jordägarens fasta egendom,
innefattande arrendestället eller innefattande arrendestället eller
huvuddelen därav, behövs huvuddelen därav, behövssom som
för bestämmelserna i för bestämmelsernaatt iatt
fastighetsbildningslagen fastighetsbildningslagen
1970:988 inte skall medföra 1970:988 inte skall medföra
hinder för giltigt förvärv. hinder för giltigt förvärv.ett ett

Förslaget till köpeavtal skall Fastighetsdomstolen skall se
arrendenämndens för- till förslaget till köpeavtalattgenom

delges arrendatom. Sedan delges arrendatom. Efter delgiv-sorg
delgivning skett får inte hem- får inte hembudet ellerningen
budet eller samtycket till samtycket till avtalsförslaget
avtalsförslaget återkallas eller återkallas eller förslaget ändras.
förslaget ändras.

Arrendenämnden skall för Fastighetsdomstolen skall för
anteckning i fastighetsboken anteckning i fastighetsboken
underrätta inskrivningsmyndig- underrätta inskrivningsmyndig-
heten hembudet och heten hembudet ochom om om om
dagen då hembudet skedde. dagen då hembudet skedde.
Sådan underrättelse skall också Sådan underrättelse skall också
ske hembud avvisas på ske hembudett avvisas påettom om
grund bestridande grund bestridandeav som avses av som avses
i 5 § tredje stycket. i 5 § tredje stycket.

12 §
Även hembud har upphört gälla, får överlåtelseett attom genom

köp eller byte till någon arrendatom inte ske medanänannan
arrendatoms intresseanmälan gäller, villkoren för överlåtelsenom

för jordägarenär vadsammantagna avsevärt änogynnsammare som
vid hembudet. Har jordägaren sedan hembud upphört gällaett attangavs

gjort hembud, enligt vilket villkoren förett nytt är ogynnsammare
jordägaren, och upphör detta hembud gälla, skall förstaäven att
meningen tillämpas på det hembudet.nya

Första stycket skall motsvarande tillämpning, överlåtelsenäga om
del den fasta egendom för vilken intresseanmälan gäller.avser en av

frågaI förbudet förstai frågaI förbudet förstaiom om
stycket tillämpas § andra och5 stycket tillämpas 5 § andra och
fjärde styckena 6 fjärdeOm styckena 6 Omsamt samt
något undantag där något undantag därsom avses som avses

föreliggerinte arrende- föreliggerinte fastighets-prövar prövar
nämnden, framställningpå domstolen efter ansökanav av
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hinderfinnsdetöverlåtaren,hinderöverlåtaren, mot omom
överlåtelsen.föreligger.överlåtelsen mot

följernågot intevid Omförfarandet annatfrågaI avom
lagentillämpas§§15-22ocharrendenämnden över-

domstolsärenden1996:242beslutnämndens iklagande omav
följandehandläggningenvidfinnslagenligt dennaärenden av

ärenden:1973:188lagenbestämmelser i
behövshembudfrågaoch hyres-arrendenämnder omom

eller 7enligt 6nämnder.
ellerhembud enligt 8skallVardera parten svara

enligtöverlåtelsetillståndrättegångskostnaderför sina
12nämndensanledningmed attav

den månöverklagas,beslut i
§kap. 6följer 18inteannat av

rättegångsbalken.

§15
Ärenden §14iangessom

denhandläggasskall av
fastighetsdomstol inom vars

belägen.fastighetenområde är

§16
ärendenhandläggningVid av

skall§14iangessom
bestämmelserna samman-om

underförhör sannings-träde,
förlikningsverk-ochförsäkran

jorda-§§32-34kap.samhet 8i
balken tillämpas.

§1 7
angåendeärendedetOm i ett

uppkommerjordbruksarrende
§6tillämpningfråga avom
§eller 7ellerstycket 43första

fastighets-skallstycketandra
yttrande fråndomstolen inhämta

länsstyrelseden inom vars
belägen.fastighetenområde är
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§18
ärenden1 §14isom anges

skall vardera för sinparten svara
kostnad följerinteannatom av

kap.18 §6 rättegångsbalken.

19 §
Fastighetsdomstolens beslut
godta hembud enligt §8att ett

får överklagas särskilt.

20 §
Vid överklagande fastig-av

hetsdomstolens beslut ärendeni
14 §i skallsom anges

bestämmelserna prövnings-om
tillstånd 8 kap. 37 §i jorda-
balken tillämpas.

Bestämmelserna tilltros-om
bevisning 8 kap.i §39

jordabalken skall tillämpas vid
hovrättenprövningen i och

domstolen.Högsta

§21
1 samband med hovrättenatt

eller Högsta domstolen ogillar
överklagande beslutett ettav

godtagande hembudom av
enligt §8 får domstolen

förlänga tiden för att anta
hembudet till månader frånsex
den dag då hembudet skedde.

beslutEtt hovrätten i ettav
ärende förstaisom anges
stycket får överklagas.inte
Hovrätten får dock tillåta att
beslutet överklagas det finnsom
särskilda skäl för prövningen

tillstånd skall enligt 54om ges
kap. 10 § första stycket 1
rättegångsbalken.
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§22
beslut innebärEtt attsom

§ harärende 14isom anges
tidenhar efter detavgjorts, att

överklagandeför gått ut
rättskraft.

lag kraft den juliDenna träder i 1 2001.
gäller äldrefråga ärenden arrendenärrmden har avgjortI om som

bestämmelser.
har överlämnatsbestämmelserna tillämpas på ärendenDe somnya

rättegångskostnadertill fastighetsdomstol arrendenämnd. frågaI omav
förfastighetsdomstolen skall vardera singäller dock vid partenatt svara

kostnad.
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13 Förslag till

Lag ändring i jaktlagen 1987:259om

Härigenom föreskrivs frågai jaktlagen 1987:259om
dels nuvarande 54 § skall betecknas 59att
dels 18, 19, 21, 22 och 53 rubriken före 53 §att närmastsamt

skall följandeha lydelse,
dels det i lagen skall införas bestämmelser, 54-58 §§,att nya av

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

fastighetsägarenHar fastighetsägarenHarsagt sagtupp upp
avtal i § eller avtal15 i och15 §ett ettsom avses som avses

har villkorsändring begärts och föreligger förlängningtvist om av
föreligger tvist förlängning avtalet skall fastighetsägarenom av
avtalet eller villkoren för den månad föresenastom en

upplåtelseperioden, skall upplåtelsetidens utgång ansökanya
fastighetsägaren eller, vill- förordnartingsrättenatt attom om
korsändringen begärts avtalet skall upphöra.nytt-av
janderättshavaren, denne senast

månad före upplåtelsetidensen
utgång hänskjuta tilltvisten
arrendenämnden.

fastighetsägaren ellerHar
nyttjanderättshavaren begärt
villkorsändring avtali ett som

§15 och föreliggeri tvistavses
villkoren för denom nya

upplåtelseperioden, fastig-skall
hetsägaren eller nyttjanderätts-
havaren tidinom samma som

första stycket ansökaianges om
skall fastställatingsrättenatt

villkoren för förlängning av
avtalet.

Om har Om ansökan enligt förstatvist inteen en
hänskjutits till arrendenämnden eller andra stycket harinte
inom den tid förstai kommit till inomin tingsrättensom anges
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förstaieller den tidstycket, uppsägningenär angessom
elleruppsägningenstycket,villkorsändringbegäran ärutanom

villkorsändringbegäranverkan. utanom
verkan.

19 §
skallavtal i 15 §talanOgillas fastighetsägarens att avsesom som

fastställasupplåtelsenden fortsattavillkoren förgälla, skallupphöra att
tidigaretill de villkorskäligt med hänsynkanefter vad somansessom

förutsebara förändringarinträffade ellerupplåtelsen, tillhar gällt för samt
månförhållanden. denjämförbara Ivanligt vidvad kantill ansessom

förut gälla.villkorbegärs, skallvillkoren inteändring somsammaav
vidgällerstycketvid Förstastycket gäller ävenFörsta även

ansökanavgörande villkorstvist prövningrättens enavsomav en
villkorsändring.arrendenämnden.hänskjutits till om

kommeranderättshavarenoch nyttjfastighetsägaren överensOm om
andra stycket,första ellerupplåtelse tvist enligtför fortsatt ivillkoren

föreskrivs nämndavad ivillkoren,de överenskomnagäller oavsett som
bestämmelserna iellerföljer 16 §den mån intestycken, i annat avav

jordabalken.
förlängningBesluteller beslutDom ansesomom

upplåtelse.fortsattavtalavtalförlängning omom somanses som
nyttjanderättsförhållandetMotfortsatt upplåtelse. Mot nytt-

omständighetfår åberopasfår intejanderättsförhållandet inte
ärendet.kunnat åberopas iomständighetåberopas somsom

ellermåletkunnat åberopas i
ärendet.

villkorstvistBeslut ibeslut villkors-eller iDom anses
för denvillkorenavtalavtaltvist som omomanses som

upplåtelsen.fortsattafortsattaför denvillkoren
upplåtelsen.

nyttjanderättshavarenSkallnyttjanderättshavarenSkall
avgiftbetala högreenligt beslutbetaladom eller beslutenligt

skallför förfluten tid,för förutföruthögre avgift änän
detpåbetalabetala hanförfluten tid, skall han ränta

beloppetöverskjutandeöverskjutandedetpåränta som om
betalningförfallit tilldetta hadehadedettabeloppet som om

förutmed densamtidigtsamtidigtförfallit till betalning
avgiften. Skallutgåendeutgåendeförutmed den nytt-

betala lägrejanderättshavarennyttjanderätts-avgiften. Skall
fastighetsägarenbelopp, skallbelopp,lägrehavaren betala



124 örfattningsförslagF SOU 1999:15

skall fastighetsägaren betala betala på det beloppränta som
på det belopp han harränta han har mottagit för mycket frånsom

förmottagit mycket från den dag den dag då han tog emot
då han beloppet. beloppet.tog emot

Räntan skall beräknas enligt skallRäntan beräknas enligt
5 § räntelagen 1975:635 för räntelagen5 § 1975:635 för
tiden innan domen eller beslutet tiden innan beslutet har vunnit
har vunnit laga kraft och enligt 6 laga kraft och enligt 6 §
§ räntelagen för tiden därefter. räntelagen för tiden därefter.

Om villkor för den fortsatta Om villkor för den fortsatta
upplåtelsen har fastställts enligt upplåtelsen har fastställts enligt
19 har nyttjanderättshavaren 19 har nyttjanderättshavaren
alltid avtalet alltidrätt säga avtaletatt rätt sägaattupp upp

två månader efter den dag tvâ månader efter den dagsenast senast
då domen eller beslutet då beslutet laga kraft.vann vann
laga kraft. Avtalet upphör då Avtalet upphör då gälla denatt att
gälla den 30 juni inträffar 30 juni inträffar närmastsom som

efter uppsägningen. efternärmast uppsägningen.

beslutHur får överklagas F örfarandet i jakträttsärenden

Bestämmelser arrende- Om något följerinteannatom av
nämnd finns 8 kap. jordabalkeni 54-58 §§ tillämpas lagen
och lagen 1973:188i 1996:242 domstolsärendenom om
arrendenämnder och hyres- vid handläggningen ärendenav
nämnder. angående förlängning avtalav

Om godtarinte §15 elleriparten en som avses
arrendenämnds beslut fråga fastställandei villkor förav

förlängning avtal förlängning sådant avtal.ett ettom av om av
jakträttsupplåtelse eller om
villkoren för sådanen

förlängning, får klandraparten
beslutet väcka talanattgenom

den andra vid denmot parten
fastighetsdomstol inom vars
område fastigheten belägen.är
Klandras beslutetinte tvåinom
månader från den dag då
beslutet meddelades, är partens

till talan förlorad Tvisträtt som
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efter klander anhängig vidär
domstol får tillåterförvisas
arrendenämnden.

Fastighetsdomstolens dom i
fråga fastställande villkorom av
enligt § och hovrättens dom19 i
fråga förlängning avtalettom av

jakträttsupplåtelse ellerom
fastställande villkor sambandiav
med sådan förlängning får inte
överklagas.

§54
Ärenden §53isom anges

skall handläggas den domstolav
område fastigheteninom ärvars

belägen.

§55
skall ärendenTingsrätten i
§ hålla53isom anges samman-

träde. Sammanträde behöver
dock hållas ärendetinte inteom
skall sak elleriprövas ettom
sammanträde med hänsyn till
ärendets beskaffenhet inte
behövs.

Vid får förhörsammanträde
med hållas underpart
sanningsförsäkran. förhöretPå
skall kap. §§37 1-3
rättegångsbalken tillämpas.

Domstolen skall det ärom
lämpligt med hänsyn till ärendets
beskajfenhet och övriga omstän-
digheter verka för att parterna
förliks och, inteparternaom
förliks efter förslag någonderaav

och det uppenbartinte ärparten
förutsättningar för förlikningatt

saknas, lägga fram förslag till
förlikning.
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§56
fårHovrätten pröva ett

beslutöverklagande ettav av
ärendentingsrätten i som anges

hovrätten har§ endast53i om
prövningstillstånd.meddelat

behövsPrövningstillstånd
överklagandetinte om avser

beslut någonrörett som
än part,annan

vilketbeslutett genom
ogillattingsrätten jäv mot en

domare, eller
beslut vilket ettett genom

överklagande har avvisats.

§5 7
sakkunnigHar vittne,ett en

eller under sannings-parten
försäkran hörts inför tingsrätten
eller stället hållits ochpåsyn
beror avgörandet iäven

tilltron till denhovrätten av
fårbevisningen, tingsrättens

beslut ändras den deleniinte
beviset påtagitsutan att upp

sådanhovrätten. Eninytt
dock detändring får göras, om

synnerliga skäl förfinns att
bevisets värde är änett annat
tingsrätten antagit.

avgörandetBeror iäven
domstolen tilltron tillHögsta av

sådan bevisning isom anges
ochförsta stycket som

förekommit lägre fåri rätt
beslut ändras denhovrättens i

delen endast hovrätten iom
del ändrat tingsrättenssamma

beviset.beslut Entautan att upp
ändring får docksådan göras
finns synnerliga skäl fördetom

bevisets värde änär ett annatatt
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hovrätten antagit.

§58
beslut innebärEtt attsom

§ harärende 53isom anges
har efter fördet tidenavgjorts,

överklagande rättskraft.gått ut

lag kraftDenna träder i den juli 2001.1
fråga äldreI ärenden arrendenämnden har avgjort gällerom som

bestämmelser.
bestämmelserna tillämpas på ärenden har överlämnats tillDe nya som

frågatingsrätt arrendenämnd. rättegångskostnader gäller dockI attav om
vid förtingsrätten skall vardera sin kostnad.parten svara
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14 Förslag till

upphävandeLag lagenom av

1973: 188 arrendenämnder ochom

hyresnämnder

Härigenom föreskrivs lagen 1973:188 arrendenämnder ochatt om
hyresnämnder skall upphöra gälla vid utgången juni 2001.att av

upphävdaDen lagen gäller fortfarande i fråga ärendeom
angående medling enligt 11 kap. eller eller6 6 § 12 kap. 58 eller 58a a
§ jordabalken har föranletts uppsägning har gjorts föresom av som
upphävandet.

Ärende angående medling enligt första1 § stycket ellerl 4 §
första stycket slag i punkten ochlär änannatsom av som anges

inte har avslutats före upphävandet, skall skrivassom av.
upphävdaDen lagen gäller fortfarande frågai ärendeom

angående skiljeförfarande enligt första1 § stycket 4 eller första4 §
stycket har inletts5 vid arrendenämnd eller hyresnämnd föresom
upphävandet.

upphävda4. De bestämmelserna i 23 och 23 gäller fortfarandea
i fråga beslut hyresnämnden eller arrendenämnden harom som
meddelat.

Ärende enligt kap. andra eller9 2 § tredje stycket, tredje3 §
stycket, andra7 § stycket eller fjärde stycket,17 § 10 kap. första2 §
eller andra stycket, 3 § tredje stycket, andra stycket4 § eller fjärde7 §
stycket eller kap.ll 2 § andra stycket, allt jordabalken, ärende enligt 3

första§ stycket, tredje4 § stycket, § fjärde stycket eller5 6 § lagen
1957:390 fiskearrenden och ärende enligt lagen 1975:1132om om
förvärv hyresfastighet inte har avgjortsav m.m. som av en
arrendenämnd eller hyresnämnd före upphävandet, skall överlämnas
till den länsstyrelse efter upphävandet behörig handläggaär attsom
ärendet.

Ärende slag punkternai 1-3 elleränannatav som anges som
inte har avgjorts arrendenämnd eller hyresnämnd före upphävandet,av
skall överlämnas till den fastighetsdomstol eller den tingsrätt eftersom
upphävandet behörig handlägga ärendet.är att
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tillFörslag15

upphävande lagenLag avom

rättegången i Vissa1994:831 om

hyresmål i hovrättSvea

rättegången i vissalagen 1994:831föreskrivsHärigenom att om
junigälla vid utgångenskall upphörahyresmål i Svea hovrätt att av

målfortfarande påupphävda lagen tillämpas2001. Den som
stycketi § tredjeoch på beslut 23hyresnämnden har avgjort som avses

arrendenämnder,hyresnämnder och1973:188lagen somom
meddelat.hyresnämnden har
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16 Följ dändringar till

författningsförslagen

Utöver nämnda författningsförslag föranleder utredningens förslagnu
följande författningar bör upphävas: Kungörelsen 1974:1081att om

anmälan enligt lagen2 § 1974:1080 avvecklingom av
hyresregleringen, förordningen 1975:518 rikets indelning iom
verksamhetsområden för hyresnämnd och arrendenämnd m.m.,
förordningen 1975:520 protokollföring vid arrendenämndom m.m.
och hyresnämnd förordningen 1980:1030 med hyresnämnds-samt
instruktion.

Utredningens förslag föranleder följdändringar följandei
författningar: Kommunalskattelagen 1928:370, förköpslagen
1967:868, Riksarkivets cirkulär 1968:473 tillämpningenom av
allmänna arkivstadgan den november10 1961 nr 590, kungörelsen
1971:549 fastighetsdomstol, kungörelsen 1973:261om om
utbetalning vissa ersättningar elleri mål ärende vid domstol,av m.m.,
kungörelsen 1974:153 beslutad riksdagsordning,om ny
delgivningsförordningen 1979:101, förordningen 1979:291 om
tolktaxa, sekretessförordningen 1980:657, förordningen 1982:805

allmännaersättning medel till förordningenvittne,om av m.m.,
1982:814 ersättning till nämndemän och vissa andraom
uppdragstagare domstolsväsendetinom lagen 1988:205m.m., om

förvaltningsbeslut,rättsprövning vissa förordningen 1988:317 medav
instruktion för Domstolsverket, förordningen 1988:318 med
instruktion för tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet,
anställningsförordningen 1994:373, förordningen 1996:271 målom
och ärenden allmäni domstol, förordningen 1996:379 med
hovrättsinstruktion, förordningen 1996:1515 med instruktion för
Regeringskansliet, rättshjälpslagen 1996:1619 och rättshjälps-
förordningen 1997:404.
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Utredningsuppdraget1

skall utredarendirektiven dir. 1997:97Enligt översyngöra aven
arrende-hyres- ochför prövninghyreslagstiftningen och systemet av

delbetänkande, behandlasbetänkande,mål. I detta systemetär ettsom
arrendemål.hyres- ochför prövning av

harUtredningennovember 1997.inleddes underUtredningsarbetet
tillfällen.vid tiosammanträtt

betänkanden,studier tidigarebl.a.Utredningsarbetet har bestått i av
Vidare harområdet.berörtremissyttranden och propositioner som

legat tillSkrivelserbeaktats.rättsfall och den juridiska litteraturen som
också gåtts igenom.grund för direktiven har

till Justitiedeparte-skrivelseStockholm har iHyresnämnden i en
ochvid arrendenämnderförfarandetframfört synpunkter påmentet

och försla-till utredningenSkrivelsen har överlämnatshyresnämnder.
överväganden.föremål för utredarensdär har varitlämnatssomgen

tillskrivelserRiksförbund ingett tvåVidare har Hyresgästemas
till utredningen.också har överlämnatsJustitiedepartementet, som

skallsådana frågordelen berörtskrivelser har tillDessa största som
slutbetänkandet.behandlas i

Domstolsverket ochstatistik frånhar inhämtatUtredningen även
uppgifter.statistiskafram särskildaDomstolsverket vissalåtit ta

antalutredningen låtitutredningsarbetet harled iSom även ettett
hyresnämnderrättskipningenberörsorganisationer samtavsom

harutredningenbesvara enkäter upprättat.som
hyresnämndernastudiebesök vidharsekreterare gjortUtredningens

telefonsamtalantaloch Göteborgi Stockholm stortettsamt genom
information.inhämtathyresråd vid nämndernamed olika

länsstyrelser med begärantillskrivit vissaUtredningen har även om
besökthar ocksåsekreteramaförslag. Ensynpunkter på vissa enav

länsstyrelse.
10.Bostadsrättsutredningen Ju 1996:medhar samråttUtredningen



i



SOU 1999:15 133

hyres- och arrendenämndemas2 Kan
verksamhet domstolövertas av

Historisk bakgrund2.1

inrättandeHyresnämndemas2.1 1
.

dvs.angående ersättning hus eller del hus,Tvister nyttjarätt att mot av
processuellthyrestvister, under lång tid någon särställning iintog inte

tillhänseende. liksom angående nyttjanderätttvister övriga tvisterDessa
fast egendom prövades allmän domstol.av

ficklagen 1939:366 medling i hyrestvister regeringenGenom om
framställning förordna det skulle finnaspå kommunrätt attatt enav

nämndernämnd kommunen med uppgift förlika hyrestvister. Sådanai att
nämnder saknade befogenhetinrättades i åtskilliga kommuner. Dessa att

döma.
andra världskriget uppkom brist på lägenheter. medfördeUnder Detta

förmed ingripanden till skydd idet ansågs nödvändigt vissa statligaatt
trädde hyresreglerings-första hand bostadshyresgäster. juli 1942Den 1

kraft. ursprungligen tillämplig på de kom-lagen 1942:429 i Lagen var
hade invånare. sådan kommun skulle det inrät-minst 2 000 Imuner som

ordförandekommunal hyresnämnd bestående och två intres-tas en av en
bestämmelserseledamöter. Hyresregleringslagen innehöll i övrigt om

storlek tvångsförlängning hyresavtal. Hyrestvisterhyrans och somom av
deavsåg frågor inte reglerades i hyresregleringslagen och tvister isom

vid de all-där den lagen inte tillämplig, skulle alltjämt prövasorter var
domstolarna.männa

avveckling hyresregle-Under 1960-talet frågan totaltogs avom en
föreslog betänkandetHyreslagstiftningssakkunniga i Nyringen upp.

och andra special-hyreslagstiftning SOU 1966: 14 hyresregleringenatt
med bestäm-regler besittningsskydd skulle ersättas gemensammaom

skulleföreslog vidare detmelser i allmän hyreslag. sakkunnigaDe atten
Förfarandetinföras förfarande för samtliga hyrestvister.enhetligtett

medlingsförfarande införskulle inledas med obligatoriskti principett
statliga, under medverkan intresserepresentanter.regionala nämnder av
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Tvisten skulle därefter kunna särskilda hyresdomstolar knutnaprövas av
till de allmänna underrättema och slutligen juristkolle-överprövas ettav

Ävengium i hovrättema. hyresdomstolamai skulle intresseledamöter

inga.
Vid riksdagsbehandlingen uppnåddes inte den enighet kring försla-

avveckling hyresregleringen hade förutsätts. Enget om en av som pro-
position med förslag avveckling och inrättande särskildaom en av
hyresnämnder återkallades därför.

Under år 1968 lade den dåvarande regeringen fram förslagett nytt
innebar hyresregleringen tills vidare skulle behållas förattsom en

betydande del hyresmarknaden. Förslaget inrätta statliga,attav om
regionala hyresnämnder i vilka ingick och till-partsrepresentanter att
föra nämnderna vissa dömande uppgifter ansågs emellertid alltjämt

det lämpliga prop. 1968:91 65-66. Förslagetmest antogsvara s. av
riksdagen. Den 1 januari 1969 trädde lagen 1968:349 hyresnämn-om
der och till den hörande följ kraft.i

Den 1 januari 1972 trädde jordabalken i kraft och samtidigt avskaf-
fades 1907 års lag nyttjanderätt till fast egendom. På hyresrättensom
område gjordes endast mindre ändringar och hyresnämndema behöll
sina tidigare uppgifter. infördesDet dock bestämmelser hyres-attom
nämndemas avgöranden skulle klandras vid fastighetsdomstol, som
hade inrättats år 1969, i stället för vid tingsrätt. Likaså bestämdes att
talan i övriga hyrestvister skulle väckas vid fastighetsdomstol.

Hyresnämnderna tillfördes under 1970-talets inledning uppgif-nya
bl.a. enligt bostadsrättslagen 1971:479, lagen 1970:246ter, om

tvångsförvaltning bostadsfastighet, bostadssaneringslagenav
1973:531 och lagen 1973:189 med särskilda hyresbestämmelser för
vissa Lagen hyresnämnder lagen 1970:998orter. ersattesom av om
arrendenämnder och hyresnämnder och från och med den 1 juni 1973

lagen 1973:188 arrendenämnder och hyresnämnderav om
nämndlagen. fåFör till stånd enhetlig rättstillämpning inrätta-att en
des år 1975 Bostadsdomstolen, föröverinstans hyres-som gemensam
nämnderna.

Bostadsdomstolen avskaffades år 1994, då dess uppgifter övertogs
Svea hovrätt se avsnitt 2.1.4.av

2.1 Arrendenämndemas inrättande

År tillskapades1927 jordbrukskommissioner med uppgift hand-att
lägga frågor enligt bl.a. lagen 1927:287 angående uppsikt å vissa
jordbruk. Jordbrukskommissionen bestod ordförande och fyraav en
ledamöter. ledamöterna skulleAv minst jordbruksfas-ägareen vara av
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fastighet. Jordbrukskommissionemaförvaltare sådantighet och en av
bl.a. lagenjordbrukspolitiska uppgifter enligtfick efter hand nya

kommissionemavanhävd jordbruk. Pååtgärder1942:515 mot avom
s.k.och årsandra uppgifter enligt 1927 års 1943lades också åtskilliga

fråga skiljeman-arrendelagstiftning. Huvudsakligen detsociala var om
arrendevillkor.naverksamhet vid tvist om

År och deras jord-jordbrukskommissionemaavvecklades1948
lantbruksnämn-till de nyinrättadebrukspolitiska uppgifter fördes över

isärskilda arrendenämnderSamtidigt inrättadesdema. övertogsom
funktioner frågaoch administrativa ihuvudsak dömande omsamma

hade haft. Enligt 1948jordbrukskommissionensociala arrenden som
finnashushållningssällskaps områdereform det varjeårs skulle i en

ledamöter.arrendenämnd bestående treav
omarbetades bestämmel-ikraftträdande årInför jordabalkens 1972

ochavskaffadesjordbruksarrende. sociala arrendereglemaDeomserna
besittningsskydd,bestämmelser s.k. direktmed motsva-ersattes om

bostadsarrendator.fanns för bostadshyresgäst ochrande det redansom
förla-arrendevillkoroch tvisterPrövningen förlängningstvister omav

huvudsakanordnades påFörfarandet ides till arrendenämndema.
Arrende-motsvarande hyrestvister.skett frågaisätt som omsamma

omfattade dispensfrågor och vissanämndernas kompetens ersätt-även
liksom tidigareangående arrendemedan övriga tvisterningstvister

fastighetsdomstolama.hänfördes tillprövades domstol menav

Fastighetsdomstolarnas inrättande2.1

betän-inrättande år 1969 lågför fastighetsdomstolamasTill grund ett
SOUFastighetsbildningskommittén Fastighetsbildning,kande av

uppgift bestod iursprungligaFastighetsdomstolarnas1963:68. att
avgöranden ochfastighetsbildningsmyndighetemas attöverpröva

miljöskyddsmål.ochhandlägga expropriations-
1970:20med förslag till jordabalk prop.propositionenI togny

fastighetsdomstolamas kompetens-departementschefen frågan omupp
och hyrestvisterde arrende-område och föreslog prövningenatt av

tillskulle förasallmänna domstolarnaförlagda till de översom var
Förslaget riksdagen.fastighetsdomstol. antogs av

bostadsrättstvisterfördes vissalagändring år 1971Genom ävenen
fastig-också tillfastighetsdomstolama. år beslötstill Samma attöver

ochägodelningsrättemasöverföra återstodenhetsdomstolama av
uppgifter målgrupper,expropriationsdomstolamas vissasamt varsom

under-hyresmålen, från de allmännalikartad beskaffenhetav som
rätterna.
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År återfördes1991 målen angående hyra eller bostadsrätt till de
allmänna domstolarna se avsnitt 2.1.4.

2.1.4 Tidigare utredningsförslag rörande

nämnderna

Hyresrättsutredningen och arrendelagskommittén

År 1975 tillkallades antal sakkunniga hyreslagen ochett överatt se
arrendelagstiftningen. sakkunnigaDe Hyresrätts-antog namnet
utredningen respektive Arrendelagskommittén.

Hyresrättsutredningen föreslog i princip samtliga hyrestvisteratt
och bostadsrättstvistcr skulle hyresnämnden förstai instansprövas av
och Bostadsdomstolen slutinstans SOU 1981:77. Förslagetav som
innebar de hyres- och bostadsrättstvistcr handlades vid fastig-att som
hetsdomstolama skulle överföras till hyresnämndema. Utredningen
föreslog särskild lag hyresprocesslag skulle regleraäven att en en- -
handläggningen mål vid hyresnämnden. följdSomtogsav som upp en

förslaget skulle hyresnämndema fortsättningeni betraktas sär-av som
skilda domstolar.

Arrendelagskommitténs uppdrag omfattade bl.a. översynen av
instans- fullföljdsordningenoch i arrendetvister i anledning Bo-av
stadsdomstolens inrättande. Kommittén ansåg den full-instans- ochatt
följdsordning gällde för hyrestvister borde förebild förutgörasom
arrendetvistema SOU Bostadsdomstolens1981:80. ledamöter ansågs

intresseledamötertillsammans med kunna bilda arrendedomstolen
andra och sista instans för arrendetvister. Kommittén förordadesom

vidare den hyresprocesslag föreslogs hyresrättsutredningenatt som av
skulle förgälla handläggningen arrendetvister.även av

Förslagen från Hyresrättsutredningen och Arrendelagskommittén för-
anledde endast ändringar deni materiella lagstiftningen angående hyra
och arrende. det ansågsTrots såväl hyresprocessenatt att som process-
ordningen i arrendetvister borde refomieras, frågan ändringtogs om en
inte till behandling eftersom ansåg det fanns anledningatt attupp man
avvakta resultatet Rättegångsutredningens arbete med reformeraattav
förfarandet vid de allmänna domstolarna prop. l983/84zl36 och36s.

1983/842137 67.prop. s.
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Rättegångsutredningen

Rättegângsutredningen tillsattes år tilläggsdirektiv1977. Genom dir.
fick1981:47 kommittén i uppdrag tingsrättemas och hov-överatt se

försammansättning undersöka möjligheten skaparättemas att att en
flexibel ordning för de mål handlades vid fastighetsdomstol.mer som

Översynsitt delbetänkandeI rättegångsbalken Expertmedver-3av
kan och specialisering SOU 1987:13 föreslog Rättegångsutredningen
bl.a. fastighetsdomstolama skulle avskaffas och deras skullemålatt att
handläggas tingsrättema. åstadkomma enhetligtFör att ettav mer

för prövning hyres- och arrendetvister föreslog utredningensystem av
vidare hyres- och arrendenämndemas uppgifter skulle föras tillatt över
de allmänna underrättema och del nämndärendena, främstatt storen av
de till övervägande del handlades förhandling,muntlig skulleutansom
handläggas enligt den dåvarande lagen 1946:807 handläggningom av

Övrigadomstolsärenden. nämndärenden, vilka utprägladansågs ha
tvistemålskaraktär, skulle enligt förslaget handläggas enligt rätte-
gångsbalkens regler tvistemål. Rättegångsutredningen utgick vidareom
från intresseledamöter skulle medverka vid förfarandet vid tings-att
rätterna.

Förslaget ledde inte till lagstiftning.någon stället utarbetades inomI
Justitiedepartementet förslag,reviderat presenterades iett som

Överprövningenpromemorian Fastighetsdomstolarna arrende-av-
nämndernas avgöranden Ds 1989:40. följdesPromemorian av propo-
sitionen fastighetsdomstolar, prop. 1990/91:32. dennaIom m.m.
föreslogs de mål angående hyra eller bostadsrätt enligt gällandeatt som
ordning handlades fastighetsdomstolama skulle tings-prövasav av

med den gällde för vanliga tvistemål.sammansättningrättema som
Förslaget ledde till lagstiftning trädde kraft deni l januari 1991.som

1989 års hyreslagskommitté

kommitténs delbetänkandeI hyreslag SOU 1991:86 föreslogsNy
bl.a. handläggningen hyresfrågor föras frånvissa skulle överatt av
tingsrättema till hyresnämnderna. Förslaget genomfördes inte.

Specialdomstolarnas framtid

År tillkallades parlamentariskt1989 kommitté, Dom-sammansatten
stolsutredningen, uppgiftmed domstolarnas uppgifter,överatt se
arbetssätt och organisation dir. 1989:56. den del direktivenI somav
avsåg domstolarnas organisation nämndes bl.a. fråganöversynen av
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samordning kansliema mellan hyresnämndema och tings-om en av
på de där nämnderna fanns. tilläggsdirektivGenomrättema orter ett

dir. 1991:94 återkallades den del uppdraget avsåg de organi-av som
satoriska delarna. frågor kom stället beredasDessa i inom Rege-att
ringskansliet.

Sålunda utarbetades departementspromemorian Domstolsväsendet -
Organisation och administration i framtiden Ds 1992:38. Promemo-
rian behandlade bl.a. frågor specialdomstolarnas framtid. Därom
beskrevs relativt ingående de överväganden principiell artav mer som
måste inför ställningstagande till specialdomstolar bordegöras ett om
avskaffas eller Vidare redovisadesinte. de särskilda problemställningar

i detta avseende fanns för varje enskild sådan domstol. Redovis-som
ningen ledde fram till frågorslutsatsen så antal skulle krävaatt ett stort
särskilda överväganden och utredningar frågan avskaffaatt attom spe-
cialdomstolama och inordna hyres- och arrendenämndemas verksam-
het med domstolsväsendet särskildi övrigt måste i ordningövervägas
inom Regeringskansliet.

Under hösten och våren1992 1993 skrevs promemorian Special-
domstolarna framtideni Ds 1993:34. föreslogs bl.a.I promemorian

Bostadsdomstolen skulle upphöra och dess funktioner underatt att ett
inledande skede skulle Svea hovrätt hyres- ochövertas samt attav
arrendenämndema, likaså under inledande skede, skulle samordnasett
i administrativt hänseende med de tingsrätter låg på den därortsom
respektive nämnd fanns. den därpå följandeI propositionen Upphö-
rande Bostadsdomstolen prop. 1993/94:200 lämnades endastav m.m.
förslag Bostadsdomstolen skulle avskaffas och Sveaatt ersättasom av
hovrätt. Förslaget godtogs och ändringen trädde i kraft den juli1 1994.

2.2 förSystemet prövning hyres- ochav

arrendetvister

2.2.1 Utgångspunktema för kompetensfördelningen

Utgångspunkten svenski tvister mellan enskilda skallrätt är avgö-att
de allmänna domstolarna, dvs. med tingsrättema förstaras av som

instans, hovrättema andra instans och domstolenHögsta sistasom som
instans. allmänna domstolarnasDe kompetens har utesluten såansetts

det författningsbemyndigande anförtrotts förvalt-snart ett ettgenom
ningsrättsligt allsidigt eller slutligt viss fråga. Sam-prövaattorgan en
tidigt har förvaltningsdomstolamas och förvaltningsmyndighetemas
kompetens tvist förutsätta författningsbemyn-avgöraatt ansetts etten
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förvaltningsrätt, uppl.,digande Strömberg, Allmän 18 1997 226s.
f.f..

reglerna de allmänna domstolarnas kompetens åter-De närmare om
förstafinns i kap. och kap. rättegångsbalken. Enligt 10 kap. §10 19 17

behöriga tviststycket de allmänna domstolarna inte1 är att ta upp en
skall myndighet domstol eller särskild dom-änprövassom av annan av

författning skiljemän.stol eller enligt lag eller skall Avprövas avsom
framgåri kap. och kap. § rättegångsbalken18 § 34 l rät-attavsamma

kap.självmant skall sin behörighet enligt 10 17prövaten
förvaltningsmyndighe-Hyresnämndema och arrendenämndema är

föreskrift påtalan i fråga enligt särskild ankommerOmter. som enen
talan.nämnden väcks vid tingsrätt, skall tingsrätten avvisaprövaatt en

På motsvarande skall ansökan angående sak tingsrättensätt somen en
vid hyres-har till uppgift handlägga avvisas, ansökan görsatt om en

eller arrendenämnd.
följer för de handläggs vidNedan redogörelse ärendenen som

hyresnämnd arrendenämnd respektive de mål med hyres- elleroch
arrenderättslig handläggs vid och fastighets-anknytning tingsrättsom

förfarandet domstolarnadomstol. Vidare beskrivs vid nämnderna och
överklagandereglema.samt

Hyresnämnden och arrendenämnden2.2.2

Inledning

finns landet. harDet tolv hyresnämnder och arrendenämnder i Dessa
sina kanslier Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Lin-i Växjö,

Örebro, Mellanköping, Västerås, Gävle, Sundsvall, Umeå och Luleå.
personalhyresnämnd och arrendenämnd råder personalunion. Samma

arbetar således såväl i hyresnämnd i arrendenämnd.som

Nämndernas uppgifter m.m.

Hyresnämndemas uppgifter regleras nämndlagen. Hyresnämndeni 4 §
i denna paragraf ha till uppgift attanges

medla i hyres- eller bostadsrättstvist
enligt kap. jordabalken hyreslagentvist 12pröva om

åtgärdsföreläggande första stycket eller andra stycketl 16 §-
upprustningsföreläggande 18 §§a-c-
förbättrings- eller ändringsåtgärd 18 d-h §§-
ändrad användning lokal 23 § andra stycketav-

grund bruksvärdeskadestånd på minskat 24 §av a-
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överlåtelse hyresrätt 34-37 §§av-
upplåtelse lägenhet i andra hand 40 §av-
förlängning hyresavtal 49 §av-
hyresvillkorsändring 54 §-

hyraåterbetalning 55 d §av-
uppskov avflyttningmed 59 §-
uppgiftsföreläggande 64 §-

fråga enligt hyreslagen godkännande överenskommelsepröva om av
om

förbehåll vid blockuthyming l stycket§ sjätte-
avstående från besittningsskydd till bostadslägenhet 45 §-
avstående från besittningsskydd till lokal 56 §-

tvist hyresvillkor enligt hyresförhandlingslagen4. 22-24pröva om
1978:304 eller återbetalningsskyldighet enligt lag23 §om samma

mellan hyresvärd och hyresgästorganisation enligt hyres-tvistpröva
förhandlingslagen

bostadsrättslagentvist enligt 1991:614pröva om
medlemskap 2 kap. 10 §-
skyldighet bostadsrätt kap.upplåta 4 6 §att-
villkor för upplåtelse bostadsrätt 4 kap. 6 §av-
hyresvillkor 4 kap. 9 §-
upplåtelse lägenhet andra hand 7 kap.i 11 §av-
utdömande vite 11 kap. §2av-

fråga förstagodkännande beslut i 9 kap. 16 §pröva om av som avses
stycket eller 2 bostadsrättslagen1

skiljenämnd hyres-i eller bostadsrättstvistvara
frågor enligt bostadsförvaltningslagen 1977:792pröva

förvärv hyresfastighet10. frågor enligt lagen 1975:1132pröva om av
m.m.

frågor enligt lagen 1982:352 till fastighetsförvärvll. pröva rättom
för bostadsrätt.ombildning till

Arrendenämndernas uppgifter regleras i nämndlagen. Arrende-1 §
nämnd i denna paragraf ha till uppgift attanges

medla i arrendetvist
pröva

förlängningtvist om av-
jordbruksarrende,
bostadsarrende,
fiskearrende eller
jakträttsupplåtelse

villkor för förlängningtvist sådanom-
fråga kap. jordabalkentvist i i 9 14 §som avses-
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fråga ankommer arrendenämnd enligttvist i prövningvars-
kap. 18, 21, 21 31 eller 319 12 17 a

kap. eller10 6 §a
kap. b allt jordabalken11 6

förbehåll avtalsvillkorfråga godkännande eller annatom av som-
iavses
kap. eller9 7 17

kap. eller eller10 2-4 7 §
kap. allt jordabalken, eller11 2

fiskearrenden3-6 lagen 1957:390 om
frågor förvärvaenligt lagen 1985:658 arrendatorers rätt attom-

arrendestället
skilj enämnd i arrendetvist.vara

Hyresnämnden skall i vissa medlingsärenden på begäranparts avge
huruvida ersättningslokalyttrande lokals marknadshyra ellerom en en

har hyresvärden Arrendenämnden skallanvisats godtagbar. iärsom av
medlingsärenden yttrande arrendeavgiftenvissa 12 §avge om a

nämndlagen.
ärende skall hyresnämnd eller arrendenämndEtt prövassom av

skall den nämnd inom område fastigheten belägen.ärtas varupp av
ärenden förvärv hyresfastighetVissa enligt lagen 1975:1132 om av

skall hyresnämnden den där styrelsen hari sitt säteprövas ortm.m. av
eller, i fråga handelsbolag, där förvaltningen förs.om

Sammansättning

Hyresnämnden består lagfaren ordförande och andra leda-tvåav en
s.k. intresseledamöter. de skall den väl för-Avmöter, senare ene vara
med förvaltning hyresfastighet eller bostadsrättsfastighet ochtrogen av

den andre väl förtrogen med bostadshyresgästers, bostadsrättsha-vara
eller näringsidkande hyresgästers förhållanden.vares

Hyresnämnden består två lagfama ledamöter vid prövning avav
frågor hyresförhandlingslagen förhand-enligt 1978:304 angående
lingsklausuler, till hyresgästorganisation för förhandlings-ersättning
arbete eller hyresvillkor. Hyresnämnden har också dennavissa sam-

ärenden i vilka intresseledamöter har anknytning tillmansättning i
organisationer kan ha står i stridintresseantas ett gemensamtsom som
med den i tvisten.intressepartensena

Även ocharrendenämnd består lagfaren ordförande tvåen av en
jordbruks-andra ledamöter. de skall den såsomAv ägare avsenare ene

fastighet förvärvat erfarenhet arrendeför-eller på liknande hasätt av
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hållanden och den andre jordbruksarrendator eller, ärendenär ettvara
gäller bostadsarrende, bostadsarrendator.

Vid förberedande åtgärd, vid prövning fråga avvisningav om av
ansökan eller avskrivning ärende vid handläggningsamt över-av av
klagande kan hyresnämnden och arrendenämnden bestå enbart denav
lagfame ordföranden. Likaså kan nämnderna bestå enbart ordföran-av
den vid medling samtycker till det eller sakensamt, parterna ärom
uppenbar, vid prövning fråga inte skiljedom.avgörsav som genom

Om ärendets beskaffenhet eller särskilt skäl föranleder det fårannat
hyresnämnden anlita utomstående biträda nämnden.expert atten

Ordförandena och för dessa förordnas regeringen.ersättarna In-av
tresseledamötema förordnas Domstolsverket efter förslag de påav av
hyres- och bostadsrättsmarknaden verksamma riksorganisationema av
fastighetsägare, hyresgäster, bostadsrättshavare eller näringsidkare

efter förslag riksorganisationer jordägare eller arrendatorer.samt av av

ÖrfarandeF

En arrende-, hyres- eller bostadsrättstvist inleds vid nämnden genom
skriftlig ansökan, vilken skall innehålla uppgift bl.a. parternaen om

och tvistens beskaffenhet 8 § nämndlagen. Skriftväxling mellan par-
kan därefter förekomma. Parterna skall sedan kallasterna till ett sam-

manträde inför nämnden.
Om sökanden inte inställer sig till sammanträde han harett som

kallats till skall ärendet skrivas Vissa ärenden avskrivits påav. som
grund sökandens kan nämnden återuppta efter ansökan. In-utevaroav
ställer sig inte får nämnden förelägga honom vid vitemotparten att
inställa sig. Om ändå inte kommer får ärendet hansimotparten avgöras
utevaro.

Nämnden skall klarlägga tvistefrågoma och, medling inteäven om
påkallas, söka förlika Om inte kan förlikas efter för-parterna. parterna
slag någondera och det inte uppenbart förutsättningarparten är attav
för förlikning saknas, skall nämnden lägga fram förslag till förlikning
12 första§ och andra styckena nämndlagen.

För vissa ärenden gäller särskilda handläggningsregler. Samman-
träde då inte obligatoriskt. Vidare nämndenär inte skyldig läggaär att
fram förslag förlikning.till

Den fastighet ärendet kan nämnden besiktiga. Nämndenrörsom
kan föranstalta nödvändigäven utredning 17 första§om annan
stycket nämndlagen. Nämnden får också hålla förhör med ellervittne
sakkunnig under ed och förhör med under sanningsförsäkranpart om

begär det och förhöret behövs för utredningen.part
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skall tilläm-förvaltningslagen 1986:223 ocksåEnligt 17 § som-
får ärendeförvaltningsmyndighetereftersom nämnderna är ettpas -

uppgifthar beretts tillfälle siginte överavgöras att yttrautan att part
Ärendet avgörandettillförts ärendet. får dock bl.a.har avgöras omsom

eller uppgiften saknar betydelse.inte går parten emot om
debeslutet skallNämndens avgörande sker beslut. I angesgenom

behövligt 21 förstaskäl vilka beslutet grundas, i den mån det §på är
nämndlagen.stycket

kap. rättegångsbalken omröstningBestämmelserna i 16 ägerom
skallnämnd. Ordförandenmotsvarande tillämpning på avgörande av

Även bestämmelserna iförst 20 nämndlagen.dock sin mening §säga
skall tillämpas 27 förstarättegångsbalken domare §kap. jäv4 motom

och nämndlagen.stycket 28 §
åbe-ansökningsavgift harVid nämnderna inte någon Partut.tas som

vittnesförhör behöver heller vittnet. inteinte Den ärersättaropat ett som
till ersättningkallats höras ärende har nämligenoch i rättatt ettpart som
nämndlagen.första stycketallmänna medel för inställelsen 17 §av

innehåller någon bestäm-Varken nämndlagen eller förvaltningslagen
därförVardera fårmelse till ersättning för kostnader.rätt partenpartsom

för kostnader vid nämnden.sinasvara
omprövningoch förvaltningslagenBestämmelserna i 27 28 om

andra styckettillämpas heller hos nämnderna 22 §beslut inteav
nämndlagen.

gäller deantal nämndlagen angivna beslutFör i ägernärmare attett
föraseller besvär talan fårrättskraft sedan tid för klander gått närut

nämndensförsta stycket nämndlagen. Vissabeslutet 22 §mot av
beslut får också verkställas vid kronofogdemyndigheten såsom en
lagakraftvunnen dom.

Överklagande besluthyresnämndensav

till hovrätt.Hyresnärnndens beslut får överklagas besvär Sveagenom
be-får dock överklagas. Bl.a. fårVissa hyresnämndens beslut inteav

ellerslut angående avstående från besittningsskydd till bostadslägenhet
upplåtelselokal, vissa beslut angående överlåtelse hyresrätt, avav

lägenhet hand avflyttning överklagas.i andra eller uppskov med inte
hyresmålhovrätt skall vid handläggningen överklagadeSvea av

hov-tillämpa lagen 1994:831 rättegång i vissa hyresmål vid Sveaom
hovrättslagen.rätt

lagfamahyresmål skall hovrätten beståVid avgörande ett treavav
fördeltilldomare. förhandling får hållas det kanMuntlig antas varaom

ochför förhandling skall hållas begär detutredningen. Muntlig partom
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förhandling inte obehövlig och inte heller särskilda skäl talarär emot
det 5 hovrättslagen.§

Har vittne, sakkunnig eller under sanningsforsälcranett parten en
hörts inför hyresnämnden och beror avgörandet hovrätteniäven av
tilltron till den bevisningen får hyresnämndens beslut inte ändras i den
delen beviset på i hovrätten. sådan ändring fårEnutan att tas nyttupp
dock det finns synnerliga skäl för bevisets värdegöras äratt ett annatom

hyresnärrmden antagit 7 § hovrättslagen, jfrän 50 kap. rättegångs-23 §
balken.

fårPart vid överklagande beslut hyresnämnd har med-ettav som en
delat till förstöd talan åberopasin omständigheter och bevis tidigaresom
inte har åberopats i målet.

Vid hovrättens handläggning tillämpas bestämmelserna i 18 kap.
rättegångsbalken ersättning för rättegångskostnad. Huvudregelnpartsom

sålunda den vinnande har tillär ersättning for kostna-sinaatt rättparten
der i hovrätten. flertalFör ärenden finns undantagsbestämmelserett som
innebär vardera skall for sina kostnader inteatt parten partensvara om
förfarit försumligt enligt 18 kap. 6 § rättegångsbalken. Enligt bostadsför-
valtningslagen skall i vissa fall fastighetsägaren dennesstaten ersätta
kostnader i hovrätten.

Svea hovrätts avgörande får inte överklagas 10 hovrättslagen.§

Klander arrendenämndens beslutav m.m.

flestaDe beslut arrendenämnden meddelar kan klandrapartsom en
väcka talan vid fastighetsdomstolen den andre 8att mot partengenom

kap. 31 § jordabalken. Talan skall i sådant fall väckas inom två måna-
der från det beslutet meddelades förfarandet fastighetsdomsto-vidatt
len beskrivs i avsnitt 2.2.4.

Talan arrendenämndens beslut enligt lagen 1985:658mot om
arrendedatorers förvärva arrendestället förs besvärrätt vidatt genom
fastighetsdomstolen inom veckor från det beslutet meddelades.tre att
Även beslut frågori vissa processuell karaktär, bl.a. avvi-ärsom av
sande ansökan och utdömande vite, förs besvär.av av genom

Arrendenämndens beslut i s.k. dispensärenden får inte överklagas.
Vidare får vissa avgöranden fastighetsdomstolen meddelar i målsom

har inletts vid arrendenämnden inte överklagas till hovrätt. Talansom
får slutligen inte föras hovrättens dom.mot
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Tingsrätten2.2.3

Inledning2.2.3.1

tingsrättsreform. Förårs1971tillkomTingsrättsorganisationen genom
landet.itingsrätterfinns det 96närvarande

Tvistemå-ärenden.ochbrottmåltvistemål,handläggsVid tingsrätt
medanrättegångsbalkenreglerna ienligthandläggsbrottmålenochlen

domstols-1996:242lagenreglerna ienligthandläggsärendena om
ärendelagen.ärenden -

deEndasttvister.alla slagbehörighethar prövaTingsrätten att av
skallförfattningsbestämmelser prövasuttryckligaenligttvister avsom

intefår tingsrättendomstolarnade allmänna taandra än upp.avorgan
intetvistermedför det deområdearrenderättensochhyres- attPå som

fastighetsdomstolarrendenämnd ellerhyresnämnd,skall prövas av
behörighetsålundahar prövaTingsrätten atttingsrätt.skall avgöras av

angåendebl.a. tvist
hyrabetalning av-

hyranedsättning av-
tillträdaskanlägenheten inteskada,forersättning t.ex. avom-

tidihyresgästen rätt
avhjälptbekostnadpåför dennetill hyresgästersättning att egen-

lägenhetenfel i
med påhyresvärdenförlokalhyresgäst vägrattillersättning att-

hyresavtaletförlängning av
grund hyresrättenförtid påhyresavtal äriupphörande attavav-

förverkad
arrenderätt.ellertill hyresrättbättretvister rätt enom-

rättegångsbalkensenligthandläggstvistemaangivnaSamtliga de nu
tvistemål.regler för

Ärendelagen sådanavid handläggningentillämpligär av
skallinteochtingsrättskallrättsvårdsärenden tas somupp av ensom

med begreppetVadrättegångsbalken.handläggas enligt menassom
emellertidfastställa. Klarthelt enkelt attinte ärrättsvårdsärende attär

förvaltningsärendenfaller detillämpningsområdeärendelagensutanför
1995/96:l15jfrförvaltningslagenenligthandläggasskall s.prop.som

f..141
hyresrättslignågonintevid tingsrättnärvarande handläggsFör

fastighetsdom-handläggs vidregler däremotärendelagensenligtfråga
jordabalkenkap. 24 §enligt 9utseendefrågastol synemänavom

ärendelagen.enligt
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2 Tvistemål

Forum

Behörig domstol i tvistemål allmänheti i den därär rätten ort svaran-
den har sitt hemvist 10 kap. l § rättegångsbalken. Från denna regel

undantag för vissagörs tvister.typer av
Enligt kap.10 10 § rättegångsbalken skall tvist äganderätt ellerom

nyttjanderätt till fast egendom, till servitut ellerrätt särskildom annan
till egendomen ellerrätt besittning egendomen tas rättenom av upp av

i den där fastigheten ligger. Enligt lagrumort skall tvistävensamma
skyldighet för eller innehavareägare egendomen fullgöraom attav

något, åligger honom i denna egenskap, eller, då nyttjanderätt ellersom
särskild till egendomenrätt upplåtits, fråga vederlag förärannan om

upplåtelsen, byggnadens underhåll eller dylikt, iannat tas rättenupp av
den där fastigheten ligger. Arrendetvisternaort omfattas inte av
bestämmelsen skall fastighetsdomstolutan prövas 8 kap. 32 § jor-av
dabalken.

Av kap.lO första17 § stycket 4 rättegångsbalken framgår rättenatt
inte behörig sådanär tvist iatt ta 10 § talan harupp som avses om
väckts vid domstol den i dettaän lagrum. Rättenen annan som anges
skall enligt 10 kap. 18 § och 34 kap. 1 rättegångsbalken självmant

den behörigpröva enligt 10 och förär § det fall behörighet saknasom
avvisa talan.

Sammansättning

Tingsrätten skall vid huvudförhandling i tvistemål bestå lag-ett treav
fama domare. Om huvudförhandling hålls i förenklad fomi, dvs ien
anslutning till muntlig förberedelse, skall bestå domare.rättenen av en
Likaså skall bestå domarerätten det till-rätten ärattav en om anser
räckligt och samtycker till det eller måletparterna enkel beskaf-är av
fenhet l kap. 3 § rättegångsbalken.a

Under övrig handläggning, dvs under förberedelsen, och vid avgö-
rande huvudförhandling domförutan är med domare.rätten en

Om värdet tvisteföremålet inte överstiger hälften basbe-av ettav
lopp, s.k. FT-mål, gäller särskilda regler för sammansättningrättens l
kap. d3 § rättegångsbalken. Tingsrätten skall då i princip alltid bestå

lagfaren domare.av en
För vissa tvistemål finns särskilda sammansättningsregler. T.ex.

skall tingsrätten i vissa s.k. familjemål bestå lagfaren domare ochav en
nämndemän.tre
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örfarandeF

stämning.ansökanskriftligväcksTalan omgenom en
fast-rättegångsbalkeniuppfylla vissastämningsansökan måste

utförligyrkande,bestämtbl.a.innehållaskallställda krav. Den ett en
yrkandetgrund förtillåberopasomständigheterför deredogörelse som

styrkasskallvadochåberopasbevisuppgift deoch somsomomen
rättegångsbalken.stycketförsta§42 kap. 2bevismed varje

Förberedelsenförberedelseskallutfärdats ägastämningSedan rum.
skallavgörande. Rättenslutligtinförmåletberedasyftetill etthar att

dealltklarlagda,blirtvistefrågomaför att parternaverka somangeratt
försökapåpekandenochfrågormåletåberopa ivill av-samt genom

framställningar.ofullständigheter iochotydligheter parternashjälpa
avgörandesnabbtpåinriktningmedförberedelsen ettskall drivaRätten

målet.av
kanförberedelse ävenmuntligregelbereds iMålet mengenom

lämpligtdetmånskall i den ärskriftväxling. Rättenberedas genom
verkaomständigheterövrigabeskaffenhet ochmåletstillmed hänsyn

tvisteföremålet kan rätten,Förliksförliks.för parternaatt parterna om
Avgörandedom.stadfásta förlikningendet,begär genomparternaom

efterges.ellermedgestalanskeförberedelsen kanunder omannars
frånförberedelse ellermuntliguteblir frånfalldetFör enpart enen

tredskodomLikaså kanmeddelas.tredskodomhuvudförhandling kan
tid. Närförelagdsvaromål inomsvaranden intemeddelas avgerom

huvud-enligtkäromålet,skallkärandenmeddelastredskodom mot
kärandensgrundas påskallsvarandenTredskodomogillas.regeln, mot

delerhållitsvarandenmålet såvittiomständigheternaframställning av
all-förhållandenstrider ärden inteochframställningen mot somav

skäl för käro-innefattar lagainteframställningenveterliga. Ommänt
skall detogrundat,käromåletframgår ärpåeller detmålet sätt attannat

ogillas.
också,huvudförhandlingmål efterkanRätten avgöra omett men

huvudförhand-behövs,ellerbegärshuvudförhandling inte utanpartav
hållashuvudförhandling kanhandlingarna. Endå påmåletling; avgörs

huvudför-s.k.förberedelse,tillanslutningockså isärskilt ellerendera
form.förenkladhandling i

rättegångsbalkenEnligtbevisningenhuvudförhandlingVid tas upp.
vitt-bevismedlenvanligaste ärbevismedel tillåtna. Deallaprincipiär

skriftligtsanningsförsäkran,undermeded, förhörundernesförhör part
ochsakkunnigbevisningbevis, syn.

huvud-vidförekommitdetendast pågrundasfårAvgörandet som
dom.saken skerAvgörandetförhandlingen. genomav
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När överklagandetiden har gått vinner domen laga kraft.ut När det
fråga fullgörelsedomär kan den då verkställas kronofogde-om en av

myndigheten. Domen samtidigtäger rättskraft. En med rättskraft
avgjord fråga får inte på till prövning.nytt tas upp

Rättegångskostnad

I 18 kap. rättegångsbalken finns bestämmelser rättegångskostnader.om
Huvudregeln denär förlorat måletatt skallpart ersättasom motparten
hans rättegångskostnad inte föreskrivet.är Ersättningenannat skallom
fullt kostnaden för talans utförandemotsvara och för arvode till ombud
och biträde. Ersättning skall utgå föräven arbete och tidsspil-partens
lan.

I FT-mål gäller särregler begränsar vinnande möjlighetpartssom
tillerkännas ersättning föratt rättegångskostnader. Ersättning för kost-

nad för rådgivning lämnats advokat eller biträdande jurist vidsom av
advokatbyrå utgår sålunda endast i den mån kostnaden inte överstiger
högsta avgiften för rådgivning enligt rättshjälpslagen 1 053 kr januari
1999. Viss begränsad ersättning utgår för och uppehälle för ipartresa
samband med sammanträde eller, personlig inställelse inteom
föreskivs, och uppehälle för ombud. Rätt till ersättning för arvoderesa
till ombud föreligger däremot inte.

Överklagande

Tingsrättens avgörande överklagas till hovrätt.
Hovrätten skall vid avgörande tvistemål beståett lagfamatreav av

ledamöter eller i vissa fall fyra eller fem ledamöter. Vid avskrivningav
mål och vid förberedande åtgärder hovrätten domförärav med lag-en

faren ledamot.
I FT-mål eller i vanligtett tvistemål därett tvisteföremålets värde

inte överstiger basbelopp krävsett prövningstillstånd för hovrättenatt
skall tingsrättenspröva dom eller beslut 49 kap. 12 § rättegångsbal-
ken. I tvist förverkande hyresrätt krävs sålunda inteom pröv-av en
ningstillstånd. Prövningstillstånd meddelas det finns anledning tillom
ändring det slut tingsrätten kommit till, det vikt förav ärsom om av
ledning rättstillämpningen överklagandetatt eller detav prövas om
finns synnerliga skäl.

fårPart i hovrätten inte åberopa omständighet eller bevisning som
inte har åberopats vid tingsrätten inte sannoliktparten hangör attom
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inteursäkt förhaft giltigellertidigare attbevisetåberopakunnatinte
rättegångsbalken.§50 kap. 25detgöra

behövervid tingsrätten,har hörtsellersakkunnigVittne, part, som
vidmålet. Harförbetydelsedetendasthovrätten ärihöras avomom

hörtssanningsförsäkranunderellersakkunnigvittne, parttingsrätten
fårbevisningentilltilltrondelen pådenidomtingsrättensoch beror

bevisetdomtingsrättens tasändra attemellertid inte utanhovrätten upp
rättegångs-kap. 23 §skäl 50synnerligaföreliggerdet intepå nytt, om

balken.
huvudför-tillkallasskallavslutatsförberedelsen parternaSedan

huvud-hållamålfår hovrätten attfall avgöra utanvissa etthandling. I
förhandling.

vidrättegångskostnadsreglertillämpasVid hovrätt somsamma
tingsrätt.

domstolen. Förtillöverklagas Högsta attfåravgörandenHovrättens
prövningstillståndfordrasmåletskall attdomstolen prövaHögsta

meddelas.

Ärenden2.2.3.3

Forum

behörighet.domstolarnasÄrendelagen reglernågrainnehåller inte om
underför-elleruttryckligendetframgårärendenflesta slagdeFör av

behörig.vilken tingsrättlagstiftningen ärmateriellastått den somav

Sammansättning

finnsdetOm sär-lagfaren domare.normaltbestårTingsrätten enav
beståfår tingsrättenbeskaffenhetärendetstillhänsynskäl medskilda

domare.sådanatreav
skallsammansättningsregler. T.ex.särskildaärenden finnsvissaFör

lagfarenbeståföräldrabalkenenligtärendeni vissatingsrätten enav
nämndemän.ochdomare tre

ötfarandeF

påöverklagande elleransökan,anmälan,inledsärendeEtt genom en
skallärendeinleda göravillärendelagen. Den ett4 §sättannat som

slagsför vissadetföreskivadockkanRegeringen attskriftligen.det
form.ifårärenden göras annan
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En ansökan skall innehålla uppgifter och adres-parternasom namn
det yrkas, de omständigheter åberopas till stöd för yrkan-ser, som som

det och de bevis åberopas och vad skall styrkas med varjesom som
särskilt bevis.

mångaI ansökningsärenden förekommer flera Departer. parter som
har motstridiga intressen med sökanden kallas Om det finnsmotparter.

skall denne tillfällemotpart sig den skrivelseöveratt yttraen ges
vilken ärendet har inletts. Motparten skall samtidigt upplysasgenom
ärendet kan kommaatt något yttrandeavgöras även inteattom om

kommer in till tingsrätten. vissa fallI kan domstolen låta bli höraatt
nämligen det saknas anledningmotparten, ärendet tillatt anta attom

någon del kommer till dennes nackdelavgöras elleratt motpartenom
beslutande förvaltningsmyndighetär och det bedöms onödigten som

höra myndigheten 15 § ärendelagen.att
När har sig den fortsatta handläggningenmotpart yttrat är bero-en

ende yttrandets innehåll. Om ärendet inte bedöms tvistigt ellerav vara
på oklart kan det i detta skedesättannat regel avgöras utan ytter-som
ligare skriftväxling.

Har ärendet bestritts eller i övrigt tillförts uppgifter sökandensom
bör möjlighet bemöta sänds skrivelsen tillatt sökandenöver isom
sin får möjlighet sig. Häreftertur kan skriftväxlingatt förekommayttra

Önskemåleti den utsträckning tingsrätten finner lämpligt. snabbom en
handläggning bör dock föranleda tingsrätten inte initierar yttrandenatt
i onödig utsträckning.

Förfarandet hos domstolen i allmänhet skriftligt.är Sammanträde
bör hållas det kan till fördelnär för utredningen eller främjaantas vara

snabbt avgörande ärendetett 13 § ärendelagen. Sammanträde skallav
hållas det begärs enskild Sammanträde behöver dockpart.om av en
inte hållas ärendet inte skall i sak, avgörandetprövas inte gårom om

eller sammanträdeparten påemot grundett särskildom av annan
omständighet inte behövs 14 § ärendelagen.

Att uteblir från sammanträde hindrarpart inte domstolenetten att
handlägger och ärendet. Om detavgör den har inlettär ärendetsom

uteblir får ärendet avskrivas från vidare handläggning 20 §som
ärendelagen.

Domstolen skall till ärendet blir så dess beskaffen-att utrettse som
het kräver och inget onödigt dras in i ärendet.att Genom frågor och
påpekanden skall domstolen försöka avhjälpa otydligheter och ofull-
ständigheter i framställningar 12 § ärendelagen.parternas Tingsrätten
har sålunda möjlighet såväl berika begränsaatt processmaterialet.som
Detta kan ske tingsrätten anvisar hur utredningenatt bört.ex.genom
kompletteras eller avvisar överflödig utredningen prop. 1995/96: 115 s.
112 f..
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sak-ochVittnesförhöranvändas.bevismedelkan olikaärendeI ett
åbero-bevisskriftligakanVidareåberopas.sålundafårkunnigförhör

föremålÄven och lösafastaförekomma. Synfårvittnesattester avpas.
skillnadTillhållas.medförhörkanVidareockså åberopas. partfår

förhö-fårrättegångsbalkenenligtellerinför nämndenförfarandetfrån
lll.1995/96: 115prop.sanningsförsäkranunderhållasinte s.ret

pågrundasskallBeslutetbeslut.avgörande skerDomstolens genom
ärendetförekommit ihari övrigtoch detinnehållhandlingamas som

bevisning imuntligallskyldighetNågonärendelagen. att ta27 § upp
kanBevisupptagningföreligger inte.ärendettill avgörsanslutning att

sammanträden.vid skildaskeockså
hardenbeslutfallvissa omprövahar i etträttTingsrätten att som

omständighetergrundpåoriktigtuppenbartbeslutetfattat är nyaavom
ärendelagen.anledning 34 §eller någon annanav

kronofogdemyndighet.vidverkställbartärendelagenenligtBeslut är
rättskraft. Ibeslut vinnervad måniregleras inteärendelagen ettI

allmänibeslutmångaanförs däremotlagenförarbetena till att ensom
enligträttskraftvinnerspecialprocesseftertillkommitdomstol en

tvåparts-förekommitdetför domar, ettgällerregler omsomsamma
100.1995/96:115förhållande prop. s.

Rättegångskostnad

ärendela-enligt 32 §domstolenkanenskildamellanärendeI parterett
förpliktarättegångsbalkenkap.reglerna i 18tillämpningmed avgen

för dennesvinnande rätte-denförlorande partenersättaden attparten
därtvistemåldegäller förersättningsreglergångskostnader. De som

FT-mål,s.k.basbelopp,halvtunderstigeryrkasvadvärdet ettsomav
tillämpliga.torde inte vara

Överklagande

ford-ärendelagenEnligttill hovrätt.överklagasfårbeslutTingsrättens
ärendet.skallhovrättenprövningstillstånd för prövainte attras

ledamöterOmledamöter.lagfamameddomför treHovrätten treär
delta iledamöterfyraskall minsthandläggningdeltagit i tingsrättens

hovrätten.
vidförfarandetreglerföljerhovrättenFörfarandet i somsamma

i hovrätten.får åberopasbevisningochgrunderNyatingsrätten. ny
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Hovrättens avgörande får överklagas till Högsta domstolen. Högsta
domstolen får ärendet endastpröva den meddelat prövningstill-om
stånd.

2.2.4 Fastighetsdomstolen

Inledning

För prövning vissa måltyper speciell karaktär har fastig-av av mera
hetsdomstolar inrättats. Dessa domstolar har knutits till tingsrättema på
det vissa tingsrättersättet haratt till fastighetsdomstolar.utsetts Vid
tillämpningen behörighetskraven i kap.10 17 första§ stycket l ochav
19 § rättegångsbalken har fastighetsdomstolama särskildaansetts vara
domstolar.

Det skall finnas fastighetsdomstol i varje län. Regeringen kanen
dock föreskriva område län skallatt annat än domkrets ellerutgöra att
flera fastighetsdomstolar skall finnas för område. För närva-samma
rande finns det 25 fastighetsdomstolar.

Fastighetsdomstolens uppgifter m. m.

Fastighetsdomstols kompetens endast indirekt i lagen 1969:246anges
domstolar fastighetsmåli FDL. Enligt l § andra stycketom FDL

fastighetsdomstol de målupptar och ärenden i särskild lagsom anges
eller författning. Sådant mål eller ärende benämns i lagen fastighets-
mål.

De mål handläggs fastighetsdomstolen kan delas i tvåsom av upp
denI ingår bl.a. mål fullföljts frångrupper. fastig-ena gruppen som

hetsbildningsmyndighet och sådana mål där tvisten i allmänhet har att
med fastighetsvärdering.göra Som exempel kan mål enligtnämnas

fastighetsbildningslagen 1970:988 eller expropriationslagen
1972:719 och mål tomträttsavgäld. Dessa mål skiljer sigom avsevärt
från mål och ärenden handläggs vid tingsrättema och det fram-som var
för allt dessa måltyper gång motiverade införandet fastig-som en av
hetsdomstolarna.

Av intresse för förevarande utredning emellertid deär mål som
ingår i den andra dennaI ingår följande mål.gruppen. grupp

Mål eller ärende angående arrende där fastighetsdomstolen är
första arrendetvisterinstans enligt kap.8 32 § jordabalken, ärenden

utseende enligtsynemän 9 kap. 24 § jordabalken ochom målav m.m.
enligt lagen17 § 1957:390 fiskearrenden.om
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frånMål överklagats besvär arrendenämnd vissasom genom
beslut processuell karaktär och beslut enligt lagen 1985:658av om
arrendatorers förvärva arrrendestället.rätt att

Mål avseende klander arrendenämnds beslut 8 kap. jor-31 §av
fiskearrendendabalken, lagen 1957:390 eller jaktlagen16 § 53 §om

1987:259.
Klandertalan enligt bostadsförvaltningslagen 1977:792.4. 23 §

alan inlösen enligt bostadstörvaltningslagen.T 28 §om
Behörig fastighetsmål den fastighetsdomstoldomstol i inomär vars

fastighetenområde ligger.

Sammansättning

fastighetsdomstol lagfarna leda-består enligt huvudregeln tvåEn av
fastighetsråd målteknisk ledamot och två nämndemän. Förmöter, en

eller arrende eller tvångsförvaltning bostadsfastig-ärende angående av
het gäller lagfarna ledamöter ochdomstolen består två nämn-att treav
demän. dessa mål får teknisk ledamot domsto-och ärenden ingå iI en
len stället för nämndemännen målets beskaffenhet elleri en av om

särskilt skäl föranleder det.annat
de lagfarna ledamöterna skall ordförande i fastighets-En av vara

domstolen. bland de lagfarna domarna i tingsrätten.Denne Annanutses
lagfarenlagfaren ledamot skall domare i tingsrätten eller ivara annan

tekniske ledamoten, fast anställd dom-tingsrätt. inomDen ärsom
stolsväsendet, skall ha teknisk utbildning och erfarenhet fastighets-av
bildning eller fastighetsvärdering. Nämndemännen bör allmäntvara
betrodda och väl förtrogna med sin förhållanden.orts

självamål enligt särskilda bestämmelser efter prövningNär av
domförsaken huvudförhandling fastighetsdomstolenavgörs ärutan

nämndemännen.utan
mål domförövrigt fastighetsdomstolen vid handläggningI är av

förmed lagfaren ledamot utsträckning föreskrivsien samma som
tingsrätt.

örfarandeF

gäller till-Om domstol i fastighetsmål och rättegången i sådant mål i
lämpliga föreskrivet den måndelar vad allmän domstol, iärsom om

följer eller författning Bestämmel-inte 2 § FDL.FDLannat av annan
tillämpliga.i rättegångsbalken och ärendelagen sålundaärserna
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fråga förfarandetI innehåller endast fåtalFDL bestämmelser.ettom
Förfarandet vid fastighetsdomstol regleras i 9-12 FDL. Huvudför-
handling inför fastighetsdomstol skall i regel hållas vid på stället.syn
Om inte behövs, skall huvudförhandling hållas på platssyn som
bestäms med hänsyn främst till minsta möjliga kostnad uppstår. Vidatt
fastighetsdomstol tillämpas rättegångsbalkens regler omröstning iom
domstol med endast lagfama ledamöter. Vid skallomröstning ordfö-
randen först sin mening, därefter den andre lagfarne ledamoten, såsäga
den tekniske ledamoten och sist nämndemännen.

Omfattande föreskrifter beträffande förfarandet finns fastighets-i
bildningslagen 1970:988 och expropriationslagen 1972:719. Genom
hänvisningar i flera de författningar fastighetsdomstolama harav som

tillämpa, gäller dessa föreskrifter helt eller delvis för åtskilligaatt även
andra fastighetsmål.typer av

Överklagande

Fastighetsdomstolens avgöranden får överklagas till hovrätten. Som
får dock vissa frågor förstai instans vidangetts prövatsovan som

arrendenämnd inte överklagas.
fastighetsmålI arrenden eller tvångsförvaltning bostads-rörsom av

fastighet får efter hovrättens bestämmande teknisk ledamot ingå ien
hovrätten vid sidan de lagfama ledamöterna, målets beskaffen-av om
het eller något särskilt skäl föranleder det. I övriga fas-annat typer av
tighetsmål skall teknisk ledamot hovrätten,ingå i såvida inte hov-en

finner medverkan sådan ledamoträtten uppenbart inteatt ärav en
behövlig.

Högsta domstolen sista instans fastighetsmål.i Hovrättens domarär
i mål har inletts vid arrendenämnd får dock inte överklagas.som

2.2.5 Kronofogdemyndigheten

Som tidigare redovisats kan vissa anspråk, såsom åläggande för sva-
randen betala hyra eller arrendeavgift eller flytta från lägenhet påatt att
grund hyresrätten förverkad, vid kronofogdemyn-att är även prövasav
digheten.

Förfarandet vid kronofogdemyndigheten s.k. summariskt för-är ett
farande. syftarProcessen till snabbt och enkelt klargöraatt om svaran-
den har någon invändning sökandens krav. Om falletså intemot är
skall sökanden kunna till stånd exekutiva åtgärder kronofog-genom
demyndigheten. I fall skall tvisten, sedan kronofogdemyndig-motsatt
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heten överlämnat målet till allmän domstol, kunna där inomprövas
för vanlig tvistemålsrättegång.ramen en

summariska skriftlig och viktigt led iDen utgörär ettprocessen
för indriving fordringar. regleras lagen 1990:746Den isystemet av

betalningsföreläggande och handräckning.om

överväganden2.3

förslag: arrendenämndernas verksamhetUtredningens ochHyres-
ärendenkan domstol. hyresnämndernasMerpartenövertas avav

skall föras till samtliga tingsrätter medanöver merparten arren-av
denämndernas ärenden skall föras till samtliga fastighetsdom-över
stolar. de ärenden förs till domstol skall någraAv inte översom

föras ochavskaffas och några till länsstyrelserna. Hyres-över
arrendenämndema således avskaffas.kan

nämndernas verksamhet föras till2.3.1 Kan över

domstol

framfördes från fleraRedan inför hyresnämndernas tillkomst år 1969
nämnder för slitahåll betänkligheter det inrättades särskilda attmot att

önskvärt allavissa hyrestvister. Bl.a. ansåg Lagrådet det attatt var
de allmänna domstolarnahyrestvister behandlades och avgjordes av

prop. bihang f..1968:141 B 33s.
hyresnämnderna dockframgår redovisningen harSom av ovan

under lopp tillförts allt fler judiciella uppgifter. harårens Detsamma
arrendenämndema. Nämndema har också fullgöra sinagällt ansetts

uppgifter bra Kritik prövningen vissapå mycket sätt. mot attett av
hyres- förlagts till särskilda nämnder har dockoch arrendetvister
bestått. har olika sammanhang föreslagits nämndernas verk-Det i att
samhet skall föras till domstol jfr SOU 1987:13 173 Dsöver s.

f..1993:34 och 1993/941200 481992:38 140 Ds 97s. prop. s.s.
hyres- ochutredning skall enligt direktivenDenna pröva om arren-

denämndernas verksamhet, med bibehållande de inslagen ipositivaav
skallnämndprocessen, kan föras till domstol. Utredningenöver även

lämna förslag därvidpå de regler kan behövas.som
för närvarande handläggs vidGenomgången de ärendenav som

antal dem tvis-hyres- och arrendenämndema visar äratt ett stort av av
och hartemålsliknande karaktär tvister mellan enskilda sinde utgör-

Ärendena företer lik-grund i avtalsförhållande. i övrigtäven storaett
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heter med de mål och ärenden handläggs vid tingsrätt;som samma
bevisning kan och bevisvärdering och övervägandentas upp samma
måste denna bakgrund framstårMot det naturligt igöras. att vartsom
fall de aktuella ärendena kan vid domstol. Någotmerparten prövasav
principiellt hinder så sker kan inte anföras.mot att

fråga därefter uppkommerDen de positiva inslagen iärsom om
nämndprocessen kan bibehållas ärendena skall handläggas vidom
domstol. fördelar med nämnderna brukar framhållasDe främstärsom

förfarandet där snabbt, enkelt och billigt den särskildaäratt samt att
sakkunskap nämndärendena kräver finns företrädd där.som

Inledningsvis måste framhållas förfarandereg-genomgångenatt av
lema vid tingsrätt visar regelsystemet där flexibelt och detäratt att
dessutom, särskilt vad gäller ärenden, företer likheter med detstora

gäller vid nämnderna.som
Vad gäller snabb handläggning kan till början konstateras atten en

särskilda nämnder för vissa tvister i sig inte garantiutgörtyper av en
för tvistema snabbt. Frågan förfarandetsnabbheten iavgörsatt om
handlar hur personella och ekonomiskastoramera om resurser som
ställs till verksamhetens förfogande. Handläggningstidema för mål och
ärenden påverkas de prioriteringar myndighe-inomäven görsav som

Statistik utredningen har inhämtat visar dessutom tings-ten. attsom
handlägger sina mål och ärenden lika snabbt nämndernarättema som

handlägger sina ärenden. Utredningen därför nämndärendenaattmenar
kan handläggas lika snabbt vid domstol de i dag handläggs vidsom
nämnderna.

förI och sig instanskedjan längre för mål handläggs vidär som
domstolarna för ärendena vid hyresnämnden. ledaDetta kan tillän att
det längre tid innan slutligt avgörande kan erhållas i de måltar ett som
överklagas hos domstolarna. Genom regler prövningstillståndom
mellan den första och andra instansen finns emellertid möjlighet att
förkorta förtiden slutligt avgörande. Vidare kan för vissaett typer av
ärenden, vilka besluteni mindre ingripande och där kravet påär ett
snabbt avgörande särskilt framträdande, införas fullföljdsförbud medär
s.k. ventil mellan den andra och tredje instansen. heller den längreInte
instanskedjan torde således behöva innebära längre tid för slutligtett
avgörande.

ärendena handläggsFör vid arrendenämnd kommer integre-som en
ring i praktiken inte medföra instanskedjan förlängs, eftersom deatt att
flesta arrendetvister kan klandras vid fastighetsdomstol och därefter
överklagas till hovrätt. Med regler prövningstillstånd i ledet förstaom
instans-hovrätt och hovrätt-Högsta domstolen torde i stället slutligtett
avgörande flertaleti ärenden erhållas betydligt snabbare med dagensän
ordning.
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Vad sedan gäller frågan förfarandet vid domstol enkelt kanärom
konstateras processordningen enligt rättegångsbalken modernisera-att
des år för1987 tillgodose behovet kunna förfarandetatt attav anpassa
efter vad lämpligt i det enskilda fallet. Bl.a. infördes bestäm-ärsom
melser flexibel handläggning och domstolen har skyl-attom en mer
dighet verka för tvistefrågoma blir klarlagda ochatt att att parterna

allt de vill åberopa 42 kap. 8 § rättegångsbalken Vidareanger som
infördes bestämmelser aktivt skall verka förrättenatt att parternaom
förliks 42 kap. §. ärendelagen,17 Den tillkom år 1996, byg-nya som

till betydande del på reglerna i rättegångsbalken går i vissager men
avseenden längre i strävandena efter förenklaännu För-att processen.
farandereglema den sålundai modemiserade processordningen enligt
rättegångsbalken och i den ärendelagen medför nämndären-attnya
dena, enligt utredningens uppfattning, kan handläggas vid domstol lika
enkelt effektivtoch vid nämnd.som

Nämndförfarandet också, billigt försägs nämnts, parterna.som vara
Genom förfarandet vid nämnden förhållandevis enkelt ord-att är samt
föranden har skyldighet hjälpa försöka förlika dem ochatt parterna,en
lämna förlikningsförslag, har behov juridiskt skolatett parts ettav
biträde minimerats. kostnadsbesparande.Detta Härtill medverkarär

Ävenockså reglerna vardera står kostnadsin vid nämnd.att partenom
domstolen har flexibel processordning, vilket särskilt gäller viden
handläggning enligt ärendelagen. Domstolen har också skyldigheten

klarlägga tvistefrågoma och söka förlika Genom föratt att parterna. att
nämndärendena införa vissa särregler rättegångskostnademas för-om
delning, i huvudsak överensstämmande med vad gäller i dag försom
nämndprocessen, kan kostnaderna för hållas vidävenparterna nere en
hantering vid domstol.

Vad slutligen gäller behovet den särskilda sakkunskap dagiav som
företrädd vid nämnderna vill utredningen framhållaär följande.

allmännaDe domstolarna har generell behörighet allaprövaatten
slag förekommertvister. redanDet i dag hyres- bostadsrätts-ochav
tvister vid tingsrättema. Arrendetvister handläggs vid fastighetsdom-
stol på grund klanderinstitutet första instans vid vissaävenav men som
arrendetvister. flestaDe tvister nämnderna handlägger måste,som som
redan anförts, betraktas typiska domstolstvister. Med tanke på attsom
sådana intresseledamöter dagi deltar nämndernai enligt utred-som
ningens direktiv skall delta domstolarnasi handläggningäven av
nämndärendena, måste domstolarna generellt besitta tillräckliganses
kompetens för handlägga dessa tvister. Något hinder integre-att mot en
ring med hänsyn till behovet särskild kunskap kan därför inteav anses
föreligga.
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därför sammanfattningsvisUtredningen att merparten avanser
bibehållande dedomstol medhandläggas vidnämndärendena kan av

anföraUtredningen vill härutövernämndprocessen.inslagen ipositiva
följande.

medförtill domstolverksamhetöverföring nämndernasEn attav
kommer handläg-och arrendetvisterbostadsrätts-samtliga hyres-, att

samtliganaturligtenskilde måste det sigdomstol. denvid För atttegas
nyttjanderättsförhållande kanhennesfrågor hans eller prövasrörsom

underlätta hand-bör detde dömandevid instans. För organensamma
splittrad.olika frågor inte Enläggningen kompetensen ärprövaattatt

också ökavid domstol kommernämndärendenhandläggning attav
ifrågor mellanbehandla olikamöjligheten parteratt sammasamma

samtidigt.eller fallrättegång i vart
fåttdomstolarna harhar medförtmedlemskap iSveriges EU att en

omfattande iföra den EG-rättendet gällerbetydelsefull roll när utatt
med-effektivt kunna de kravpraktiska rättslivet.det För mötaatt som

rättsväsendetsdet nödvändigtlemskapet medför är att sam-resurser
hyres- ellerdeangelägetordnas. ocksåDet prövarär att somorgan

kommer enligtkravetbred kompetens. Detarrendetvister har senareen
hyres- och arrende-tillgodoses bästuppfattningutredningens att om

domstolarna.handläggs vidtvistema
renodla dom-lagts ned påomfattande arbeteUnder år har attsenare

uttalats måste beaktasdärvidverksamhet. principerstolarnas De som
förekommer vissa ärendennämndernautredning. Viddennaäven av

med-arbetsuppgifter, såsomdomstolsbör ingå isålunda inte ensom
tillståndsärenden.ochskiljemannaförfarande dispens-lings- och samt

och skiljeförfarandetmedlings-för utredningen börEnligt direktiven
vägande skälVidare finnsmed domstol.vid integreringinte bestå en

arbetsuppgifternämndernaseller någraundersöka någonatt avom
frågordomstol. Till dessamyndighetbättre handläggs änav annan

redanvill dockutredningen. Utredningenåterkommer nämna attnu
länssty-föras tillavskaffas och någradessa ärenden börnågra överav

och arrende-medför därför hyres-förslagrelserna. Utredningens att
avskaffas.nämnderna kan

vid tingsrättHyresärendena2.3.2 prövas

Domstolskommitténs JUavvaktan pås. 15 bör iEnligt direktiven -
samordningen bara beröra deorganisatoriskaarbete den1995:05 -

belägna.nämndernadomkrets de nuvarandetingsrätter inom ärvars
börorganisatoriska samordningendenskallUtredaren överväga om

hyres- ochbehörighetföranleda ändring övriga tingsrätters prövaattav
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arrendetvister, dvs. endast de tingsrätter med vilka nämndernaom
samordnas fortsättningsvis skall behöriga hyres- ochatt tavara upp
arrendetvister.

Hyrestvister handläggs dagi dels vid tolv hyresnämnder, dels vid
landets samtliga 96 tingsrätter. Detsamma gäller för bostadsrättstvis-
terna.

En organisatorisk samordning, endast berör de tolv tingsrättersom
inom domkrets hyresnämndema belägna, medför i och för sigärvars
praktiska och personella fördelar. Personalen vid hyresnämndema kan
beredas anställning vid tingsrättema och de lagfarna ledamöterna vid
nämnderna kan fortsätta vid tingsrätten handlägga hyresnämnds-att
ärenden. Vid bedömningen måste emellertid andra aspekteräven
beaktas.

Sedan år 1991 har samtliga tingsrätter haft behörighet deprövaatt
hyres- och bostadsrättstvister hyresnämndema inte handlägger.som
Skälet till lagändringen flytta hyres- och bostadsrättstvistemaöveratt
från fastighetsdomstolama till tingsrättema undanröja deattvar pro-
blem rörande gränsdragningen mellan hyresmål och icke hyresmål som
ofta uppkom möjliggöra handläggning målsamt att en gemensam av
rörande hyres- och bostadsrättstvister och andra dispositiva tvistemål.

skälDe låg till grund för överflyttningen alltjämt aktuella.ärsom
lösningEn innebär endast de tingsrätter inom domkretsattsom vars

nämnderna belägna fortsättningsvis skulle behörigaär hand-attvara
lägga hyresärenden samtidigt samtliga tingsrätter alltjämt skullesom

behöriga de hyrestvister de i dag handläggeratt ta ärvara upp som av
lätt insedda skäl helt oacceptabel. Således skulle därigenom forum-
regeln i kap.10 lO § rättegångsbalken, innebär angåendetvistattsom
nyttjanderätt skall den tingsrätt inom domkrets fastig-avgöras av vars
heten belägen, tillämplig på hyrestvisterär vissa inte påvara men
andra. Risken för tvist rörande hyresrätt därvid anhängiggörsatt en en
vid fel domstol torde bli överhängande. Vidare skulle mellantvister

och rörande rättsförhållande kunna behöva föraspartersamma samma
Önskemålenvid skilda domstolar. enkla och enhetliga kompetens-om

och förfaranderegler skulle således helt motverkas.
Om endast de tingsrätter inom domkrets nämnderna belägnaärvars

fortsättningsvis skulle behöriga handlägga samtliga hyrestvis-attvara
skulle de gränsdragningsproblem, föranleddeter 1991 års lagänd-som

ring, återuppstå. Genom sådan lösning skulle vidare målens lokalaen
förankring försämras och restiden för och vittnen eller förparter rätten
öka. Utredningen därför inte heller denna lösning godtag-att äranser
bar.

Utredningen behovet enkla och enhetliga kompetens-attanser av
regler och lokal förankring särskilt framträdande hyrestvister.iären
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får behörighettillgodoses samtliga tingsrätterkan endastDetta attom
samtidigt de behåller sinhandlägga hyresnämndstvistema nuva-som

föreslårUtredningenbeträffande hyrestvister.rande kompetens övriga
behörighet handläggadärför samtliga skall hatingsrätter samt-attatt

forumregeln kap. 10 §nuvarande i 10liga hyrestvister. Den rätte-
för allasåledes vägledandeblir efter integreringgångsbalken en

hyrestvister.

vidArrendeärendena2.3.3 prövas
fastighetsdomstol

kanarrendenämndemaUtredningen skall enligt direktiven pröva om
föras med tingsrättema.samman

fastighetsdomstol. Meddag vidarrendetvister handläggs iVissa
direktiven åstad-hänsyn till utredningens uppdrag enligt är attatt

enhetliga förfarandereglerinstansordning ochkomma enhetlig anseren
tolkas vid bemärkelse, dvs.utredningen måste i"tingsrätterna" attatt

organisatorisk samordninguppdraget omfattar frågan av arren-om en
eller medmed de allmänna domstolarnadenämndema kan ske antingen

fastighetsdomstolama.
ståndpunktmed direktivens principiellalösning i enlighetEn att

arrendetvister, och såledesförfarande låta allauppnå enhetligt ärett att
fastighetsdomstolama, handläggas vidde handläggs vidäven som nu

fastighetsforum.rättegångsbalkens regler Entingsrättema enligt om
fastighetsdomstol.arrendetvister handläggslösning allaär att avannan

förfarande för-krav på enhetligtPâ grund direktivens ett synes enav
möjlig.på olika domstolar intedelning arrendetvistemaav

jordabalken handläggs i dag endast undan-Arrendetvistema enligt
anledning tillfällignämligen i medtagsvis vid tingsrätt, tvister av

för uppställning for-upplåtelse nyttjanderätt till mark eller hus avav
Övriga arrendenämnd,handläggsdon. arrendetvister, intesom av

område fastighetenhandläggs fastighetsdomstol inomden varsav
frånskiljer dessutomligger. Arrendetvistema enligt jordabalken sig

förhål-jordbrukstekniskade speciellatvister i allmänhet rörattgenom
arrendetvister kornomständighet gång föranleddelanden, vilken atten

fastighetsdomstol.handläggas vidatt
förfarandereglemaönskad enhetlighet kompetens- ochFör uppnå iatt

alla arrendetvister handläggsutredningen det lämpligastär attattanser
fastig-1969:246 domstolar ifastighetsdomstol. Eftersom lagen omav

på platsdomstolen skall hålla huvudforhandlinghetsmål föreskriver att
möjliga kostnad uppstår,främst till minstabestäms med hänsyn attsom

före-uppfyllas. Utredningenlokal förankring kunnakravet påävensynes
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medarrendetvister, vid integreringsåledes arrendenämndemasslår att en
fastighetsdomstol.domstol bör handläggas vid

förhållandetenligt jaktlagenBeträffande arrendenämndstvistema är
arrende ideannorlunda. Till början kan intenågot rörsägas atten
den mångäller dessutom ibemärkelse. sådana tvisteregentlig För att,

arrendenämnd, den skallskall hänskjutas tilltvisten inte upptas av
därförUtredningen föreslården där fastighetentingsrätten i är. attort

skall den tingsrätt inomsamtliga enligt jaktlagentvister upptas varsav
område fastigheten belägen.är
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enligttvistemaHandläggningen3 av

hyreslagen

Gällande3.1 rätt

enligthandlägga tvisteranförts kompetensentidigareSom är att
dehyresnämnden och tingsrätten. Imellanhyreslagen uppdelad

hyresnämndenoch målbehandlas de ärendenföljande avsnitten som
Förfarandet vid uppsägninghandlägger.respektive tingsrätten ettav

58inför hyresnämndeninnefattar medlingbl.a.lokalhyresavtal som
hyreslagenmedlingen 69 §friståendeoch hyreslagen, den58 a

avsnitti69 hyreslagenoch skiljeförfarandet § tas senareupp
denlokalhyresavtal i avsnitt 4förfarandet vid uppsägning samtettav

frågor17. Vissaskiljeförfarandet i avsnittochfristående medlingen
bostäderbesittningsskydd förfrångodkännande avståendeangående av

hyreslagenandra stycketstycket och 56 §och lokaler 45 andra§ samt
också ihyreslagen berörsfrån lokal 59 §uppskov med avflyttning

besittningsskydd iavstående frångodkännandeandra avsnitt av
avflyttning avsnitt 4.uppskov med iavsnitt och5

Ärendena handläggerhyresnämnden3.1.1 som

§ stycketblockuthyrningGodkännande förbehåll vid 1 sjätteav

före-lägenhet.omfattar Detfrån hyresavtalHyreslagen utgår att ett en
och hyrflera lägenheterhyresgäst hyrkommer emellertid utatt en

förstahandshyres-sådanhand. exempel pålägenheterna i andra Ett en
tilllägenheterstudentbostadsstiftelse, hyr sinagäst är utsomen

blockuthyrning.studerande. förfarande benämnsDetta
striderförbehållhyreslagenEnligt femte stycket1 § motär som

regelfrån dennaundantagverkan hyresgästen. Etthyreslagen motutan
Vid blockuthyrningblockuthyrning.stycket,finns i sjätte som avser

hyreslagensstrider vissaöverenskommelse ingåskan mot avsom
och hyresvär-förstahandshyresgästen intedet skallregler, t.ex. att vara

förförutsättningunderhållet.för det löpande Enden skall attsvarasom
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sådant förbehåll skall giltigt hyresavtalet omfattar minstett är attvara
bostadslägenheter hyresgästen skall hyra i andra hand,tre ut attsom

förbehållet inte strider hyreslagens bestämmelser lokaler ochmot om
det har godkänts hyresnämnden. Enligt förarbetena skall hyres-att av

nämndens främstprövning föreliggerdet seriöst behovatt ettavse av
blockuthyming prop. 1983/84:137 112.s.

Ãtgärdsföreläggande § första11 stycket och §5 16 andra stycket

förstaAv 10 § stycket hyreslagen framgår lägenhet föreatt om en
tillträdesdagen blir så förstörd den kaninte användas för detatt
avsedda ändamålet förfaller avtalet. Om det på bostadslägenheten
uppkommer mindre skada i första10 § stycket,änen som avses som
inte avhjälpt lägenheten skall tillträdas eller lägenhetenär pånär
tillträdesdagen i övrigt inte i det skick hyresgästen harär rätt attsom
fordra, kan hyresvärden enligt första11 § stycket föreläggas5 inomatt
viss tid avhjälpa bristen, s.k. åtgärdsföreläggande. åtgärdsföre-Ett
läggande meddelas hyresnämnden efter ansökan hyresgästen.av av
Föreläggandet kan förenas med vite.

finnsI 16 § bestämmelser vad gäller lägenhet skadasom som om en
under hyrestiden hyresgästen föransvarig skadan, hyresvär-ärutan att
den brister i sin underhållsskyldighet eller hinder eller på annatmen

uppstår i nyttjanderätten hyresgästenssätt vållande. Hyresvärdenutan
kan då, hyresavtalet bostadslägenhet, liksom vid brist påom avser en
tillträdesdagen, föreläggas vid avhjälpavite bristen. före-Om detatt
ligger särskilda skäl, får tiden för avhjälpandet förlängas.

Upprustningsförelággande 18 och b §§18a

18 hyreslagenI § finns bestämmelser bostadshyresgäst kanatta om en
ansöka vid hyresnämnden hyresvärden föreläggasskall vidta deattom
åtgärder på lägenheten krävs för lägenheten skall få vissattsom en
lägsta standard.

Hyresnämnden skall i sitt beslut inom vilken tid upprust-ange som
ningsåtgärden skall ha utförts. Föreläggandet får förenas med vite.ett
Tiden för åtgärden kan enligt andra stycket förlängas det föreliggerom
synnerliga skäl.

En förutsättning för upprustningsföreläggande skall meddelasatt ett
åtgärden kan förväntas skäligt ekonomisktär utbyte. för-Iatt ettge

arbetena anförs vanligtvis uppskattning den bruksvärde-görsatt en av
hyra kan godtas efter upprustningen och denna uppskattningsom om
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stöd för upprustningskostnaderna kan förräntas förinomattger ramen
de blivande hyresintäktema fastighetsägarenkan normalt undandrainte
sig upprustning prop.1993/94:199 98.s.

Hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbete d-18 h §§18

Enligt d får fastighetsägare utföra standardhöjande18 § inte sådanaen
åtgärder fastighetpå har obetydlig inverkaninte påen som en
bostadslägenhetens bruksvärde, inte åtgärderna har godkänts deom av
berörda hyresgästerna eller hyresnämnden har lämnat tillstånd till
åtgärden. fastighetsägare får heller hyresgästemasEn inte utan
godkännande eller tillstånd hyresnämnden utföra sådana åtgärderav

medför inte oväsentlig ändring bostadslägenhet ellersom en av en av
de delarna fastigheten.gemensamma av

hyresvärd utföraEn vill sådana åtgärder i d §18som som avses
skall skriftligen meddela de berörda bostadshyresgästema detta. Om en
berörd hyresgäst fårinte godkänner åtgärden hyresvärden tidigast en
månad efter det meddelandet lämnats ansöka hos hyresnämndenatt om
tillstånd till åtgärden.

förbättrings-Om eller ändringsåtgärd har påbörjats utan atten
hyresgästen godkänt den eller hyresnämnden lämnat tillstånd till den
kan hyresnämnden enligt h ansökan berörd hyresgäst18 § på av
förbjuda hyresvärden utföra åtgärden. förbud får förenas medEttatt
vite. bestämmelse framgårAv hyresnämnden på ansökanattsamma av
hyresvärden också kan upphäva förbudet.

Hyresgästens användning lägenheten §23av

Av 23 § andra stycket hyreslagen framgår lokalhyresgäst inte fåratt en
använda lokalen för ändamål det avsedda, hyresvär-inteänannat om
den går med på det eller hyresnämnden lämnar tillstånd till det.

för minskat bruksvärdeErsättning §24 a

hyresgästEn har enligt hyreslagen24 § på bekostnadrätt atta egen
utföra målning, tapetsering eller därmed jämförliga åtgärder i en
lägenhet. Om hyresgästen hyresvärdens tillstånd utför andrautan
åtgärder de bestämmelsen till får hyresvärden krävaän rättsom ger
ersättning för återställa lägenheten. Tvist sådan ersättningatt om

allmän domstol enligt rättegångsbalkens regler.prövas av
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Ändringar hyresgäst vidtagit med stöd hyreslagen24 §som en av a
behöver hyresgästen inte återställa. Om lägenhetens bruksvärde
minskat åtgärderna blir hyresgästen däremot ersättningsskyldig.genom
En tvist minskat bruksvärde hyresnämnden. Enligt för-prövasom av
arbetena bör det ändamålsenliga fastställandevid ersättningensmest av
storlek frånutgå vad det kostar återställa lägenheten iatt attvara
normalt skick. Om det förelåg reparationsbehov då hyresgästenett
vidtog åtgärderna skall ersättningen jämkas prop. 1974: 150 489.s.

Överlåtelse lägenheten §§32-3 7av

I 32-37 hyreslagen finns bestämmelser överlåtelse hyresrätt.om av en
Enligt hyreslagen32 § får hyresgästen inte överlåta hyresrätten

hyresvärdens samtycke, följerinte 34-37 §§.utan annatom av
En bostadshyresgäst får enligt 34 § överlåta hyresrätten till sin

lägenhet till närstående varaktigt sammanbor med honom,en som om
hyresvärden godkänner överlåtelsen eller hyresnämnden lämnar
tillstånd till den. Samma sak gäller hyresgästen avlider underom
hyrestiden och dödsboet vill överlåta hyresrätten till närstående tillen
hyresgästen, varaktigt sammanbodde med honom. Tillstånd skallsom
lämnas hyresvärden skäligen kan nöja förändringen.sig medom

finnsI 35 § bestämmelser överlåtelse hyresrätt tillom av en
bostadslägenhet för byte bostad. hyres-Omatt genom en annan
värden inte godkänner överlåtelsen kan nämnden lämna tillstånd till
den. Tillstånd skall lämnas hyresgästen har beaktansvärda skäl förom
bytet och detta kan påtaglig olägenhet för hyresvärdenäga utanrum

inte heller särskilda skäl talar överlåtelsen.samt mot
hyrDen lägenhet för helt eller till väsentlig del användasattsom en

för handel, hantverk, industri eller förvärvsverksamhet får enligtannan
36 hyreslagen§ överlåta hyresrätten till den skall verksam-övertasom
heten. förutsättningEn hyresvärden godkänner överlåtelsen ellerär att

hyresnämnden lämnar tillstånd till den.att
Slutligen finns i 37 § bestämmelse överlåtelse hyresrättenen om av

till bostadslägenhet, har upplåtits till kommun. Kommunenen som en
får överlåta hyresrätten hyresvärden godkänner överlåtelsen ellerom
hyresnämnden lämnar tillstånd till den. Tillståndet kan förenas med
villkor.
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hand §Upplåtelse lägenhet andra 40iav

hyreslagen hyra eller påhyresgäst får enligt 40 §En sättut annat
tillstånd tillhand, hyresnämnden lämnarupplåta lägenheten i andra om

ålder,bl.a. hyresgästen på grunddet. Tillstånd skall lämnas avom
familjeförhållandensärskildasjukdom, tillfälligt arbete på ort,annan

beaktansvärda skäl förjämförbara förhållanden hareller därmed
för hyresvärdenförutsättning tillståndupplåtelsen. ytterligareEn är att

Tillstånd kan begränsasbefogad anledning samtycke.inte har vägraatt
till tid och förenas med villkor.viss

besittningsskydd § andraavstående frånGodkännande avtal 45av om
stycket

hyres-bostadshyresavtal finns i 45-52Regler förlängningom av
har avtaletUtgångspunkten hyresgästenlagen. är sagtsatt uppom-

uppsägningstid till förlängningiakttagande reglernamed rättomav -
därför ha s.k. direkt besitt-hyresförhållandet. Hyresgästen sägs ettav

upplåtelser förenade med besitt-ningsskydd. inteVissa ärtyper av
ningsskydd.

hyresgästen under vissaandra stycket hyreslagen kanEnligt §45
skallbesittningsskyddet. avståendeförutsättningar avstå från Ett

träffas efter dethyresnämnden. överenskommelsengodkännas Omav
medförenadhyresförhållandet inletts och hyresrätt äratt avser en som

Enligt förarbetenabehöver den inte godkännas.till förlängning,rätt
förhållandena sådana hyres-skall godkännande lämnas är attett om

ha tillnormalt skulleförlängningstvist intei rättgästen ansesen
f..Bihangförlängning hyresförhållandet prop. 1968:91 A 89s.av

§§örlängningstvist 49-52F

anförts, normalt till förlängninghar,En bostadshyresgäst rätt avsom
med iakttagande reglernahyresförhållandet. hyresvärden,Har omav

verkan inteuppsägningstid, avtalet uppsägningenär utansagt omupp
utgång hänskjutitmånad efter hyrestidenshyresvärden senast en

flyttat vid hyrestidenshyresnämnd eller hyresgästen ändåtilltvisten
till förlängningHyresnämndenutgång 49 hyreslagen.§ avgör rättom

vilka fall hyresgästenföreligger. hyreslagen i46 och 47I anges som
förlängning.inte har tillrätt

flytta vid denålägga hyresgästenHyresnämnden kan i beslutet att
nämndlagen. sådantgälla 13 § Etttidpunkt då hyresavtalet upphör att a

nämndlagen.lagakraftägande dom 32 §beslut får verkställas såsom
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länge förlängningstvistSå inte avgjord har hyresgästenärsom en
bo kvar i lägenheten 50 hyreslagen.§ Förlorar hyresgästenrätt att

tvisten kan hyresnämnden medge uppskov med avflyttning 52 §
hyreslagen.

Om hyresvärden förlorar tvisten skall de gamla hyresvillkoren gälla.
Önskar hyresvärden ändring villkoren, för det fall hans talan inteav
bifalls, skall han samtidigt han hänskjuter tvisten till nämndensom
begära ändring villkoren 51 § hyreslagen.av

Ändring hyresvillkor §54av

Frågan vilka villkor skall gälla för bostadshyresförhållandeettom som
kan hyresnämnd antingen särskilt ärende enligt 54 §tas ettupp av som
hyreslagen eller i samband med förlängningstvist enligt 49 §en
hyreslagen.

hyresvärdEn eller hyresgäst önskar ändring hyresvill-en som en av
koren skall skriftligen meddela det. Om överenskommelsemotparten
inte träffas skall den vill ändra villkoren ansöka vid hyresnämndensom

ändring.om
fjärde stycketAv 55 § hyreslagen framgår hyresnämnden fårattc

förordna beslut fårvillkorsändring verkställas beslutetävenatt om om
inte har laga kraft.vunnit

Enligt åttonde stycket55 § hyreslagen skall hyresnämnden,c om
hyran sänks, ålägga hyresvärden betala tillbaka det han uppbu-att som
rit för mycket i hyra. 32 nämndlagen framgår beslutAv § att ett om

fåråterbetalning verkställas lagakraftägandesåsom dom, tidennären
för överklagan gått ut.

Återbetalning hyra vid upplåtelse fall d §55i vissaav

d hyreslagen upplåtelse möblerat eller55 § omöbleratavser av rum
upplåtelse i andra hand. Bestämmelsen sikte på vissa upplåtel-samt tar

inte omfattas bestämmelserna i 54-55 §§, och i vissautgörser som av c
fall komplement till dessa bestämmelser.även ett

Enligt d kan§ hyresgäst, hyresvärden har hyra55 mottagiten om som
inte skälig enligt ansöka vid hyresnämnden54 hyresvärdenär attom
skall åläggas betala tillbaka vad han tagit skälig hyra. Ettutöveratt emot
beslut återbetalning verkställbart 32 § nämndlagen.ärom

ärendet kan också fastställas villkoren förI den fortsatta uthyr-
ningen. förordnaNämnden kan beslut ändrade hyresvillkoratt ett om
skall gälla omedelbart 55 d § tredje stycket.
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kvittningsyrkandeEtt hyresvärden framställt avseende hyrasom
eller förersättning skada kan inte nämnden. Vidare kan kravprövas av
på hyresnedsättning på grund hinder eller i nyttjanderätten inteav men

Holmqvist, Hyreslagen, uppl. 1997 472. Hyresvärdens5prövas s.
invändning kvittning har skett klar och ostridig motford-att motom en

avtal skall däremot Likaså skall värdens invändningprövas.ran genom
återbetalning redan skett a.a. 475.prövasattom s.

Godkännande avtal frånavstående besittningsskydd § andra56av om
stycket

Vid hyra lokal har hyresgästen s.k. indirekt besittningsskydd. Detettav
innebär hyresgästen harinte till förlängning hyresförhållan-rättatt av
det avtalet Om hyresvärdens förlängningsvägransägs ärom upp.
obefogad eller de villkor han kräver för förlängningom som en
bedöms oskäliga har hyresgästen i stället till ersättning för denrättsom
skada han lider han tvingas lämna lokalen.attsom om

första56 § stycket hyreslagen framgårAv hyresförhållandetatt om
upphör innan det längre månader följdnio i eller hyresför-änvarat
hållandet upphör på grund hyresrätten förverkad eller hyres-ärattav

enligt 28 § inte ställt säkerhet, har hyresgästen tillgästen inte rätten ny
ersättning. andraAv stycket framgår hyresgästen under vissa förut-att
sättningar dessutom kan avstå från besittningsskyddet. En överens-
kommelse avstående från besittningsskydd träffas innan hyres-om som
förhållandet har nio månader följd gälleri endast denvarat om
godkänts hyresnämnden se 5.avsnittävenav

Uppskov med avflyttning 59 §

Om lokalhyresförhållande skall upphöra på grund hyresvärdensett av
elleruppsägning hyresgästens för fåruppsägning villkorsändring,

hyresnämnden enligt första59 § stycket hyreslagen, begäranpå av
hyresvärden eller hyresgästen, medge uppskov med avflyttning under
skälig tid, dock högst två år från hyrestidens utgång.

Ansökan uppskov föremåste hyrestidens utgång. Så längegörasom
uppskovsfrågan inte avgjord nämnden har hyresgästenär rättsom av

kvar lokalen jfri SOU 375.1981:77att vara s.
Om uppskov medges skall hyresnämnden enligt 59 § andra stycket

fastställa skäliga hyresvillkor för tiden från det hyresavtalet upphörtatt
till dess hyresgästen skall flytta se avsnitt och4.2.5 4.3.4.att även
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Utdömande §62viteav

förelagts stöd hyreslagen får dömas hyresnämn-Vite med utsom av av
utfärdas dels vid åtgärdsföreläggande enligt §den. Vitet kan llett

första andra stycket, dels vid upprustningsföre-stycket eller 16 §5 ett
dels vid förbud utföra förbättrings-läggande enligt 18 ett mot atta

eller ändringsåtgärd enligt h dels vid föreläggandeienligt 64 §18 ett
uppgifthyresvärden skall lämna hyra.att omom

Uppgiftsföreläggande §64

uppgifter för hansbostadshyresvärd inte lämnar de hyranOm omen
lägenheter kan behövas för prövning skälig hyra enligt §55som en av
första får hyresnämnden efter ansökan föreläggastycket hyreslagen,

uppgifterna till nämnden. Föreläggandet fårhyresvärden lämnaatt
förenas med vite.

begränsad tillUppgiftsskyldigheten enligt 64 hyreslagen inte§ är
de fall frågan bruksvärdet föremål för hyres-enbart då tvist iärom

nämnd eller hovrätt kan ske samband med sådan tvist.Svea utan utan
får vidarebefordraUppgifterna skall lämnas till hyresnämnden, som

dem till sökanden.

Tvister tingsrätten handlägger3.1.2 som

allmänna domstolarna med tingsrätten första instans har behö-De som
righet de tvister enligt hyreslagen inte enligt uttryckligtprövaatt som
författningsbemyndigande skall handläggas hyresnämnden.av

frågorTingsrätten antal enligt hyreslagen. Bl.a.avgör avgörett stort
den frågor hyra, nedsättning hyra, tillbetalning ersättningom av av
hyresgästen för han har avhjälpt brist lägenheten, tilli ersättningatt
hyresgästen för skada till följd brist lägenheten och ersättning tilliav
hyresvärden för hyresgästen skadat lägenheten.att

frågan hyresförhâllande skallTingsrätten prövar även ettom anses
ha upphört förtid grund hyresrätten förverkad. hyres-i på Enärattav

förverkad bl.a. hyresgästen, det gäller bostadslägenhet,rätt närär om
förfallodagdröjer med betala hyran vecka efter 42 §änatt mer en

första stycket hyreslagen.1
till hyresrätt ocksåFrågor bättre tingsrätt.rätt prövasom en av



SOU 1999: Handläggningen15 enligt hyreslagen 171tvisternaav

överväganden3.2

3.2. Förfarandelagl

Utredningens förslag: Tvist ersättning för minskat bruksvärdeom
enligt och tvist återbetalning hyra vid24 § upplåtelse i vissaa om av
fall enligt d hyreslagen skall handläggas55 § enligt rättegångsbal-
ken. Medling enligt och fristående58 58 medling ochsamta
skiljeförfarande enligt hyreslagen skall69 § avskaffas jfr avsnitt 4

Övrigaoch ärenden enligt hyreslagen17. hyresnämndensom
handlägger skall handläggas enligt ärendelagen.

Samtliga förtvister tingsrätten närvarande handlägger skallsom
fortsättningsvis handläggas enligt rättegångsbalken.även

Allmänna utgångspunkter

Vid allmän domstol det i huvudsak rättegångsbalken respektiveär
förfarandetärendelagen reglerar i samtliga mål och ärendensom som

inte administrativt slag. hyresärenden hyresnämnden harDeär av som
hand måste handläggas enligt någon dessa lagar. Vid valetom av av
förfarandelag bör beaktas bl.a. vilka tillämpningsområden de tvåsom
lagarna har, också vad lämpligt för varje enskilt ärende.ärmen som
Kompletterande bestämmelser till rättegångsbalken och ärendelagen
kan också komma fråga.i

Rättegångsbalkens respektive ärendelagens tillämpningsområde har
i princip sin grund i skillnaden mellan stridig rättsvård och frivillig
rättsvård. stridiga rättsvården eller rättskipningen handläggs enligtDen
rättegångsbalkens bestämmelser. frivilliga rättsvården hanterasDen

ärendelagen mellanenligt prop. 1995/96:l4l 141. Gränsens.
och frivillig rättsvård dock flytande.rättskipning är

tvistemål enligt rättegångsbalken inleds ansökanEtt omgenom en
ärendelagenstämning medan ärende enligt inledsett genom en

ansökan eller anmälan. Såväl enligt rättegångsbalken enligtsom
bristfällig kanärendelagen skall ansökan så den inteär atten som

läggas för ansökan enligt ärendelagentill grund prövning avvisas. En
får innehålla brister ansökan stämning innan avvisningstörre än en om
kan fråga l995/96:ll5komma i prop. 153.s.

rättegångsbalken har muntligaHandläggningen enligt regelmässigt
inslag. ärendelagen handläggningen allmänhet skriftlig ochEnligt iär
ärendet förhandling, dvs. "på handlingarna".avgörs utan
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Rättegångsbalken bygger på omedelbarhetsprincipen och kon-
centrationsprincipen. Omedelbarhetsprincipen innebär endast detatt

förekommit vid sammanträde processmaterial. Enligtärettsom
ärendelagen kan avgörandet grundas på antingen det förekommitsom
vid sammanträde eller på både det förekommit vidett ettsom
sammanträde och det står i handlingarna prop. 1995/962115som s.
77. Koncentrationsprincipen innebär processmaterialet normaltatt
skall läggas fram vid enda sammanträde, huvudförhandlingen. Iett ett
domstolsärende kan domstolen beakta både det kommit fram vidsom

sammanträde och innehållet den skriftväxlingi kan haett ägtsom rum
såväl före efter sammanträde.ettsom

Enligt rättegångsbalken gäller bevisomedelbarhetsprincipen, dvs. att
bevis skall muntligt vid huvudförhandling och inte läggastas upp en
fram endast protokoll eller skriftliga vittnesintyg. I ettgenom
domstolsärende får däremot skriftligt vittnesintyg åberopas.även ett

Domstolen har såväl i tvistemål i domstolsärendeett ettsom
skyldighet till målet respektive ärendet blir så dessatt att utrettse som
beskaffenhet kräver och inget onödigt dras in. Domstolen skallatt genom
frågor och påpekanden avhjälpa otydligheter och ofullständigheter.

rättegångsbalken finnsI bestämmelser två eller flera tviste-attom
mål kan handläggas tillsammans kumuleras. finns ocksåDet möjlig-
het i tvistemål invändning olika slag, kvittnings-göraatt ett t.ex.av
invändning. fordran åberopasEn till kvittning behöver inte hasom
något samband med huvudfordran i målet.

Ärendelagen saknar bestämmelser handläggningom gemensam av
ärenden. förarbetenaEnligt bör handläggning dock kunnaen gemensam
ske, det lämpligt. viss utsträckning kanI därvid reglerna kap.i 14ärom
rättegångsbalken tjäna vägledning prop. 1995/96:115 142.som s.

mål enligtEtt rättegångsbalken och ärende enligt ärendelagenett
kan inte handläggas hindrar dockDetta inte de hand-gemensamt. att
läggs samtidigt a.a. 142.s.

förTvist minskat bruksvärde och återbetalning hyraersättningom av

finns fleraDet skäl talar för såväl tvist förersättningattsom om
minskat bruksvärde enligt 24 § tvist återbetalning hyraa som om av
enligt d hyreslagen55 § bör handläggas enligt rättegångsbalken.

bådaI tvisterna måste yrkande skall betalaatt motparten ettom
visst belopp framställas. förekommerDet också kvittningsinvänd-att
ningar framställs i tvistema. kvittningsinvändningEn bör i princip
endast i mål handläggs enligt rättegångsbalken. Detprövas ett som
förekommer inte sällan hyresvärd vill framställa ersättningskravatt en
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hyresgäst, dels för denne utfört sådana åtgärdergentemot atten som
24 § till minskat lägenhetens bruksvärde, dels förrätta ger men som
andra åtgärder skadat lägenheten. En handläggningsom gemensam av
de båda anspråken lämplig och kan endast ske enligt rättegångs-är
balken eftersom ersättningsanspråk kompensationänannatsom avser
för minskat bruksvärde måste handläggas enligt rättegångsbalken.

Utredningen föreslår de båda tvistema handläggs enligtatt rätte-
gångsbalken.

ÖrlängningstvistF

hyresvärdenOm bostadshyresgäst med iakttagandesäger upp en av
reglerna uppsägningstid och hyresgästen inte godtar uppsägningenom
föreligger förlängningstvist enligt 49 § hyreslagen. Sägs däremoten
avtalet till omedelbart upphörande föreligger förverkandetvistupp en
enligt 42 § hyreslagen.

finnsDet i och för sig flera skäl talar för förlängnings-attsom
förverkandetvisten,tvisten, liksom bör handläggas enligt rättegångs-

balken. Ett sådant förlängningstvisten kan resultera iär att samma
utgång förverkandetvisten, nämligen hyresgästen åläggsatt attsom
flytta. Ett hyresvärden kan framställavilja anspråk påärannat att
betalning hyra eller skadestånd. Sådana anspråk kan bara prövasav
vid handläggning enligt rättegångsbalken.en

Det primära i förlängningstvist emellertid detär avgöraatten om
föreligger till förlängning hyresavtal där avgörandet oftarätt ettav
innebär avvägningar mellan de båda motstående intressen.parternas
Intresseledamötemas fackkunskap här betydelse. kunska-Derasär av

behövs också det förlängningstvisteni framställst.ex.per om en
begäran ändring hyresvillkoren. Enligt utredningens uppfattningom av
bör intresseledamöter eller särskilda ledamöter, utredningensom
föreslår de skall benämnas endast delta dei tvister handläggsatt som
enligt ärendelagen jfr avsnitt 3.2.3.3. vidareDet inte ovanligtär att en
förlängningstvist handläggs tillsammans med tvist tillstånd tillen om
överlåtelse lägenhet till närstående. kan dåDet fördelav vara en om
förlängningsfrågan kan handläggas tillsammans med tillståndsfrågan.

Förlängningstvistema bör enligt utredningens uppfattning mot
bakgrund det anförda handläggas enligt ärendelagen. Möjlighetenav

meddela avflyttningsåläggande bör också behållas. Deatt ett
nuvarande reglerna för hyresgästen kvar tillsitta dessrätten attom
tvisten slutligt avgjord och verkan beslut förlängningär ettav om
respektive rättskraft 50 och§ 51 § andra stycket hyreslagen samtom
22 § nämndlagen bör också kvar.vara
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Övriga ärenden hyresnämnden handläggersom

Inslaget framträdanderättskipning mindre i de övriga ärendet.ärav
tillståndsärendenzhyresnämnden handlägger. gäller särskiltDettasom

18 och §§ och ärendena angående godkän-23, 34, 35, 36, 37 40
stycket, andra stycket ochnande vissa klausuler l § sjätte 45 § 56 §av

andra Samtidigt behovet intresseledamötemas fackkun-stycket. är av
skaper framträdande flera de aktuella ärendena, ärenderi it.ex.av som
angående hyressättning åtgärds- och upprustningsföreläggandesamt
Utredningen denna bakgrund de övriga ärendena börmot attanser
handläggas enligt ärendelagen.

handläggerTvisterna tingsrättensom

Utredningen har till uppgift någon eller några de måiprövaatt om av
för närvarande handlägger enligt rättegångsbalkentingsrättensom 1

stället bör enligt ärendelagens bestämmelser.prövas
för hyrestvisterna stället skall handläggas enligtEtt motiv iatt

ärendelagen kan ärendelagen föreslås förfarandelag för deattvara som
flesta förärenden hyresnämnden närvarande handlägger. Ett annatsom
kan enskilde förmodligen framstårdet för den enklare attattvara som

ärendelagen ansökanansökan enligt stämning.göra änen en om
ärendelagen också flera andra avseendenHanteringen enligt iär

mindre formell vad den enligt rättegångsbalken.än är
principiella betänkligheter handläggaDet finns emellertid mot att

de aktuella ärendelagen. Rättegångsbalken ochhyrestvisterna enligt
ärendelagen har olika tillämpningsområden. handläggningEn vissaav

tingsrättens hyrestvister enligt ärendelagen skulle innebära dessaattav
överskrids. handlägga betalnings- och skadestånds-Att vissagränser

mål rättegångsbalken och andra enligt ärendelagen ocksåenligt är
mindre enhetligt. fördelar förenade med tvisterna hand-De är attsom
läggs enligt förenarättegångsbalken, såsom möjligheten dessa målatt
med och framställa motkrav ellerandra mål genstämningatt genom
kvittningsyrkande, skulle också förlorade.

Förverkandetvisten har i och för sakligt sambandsig näraett, sett,
med förlängningstvisten. Inslaget rättskipning emellertidärav mer
framträdande förverkandetvisten eftersom avtalet har tilli sagts upp
omedelbart upphörande. förekommer skälighetsavväg-Dessutom inte
ningar egentlig mening. de flesta förverkandetvister finns dessutomi I
behov handlägga yrkanden betalning förfallen hyra efter-attav om av

den vanligaste förverkandegrunden utebliven hyra. Ocksåjustärsom
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för förverkandetvisten fortsättnings-denna omständighet talar ävenatt
rättegångsbalken.vis bör handläggas enligt

föreslåfinner bakgrund det anförda inte skälUtredningen mot attav
skallför närvarande handläggernågon de tvister tingsrättenatt av som

handläggas ärendelagen.enligt

3.2.2 Forum

angående hyraförslag: Samtliga mål och ärendenUtredningens
fastighetenområdeskall handläggas vid den tingsrätt inom ärvars

belägen.

allmänhetmål eller ärendedomstols behörighet iEn ärta ettatt upp
kallasfunktionellt begränsad. Reglerna dettalokalt, sakligt eller om
dom-lokala kompetensen begränsarforumregler. Reglerna denom

harhuvudsak gälla mål eller ärendenstolens verksamhet till iatt som
territoriella verksamhetsområde.anknytning till dess egna

dispositiva eller indisposi-Forumreglema betecknas antingen som
allmänhet svarandenforumregeln dispositiv krävs itiva. Om är att

skall talan.tid invändning för avvisainom viss rättengör att enen
rättegångsbalken skall tvistEnligt kap. första stycket10 10 § om

fast i denäganderätt eller nyttjanderätt till egendom rättentas upp av
kap. första stycketdär fastigheten belägen. 10 17 § 4Av rätte-ärort

kapitelgångsbalken framgår vid tvist i 10 §rättenatt som avses samma
behörighet. Forumbestämmelsen §självmant skall sin i 10 ärpröva

sålunda indispositiv.
Ärendelagen lokala behörighet.saknar bestämmelser domstolensom

flesta anslutningstället finns regler detta för de allra ärendetyper iI om
lagstiftningen ellertill den för ärendet fråga gällande materiellai är

jfr 1995/962115 f..underförstådd den lagstiftningen 125i prop. s.
samtligaanförts 2.4.4 utredningenSom tidigare avsnitt attanser

bör behöriga handlägga de hyrestvistertingsrätter att somvara
ochenhetlighetnämnderna för närvarande har hand uppnåFör attom.

olikaför samtidig handläggningde bästa förutsättningarna av
ochforumregel gälla enligt rättegångsbalkenhyrestvister bör samma

föreslår därför det införs indispositivärendelagen. Utredningen att en
hyrestvist handläggs enligt ärendelagenforumregel varjeatt somom

den berörda fastighetenskall den tingsrätt inom områdeprövas varsav
forumregelbelägen. skall med sådan självmantTingsrätten prövaär en

ansökan till domstolen. Om tingsrättensin behörighet redan innär ges
behörighet ärendetfinner den saknar att ta attatt annanupp men en
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domstol skulle behörig, skall den lämna ansökan till denövervara
domstolen, sökanden inte har något invända detta och detatt motom

finnsinte heller något skäl ansökan överlämnas 8 §annat mot att
andra stycket ärendelagen.

Sammansättning3.2.3 m.m.

Utredningens förslag: Intresseledamot skall vid tingsrätt benämnas
särskild ledamot.

handläggerNär tingsrätten hyresärende skall den beståett av en
lagfaren domare och två särskilda ledamöter. Om ärendet inte

sak eller det finnsi särskilda skäl med hänsyn tillprövas om
ärendets beskaffenhet, får tingsrätten dock bestå enbart lag-av en
faren domare.

Om de särskilda ledamöterna har anknytning till organisationer
kan ha intresse står i strid med denantas ett gemensamtsom som

intresse i ärendet, skall tingsrätten i stället beståpartens treena av
lagfama jfrdomare nämndlagen.5 §a

Vid all handläggning enligt rättegångsbalken vid handlägg-samt
ning hyresärende hovrätti eller domstolen skallHögstaett rättenav
bestå enbart lagfama domare.av

3.2.3.1 Allmänna synpunkter beträffande intresseledamöter

Enligt första stycket5 § nämndlagen består hyresnämnden av en
lagfaren ordförande och två andra ledamöter. ledamöternaDe senare
kallas i nämndlagen för intresseledamöter. intresseledamötemaAv
skall den väl förtrogen med förvaltning hyresfastighet ochene vara av
den andre väl förtrogen med bostadshyresgästers förhållanden,vara
eller ärendet lokal, med näringsidkande hyresgästers förhållan-när rör
den. Från sammansättningsregeln i första5 § stycket nämndlagen finns
flera undantag.

Benämningen intresseledamot kommer från ledamöternaatt utses
efter förslag de intresseorganisationer berörda det aktuellaärav som av
sakområdet jfr andra stycket6 § nämndlagen. Avsikten har emellertid
inte varit de skall uppfattas företrädare för enderaatt partenssom
intresse. stället meddomareDe i och skall i likhet med övrigaär
domare objektiv bedömning samtliga fakta målet utifrånigöra en av
sina särskilda kunskaper och erfarenheter.
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dömandedenmedverkan iintresseledamötemasFrågan om
jfrdiskussionerstundtals intensivaföremål förhar varitverksamheten
haroch den kritikf.. Diskussionerna1993/94:200 33 soms.prop.

intresseledamö-frågorkringregelmässigt kretsatharförekommit om
tillämpligaregler jävutsträckningoch vilkenställning i ärternas om

dem.
rättegångsbalkenreglerna i 4 kap.gällernämndlagenEnligt 28 §
rättegångsbalkenkap. 13 §för intresseledamot. Av 4jäv ävenom

ställ-mål bl.a. hanhandläggajävigframgår domare ärär attatt omen
ellerför bolagstyrelsenledamoteller hanförföreträdare ärpart avom

någonockså jävigpunkt 4. Domarenförening ärär part omsom
förrubba förtroendetägnadföreliggeromständighetsärskild är attsom

sålunda, ifårintresseledamotpunkt 9. Enmåletopartiskhet ihans
befatt-domstol, intelagfaren domare iutsträckning taensomsamma

tvisteföre-tillrelationhon har visshan ellermed sakning enomen
omständighetenEnbart dennågoneller till attmålet parterna.av

harorganisationvissefter förslagförordnatsledamoten har somav en
betraktasskallmedför ledamotenhyresmarknaden inteintressen på att

jävig.som
rättig-de mänskligakonventionenEuropeiskaartikel iEnligt 6 om

harEuropakonventionengrundläggande frihetemaheterna och var
civilasinadomstolsprövningopartisk och rättvisoch tillrätt avenen

Fråganbrott.anklagelseskyldigheter ellerrättigheter och omom
medförenligverksamhetdömandedeltagande i ärintresseledamöters

domstoleneuropeiskadenprövadesEuropakonventionenartikel 6 i av
s.k.detEuropadomstolen irättigheternamänskligaför de

Sakfrågan måletijuni 1989.Langborger-målet dom den 22 omvar
skulle stå kvar.hyresavtalRolf Langborgersförhandlingsklausul ien

vidlägenhetför hanshyranbestämdesförhandlingsklausulenEnligt
hyresgästorganisatio-hyresvärds- ochlokalatvåmellanförhandlingar

riksorganisationer.etableradetillhörde tvåorganisationerDessaner.
domstolen tvåBostadsdomstolen deltog iavgjordes imåletNär

riksorganisa-bådaförslag deefterutseddaledamöter avvarsom
konventionsbrott.förfälldes SverigeEuropadomstolentionema. I

inteEuropakonventionendom framgårEuropadomstolensAv att
områdepå visstmed ledamöterdomstolarförbjuder är ettexpertersom

framhöll Euro-Tvärtompartsintressen.indirektoch representerarsom
grundBostadsdomstolen påiintresseledamötemapadomstolen att av

delta ikvalificeradevälutomordentligterfarenhetsärskilda attsin var
deochoch hyresgästerhyresvärdarmellantvisterbedömande avav

sådana tvister.uppstå ifrågor kansom
fannshellerdet intedomkonstaterade i sinEuropadomstolen att

opartiskhet.personligaintresseledamötemastvivelanledning hysaatt om
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Beträffande ledamötemas objektiva opartiskhet och frågan huruvida de
föreföll oavhängiga beaktade domstolen de hade föreslagits ochatt av
hade förbindelse med tvånära sammanslutningar båda hade intressesom

förhandlingsklausulen skulle bestå. Eftersomatt Rolf Langborgerav
hade yrkat klausulen skulle utgå hans kontrakt kunde hanatt rimligenur
befara ledamöterna hade intresseatt stod iett gemensamt motsatssom
till hans intresse och den intressebalans,eget låg iatt som
Bostadsdomstolens sammansättning i andra fall, riskerade rubbas dåatt
domstolen skulle besluta hans yrkande. Europadomstolen fann därförom

kränkning artikel 6 hade förekommit.att av
Europadomstolens dom ledde till det infördesatt en ny samman-

sättningsregel SFS 1991:637. Enligt den regeln skall hyresnämnden
bestå två lagfama ledamöter, de intresseledamöter skulle haav om som
deltagit har anknytning till organisationer kan haantas ettsom gemen-

intresse står i strid med densamt intresse i tvisten. Ipartenssom ena
lagstiftningsärendet prop. 1990/91:98 konstaterades jävsreglema iatt

kap.4 13 § rättegångsbalken bygger på tanken enskild domareatt en
har viss relation till tvisteföremålet eller någon vilketen parterna,av

honom olämpliggör tvisten. Detta jäv verkaravgöra domarenatt mot
personligen och det möjligt byta honom eller henneär att ut mot en

domare inte har denna relation. kravDet på opartiskhet ochannan som
oavhängighet Langborger-målet hade uppenbarat sikte påtogsom att
det organisationsintresse ledamoten företräder inte skall ha plats isom
domstolen. Organisationsintresset medförde det inte möjligtatt attvar
byta intresseledamoten någon ledamot föreslagenut mot annan av

organisation. Jävssituationen kunde därför inte lösassamma genom en
ändring jävsreglema sammansättningsreglernautan attav genom
ändrades.

Intresseledamötema brukar fylla funktioner. tillförsägas Detre
sakkunskap samtidigt de fyller funktion liknande nämnde-som en

Vidare bidrar de tillmännens. rättskipningen lättare omfattasatt av
förtroende.parternas

Utredningen har talat med flera hyresnämnder angående behovet av
de särskilda ledamöterna. Nämnderna har framhållit ledamötemasatt

underlättar i principnärvaro i samtliga ärenden nämndernastyper av
möjlighet förlika Vidare har de framhållitatt parterna. att
intresseledamötemas fackkunskaper viktiga i vissa ärendekategorier.är

Onekligen kräver många hyrestvister särskilda kunskaper i bl.a.
fastighetsekonomiska och byggnadstekniska förhållanden. Intresse-
ledamötema tillför i detta avseende nämnden viktig kompetens.
Utmärkande för många hyrestvister vidare det frågaär äratt om en
intressekonflikt lösning ligger i skälighetsbedömning intevars en som
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Intresseledamötemasöverväganden.juridiskabygger påenbart rent
överväganden.vid dessaocksåsynpunkter viktigaär

kan nås,uppgörelsedenhyrestvisterMånga är arten att omav
synpunkter ochsinatillfälle argument motfår vägaattparterna

godauppgörelse.frivillig Deträffasflertalet tvistervarandra. I en
deltorde till vissnämndernavidmedlingsverksamhetenresultaten av

medverkan intresserepre-organisationernastillskrivaskunna genom
förlik-detyngd och auktoritetkanIntresseledamötemasentanter. ge

fram.nämnden läggerningsförslag som
intresseledamöterutgångspunktendirektivenEnligt attär som

sakkunskapdomstol. Denallmändömandet iskall delta ihuvudregel
nämndernarepresenterad inomfinnserfarenhetoch genomsom

iutnyttjasuppfattningutredningensbör enligtintresseledamötema
låta intresse-fonnellt hinderNågotvid attförfarandet tingsrätten. mot

underhellerfinnsdomstolarna inteviddömandetdeltaledamöter i
tillupphovLangborger-måletundantagdetförutsättning att gavsom

behålls.
tillbidragitintresseledamotbenämningenharFörmodligen

verksamhetdömandesinintresseledamöter imissuppfattningen att
harförslag ledamöternavilkasefterorganisationerdeföreträder

medbeteckningdennaskälfinnsDet ersättaatt annan.utsetts. en
Redan i Rätte-används.ledamotsärskildförordarUtredningen att

specialiseringochExpertmedverkanbetänkandegångsutredningens
ochdomstolallmänbådebenämning. Idennaföreslogs1987:13SOU

särskildainommed kompetensledamöter,förvaltningsdomstol deltar
rättegångs-jfr kap. 8 §ledamot 1särskildbenämnssakområden, som

1979:1152, 21fastighetstaxeringslagenochkap. 4 5balken, 22
1990:886lagenoch §1994:1009 22sjölagenkap. 10 och 11 om

videogram.filmer ochkontrollochgranskning av

ärendelagenenligtvid handläggningsammansättning3.2.3.2

enligtärendende flestautredningenanförts föreslårtidigare attSom
hand-skallnärvarande hanterarhyresnämnden förhyreslagen som

hyressättningtvistinnebär bl.a.ärendelagen. Detenligtläggas att om
andraoch 16 §stycket 5förstaåtgärdsforeläggande ll §§,54
hand-skallb §§och 18upprustningsföreläggande 18stycket och a

tingsrättenangelägetdetdessa tvisterlagen.enligt den I attläggas är
Iledamöternasärskildadefackkunskap representerar.tillförs den som

ärendelagenenligthandläggasskalltvistemaflera de andra somav
kansärskilda ledamöternaoch deskälighetsbedömningarförekommer
detSamtidigt börärenden.dessaiavvägningartill lämpligabidra även
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inte föreskrivas särskilda ledamöteratt skall delta i varje ärende. Ett
sådant krav kan hämmande på domstolarnas hanteringvara av
ärendena.

För på bästa tillföraatt tingsrättemasätt den kompetens desom
särskilda ledamöterna föreslår utredningenrepresenterar, särskildaatt
ledamöter, huvudregel, skall ingå i Omrätten. ärendesom inteett

i sak skallprövas tingsrätten givetvis domför dessa ledamö-utanvara
Skulle domstolen skiljater. ärende i från sigett avvisnings-ettgenom

eller avskrivningsbeslut behöver de sålunda inte delta. Särskilda
ledamöter behöver inte heller delta domstolen fattarnär handlägg-
ningsbeslut. Vidare utredningen tingsrättennärattanser prövar ett
ärende i sak, skall den domför särskilda ledamöterutan detvara om
finns särskilda skäl med hänsyn till ärendets beskaffenhet.

Vid handläggning med särskilda ledamöter skall tingsrätten bestå av
lagfaren domare och två särskilda ledamöter.en deAv särskilda

ledamöterna skall den känna till förvaltning hyresfastighet ochene av
den andre bostadshyresgästers förhållanden eller, ärendetnär lokal,rör
näringsidkande hyresgästers förhållanden.

Den särskilda sammansättningsregeln i 5 § nämndlagen,a som
tillkom efter Langborger-målet, måste behållas vid handlägg-även en
ning i domstol. Om det föreligger sådantett organisa-gemensamt
tionsintresse i den bestämmelsen får särskilda ledamötersom avses
inte delta nämnden bestårutan då två lagfama ledamöter. Utred-av
ningen har övervägt två lagfama ledamöter skall delta i prövningenom

motsvarandenär situation uppstår vid handläggning i tingsrätten.en
Med hänsyn till ärendelagenatt anvisar lagfama domare i de falltre ett
ärende inte skall avgöras domare och det förhållandevis sällanav en
uppstår sådana situationer där det föreligger ett gemensamt parts-
intresse i 5 § nämndlagen, har utredningen funnitsom tings-avses a att

i de aktuellarätten situationema bör bestå lagfama domare.treav
Rättegångsbalken innehåller regler vad gäller närom som en av

flera domare eller nämndeman får förfall sedan huvudförhandlingenen
inletts jfr kap.1 3 fjärde§ stycket och b3 § tredje stycketa rätte-

Ärendelagengångsbalken. och nämndlagen saknar däremot sådana
bestämmelser. förarbetenaI till ärendelagen anförs sådana bestäm-att
melser inte behövs med tanke på förfarandets finnsDet sålundanatur.
inte något hinder domstol hållermot att sammanträde medetten tre
domare och ärendetavgör med därför det inte längresenare atten,
finns skäl ha denatt större sammansättningen jfr 1995/96: l 15prop. s.
99 och Fitger, Lagen domstolsärenden, 1996 4l.om s.

Om särskild ledamot får förfall sedan ärendet inletts kanen ärendet
enligt utredningens uppfattning inte lagfarenavgöras domare ochav en

särskild ledamot eftersom sådanen sammansättning skulle rubbaen
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fårledamotsärskildskall finnas i Omintressebalansden rätten. ensom
förutsättningarfinnsställning till detställetförfall fär i atträtten ta om

kanSökandens talanlagfaren domare.ärendet med enbartavgöra en
särskildsådana skäl måstefinnsmedgetts. det inteha Omt.ex. en ny

kallasledamot in.
lagfamaenbartliksom i dagböri hovrättenVid prövning --

delta.domare

rättegångsbalkenhandläggning enligtvidSammansättning3.2.3.3

bruksvärdeminskatförersättningföreslår tvistUtredningen att om
skall handläggasenligt d §hyra 55och återbetalningenligt §24 ava

denligt §återbetalning hyra 55 ärrättegångsbalken. tvistenligt I avom
detdockallmänhet känd intei ärhyraförstahandshyresgästens om

nyttjandetförför ochvisst tilläggbostadsrätt. Ettfråga avenom
bruksvärdeminskatersättning förtvistutgå.möbler bör I en omm.m.

särskildadefinnas behovoch för sigkan det ienligt §24 ava
sällsyntemellertid myckettvistfackkunskaper. Dennaledamötemas är

underfem1996 ochnämnder undersamtligavid landetstvå ärenden
delta iskallledamötersärskildasärregleringBehovet1997. attomav

hyrestvistframträdande. Ibakgrund intedennadessa mål är mot en
invänd-rättegångsbalken kan dessutomhandläggs enligt genomsom

hyresförhållandetfrågor intekumulationoch rörningar somgenom
mindre lämpligtuppfattning detutredningensuppkomma. Enligt är att

angår hyres-frågor inteavgörandetdeltar isärskilda ledamöter somav
beståendast skalldärförUtredningenförhållandet. rättenatt avanser

aktuella tvistema.devid prövninglagfama ledamöter av

ledamötersärskildaTillsättning3.2.3.4 m.m.av

eller denregeringenförordnarstycket nämndlagenförstaEnligt 6 §
ord-hyresnämndför varjebestämmer,myndighet, regeringensom
skallledamotintresseledamöter. Förlämpligt antalföranden och ett

fleraellerförordnasdessutom ersättare.en
riksorganisationskall sådanförordnasintresseledamotInnan av

näringsidkarebostadsrättshavare ellerhyresgäster,fastighetsägare, som
omständigheterverksamhet och övrigamedlemsantal,tillmed hänsyn

beredasfrågadetväl företräda den intressegruppkan är omsomanses
nämndlagen.stycket6 andraförslag §tillfälle att avge

förordna intresse-DomstolsverketbemyndigatRegeringen har att
förledamöternämnd förordnatför varjeDomstolsverket harledamöter.
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Åttatreårsperioder. organisationer Sveriges Fastighetsägareförbund,
SABO, Hyresgästemas Riksförbund, Svensk Handel, Företagarnas
Riksorganisation, HSB Riksförbund, Riksbyggen och Sveriges
Bostadsrättsföreningars Centralorganisation har beretts tillfälle att
lämna förslag på ledamöter för hyresnämndcma. Domstolsverket har
inte utfört någon prövning de föreslagna ledamötemas lämplighetav

förordnat i enlighet med respektiveutan organisations förslag. Några
ledamöter de organisationerna förordatutöver har inte förordnats.som

Totalt har 419 ordinarie ledamöter och 239 förordnats förersättare
hyresnärrmdema maj 1998. Vissa har förordnatspersoner som
ledamot vid flera nämnder och några till och med vid samtliga
nämnder. Flest antal ledamöter har förordnats för hyresnämnden i
Stockholm. För denna nämnd har förordnats ordinarie77 ledamöter
och 57 Hyresnämnden i Luleå harersättare. minst antal eller ordina-17
rie och 9 ersättare.

Någon kritik det på vilket ledamöterna förordnassätt har intemot
framförts. Utredningen har funnitinte anledning föreslå ändringar iatt
dessa regler eller reglerna vilka organisationer skall beredasav om som
tillfälle lämna förslag ledamöter.påatt

Något krav på ledamoten skall bosatt inom hyresnämndensatt vara
område finns inte och utredningen föreslår inte heller sådant kravatt
införs. Utgångspunkten bör givetvis intresseledamötemasattvara
lokalkännedom skall till I vissa fall kan det dock med hänsyntas vara.
till den jävsproblematik kan uppstå till och med lämpligt attsom vara
domstolen har tillgång till ledamöter bosatta utanför domsagan.ärsom

innebärDet också det finnsinte något hinderatt mot att en person
förordnas ledamot fleravid tingsrätter. Det totala antalet särskildasom
ledamöter behöver därmed inte öka jämfört med det nuvarande antalet.

Enligt uppgift utredningen har inhämtat från bl.a. hyresnämn-som
dema i Stockholm och Göteborg får för de ordinarieersättarna
ledamöterna tjänstgöra i mycket utsträckning. Hyresnämnden istor
Göteborg har låtit harersättarna Göteborg delta irepresenteratsom

utsträckning de ordinarie ledamöterna från Göteborg.samma som
Något bärande skäl för behålla med kanatt ett system ersättare mot
denna bakgrund inte anföras. Intresseledamötema skall delta i
verksamheten förstai hand på grund sina fackkunskaper. Ett systemav

innebär varje organisation föreslår för sinaatt ordinarieersättaresom
ledamöter kan lätt tolkas organisationstillhörighet har bety-attsom
delse. För nämndemän förordnas inte Utredningen förordarersättare.

enbart ordinarie ledamöter inte föratt dessa skallersättare utses.- -
Enligt 6 tredje§ stycket nämndlagen skall ordföranden, med iaktta-

gande reglerna den ledamoten skall känna till fastighets-attav om ene
förhållandenägares och den andre hyresgästers förhållanden, till
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tillhänsyn"medhanledamöterkalla denämndenitjänstgöring som
lämpligast". Ifinnerförhållandenoch övrigabeskaffenhetärendets

sakkun-medledamöterkretsbördetförordasförarbetena utsesatt en
för varjeordföranden harvilkablandområden,skilda attskap på

anfördesförslagetursprungliga närdetlämpligaste. I attdeärende utse
ordförandenbörtill det, rättanledning ägabeskaffenhetärendets ger

kandenställe kalla antasledamots ersättareordinariei somatt
tordebestämmelsenmedSyftet motberörd intressegrupp.företräda

berördanämndenplats iberedavaritbakgrund hadenna ävenatt
och 47.37bihang 151968:91 Bjfrintressegrupper s.prop.

det gällerochharEuropakonventionen när attEnligt 6 iart. en,var
offentligochopartisktillskyldigheter,ochrättighetercivila rättpröva

idomstol. Begreppenopartiskochoavhängiginförrättegång, en
fåtthardefinierade i konventionstexten utanartikeln inte närmareär
påkravendet gällerEuropadomstolens praxis. Närinnebördsin genom

skallbaradomstolen intedetframgåropartiskhetochoavhängighet att
jfroavhängigutåt framståopartiskochoavhängig ävenutan somvara
151praxis, 1997,europeiskrättigheter iMänskligaDanelius,Hans s.

de ledamöterskallordförandenBestämmelsenf.f.. utseatt somom
tveksam.principielltbakgrunddenna"lämpligast"han är motäranser

godtycke. DetförmöjlighetvidareLämplighetsbedömningen öppnar
delta,skallvilkaskallkriterierobjektivabör styra somsomvara

allmän-forviktigtkontrolleras. Dettaefterhand kani ärkriterier som
styckettredjeBestämmelsen i 6 §rättskipningen.förförtroendehetens

ordalydelse. Deenligt sin störreheller tillämpatsnämndlagen har inte
hartjänstgöringsschemansärskildanämnderna har upprättat som

sålundaharOrdförandenatjänstgöring.intresseledamötemasreglerat
har bedömtdeledamöterdeärendeenskiltför varjeinte utsett som

"lämpligast".som
uppfattningutredningensenligtmåste attUtgångspunkten vara

bestämmelserför uppdraget. Närmarelämpligaledamötersamtliga är
uppfattning,utredningensenligttjänstgöring bör motledamötemasom

domstol pårespektive sättreglerasbakgrund,denna somsammaav
arbetsordning.domstolenseller itjänstgöringnämndemännens

Behörighetskraven

svensklagfaren domareskallrättegångsbalkenkap. §Enligt 4 1 vara
harkonkurstillstånd ellerunderåriga eller imedborgare. De är somsom

domare.föräldrabalken får intekap. §enligt 7förvaltare ll vara
domstol ochallmänitjänstgörledamötersärskildadeFör som

jfr 21lagfaren domarepåkravförvaltningsdomstol ställs somsamma
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kap. ll § sjölagen 1994:1009, kap.22 fastighetstaxeringslagen5 §
1979:1152 och 24 § lagen 1990:886 granskning och kontrollom av

Ävenfilmer och videogram. för intresseledamöter deltar isom
Arbetsdomstolens verksamhet finns krav på svenskt medborgarskap
och de inte får underåriga eller i konkurstillståndatt eller havara
förvaltare 3 kap. lagenl § 1974:371 rättegången i arbetstvister.om

För intresseledamot hyresnämndi gäller han eller hon skallatt vara
svensk medborgare och fårinte underårig och inte heller havara
förvaltare enligt ll kap. föräldrabalken7 § jfr 5 § tredje stycket och 2
§ tredje stycket nämndlagen. Dessa behörighetskrav bör givetvis
behållas. Utredningen det bör ställas krav påäven konkursfri-attanser
het. finnsDet inte skäl för i detta avseende särbehandla dessaatt
ledamöter från övriga särskilda ledamöter eller lagfarna domare. I
stället leder detta förslag till enhetlighet och ytterligarestörre en

förgaranti ledamoten lämplig för sitt uppdrag.att är
Intresseledamötema hyresnämndeni avlägger inte domared. Innan

de börjar delta dömandeti vid tingsrätten bör de, liksom de lagfarna
domarna och andra särskilda ledamöter, avlägga domared.

Som tidigare anförts avsnitt 3.2.3.1 omfattas intresseledamötema
redan bestämmelserna i rättegångsbalken jäv. Ett problemav om som
utredningen har uppmärksammat det har förekommitär att att
intresseledamöter först efter förhandling har till känna detgett atten
kan ha förelegat jävssituation. Sannolikt kommer den omständighe-en

intresseledamoten skallten avlägga domaredatt medföraatt större
insikt reglerna och betydelsen jäv. Problemet kan iom ävenom av
vissa fall tänkas bero på intresseledamötema inte i förvägatt fått reda
på eller vad tvisten handlarparternas Utredningennamn attom. anser
ledamöterna i samband med kallelse till sammanträde alltid skall fåett
kopia uppropslistan och de viktigaste handlingarna i varjeav av
ärende. Härigenom torde j ävsproblemen undvikas.

Enligt 28 § andra stycket nämndlagen, hänvisar till 12 kap. 3 §som
andra stycket rättegångsbalken, får intresseledamöter vid hyresnämn-
den inte uppträda partsombud vid den nämnd han eller honsom som
tjänstgör vid. Motsvarande regel gäller för nämndemän och för
intresseledamot i Arbetsdomstolen 12 kap. 3 § andra stycket
rättegångsbalken och kap.5 3 § lagen 1974:371 rättegången iom
arbetstvister. Förbudet uppträda partsombud bör bestå.mot att som

3.2.3.5 Expert

Hyresnämnd får anlita biträda nämnden, ärendets beskaf-expert att om
fenhet eller särskilt skäl föranleder det 5annat § andra stycket
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nämndlagen. inte ledamot i nämnden och han saknarExperten är
bör däremotHan sitta med i nämnden vid förhandling och fårrösträtt.

antingen själv eller ordföranden ställa frågor. får ocksåHangenom
med jfrvid överläggning första stycket nämndlagen och27 §vara

f..1974:151 145prop. s.
tvistemål vid allmän domstol kanI inte anlitas. dessa målIexpert

får behovet specialkunnande tillgodoses sakkunnigbevis-av genom
ning. domstol har möjlighetEn yrkande förordnaävenatt utan partav

sakkunnigbevisning. Bevisning sakkunnig skiljer frånsigom genom
vittnesbevisning bl.a. detpå vittne skall berätta sinasättet att ett om
iakttagelser rörande händelse medan uttalaviss sakkunnig kanen en
sig angående erfarenhetssatser och omdömen.även

fastighetsdomstolenNär tidigare handlade hyrestvister kundevissa
teknisk ledamot delta i dömandet. samband med hyrestvistemaI att
fördes till tingsrättema denna möjlighet till expertmedverkanöver togs

Ävenbort jfr 1990/91:32 18. Bostadsdomstolen kunde anlitaprop. s.
teknisk ledamot, vilken skulle tjänstgöra mål fordrade särskildien som

sakkunskap. samband med BostadsdomstolenI skulle upphöraatt
gjordes motsvarande överväganden då hyresmålen fördes översom
från prövning i fastighetsdomstol till prövning i tingsrätt. ansågsDet
sålunda det inte fanns några skäl för låta teknisk ledamot delta iatt att
dömandet vid Svea hovrätt hovrätten borde målen i sinavgörautan att
normala sammansättning. anmärktes frågan teknisk expertisDet att om
kunde lösas hovrätten deti enskilda fallet vid behov förord-attgenom
nade sakkunnig biträda domstolen 1993/94:200prop. 56.atten s.

Utredningen tillfrågathar vissa hyresnämnder vilken utsträck-iom
ning de anlitar tillfrågadeDe nämnderna harexpert. uppgett attsom
det mycket ovanligt så sker. detNär sker har komplicerade frågorär att
i förvärvsärenden eller ärenden bostadsförvaltning föremål förvaritom
bedömning. Behovet expertmedverkan i hyresärendena framstår motav
denna bakgrund mindre framträdande. den mån domstolIsom en anser
det erforderligt med särskild sakkunskap torde den kunna lösa det

förordnande sakkunnigbevisning. Sakkunnigbevisning hargenom om
dessutom den fördelen framför expertmedverkan får delatt parterna av
den sakkunniges bedömning innan ärendet Utredningenavgörs. anser
sålunda det saknas skäl införa regler skall kunnaatt att att expertom
anlitas vid domstol.

3.2.3.6 Omröstning

Vid omröstning skall enligt 20 § nämndlagen reglerna i kap.16
rättegångsbalken tillämpas. Ordföranden skall dock sin meningsäga
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före intresseledamötema. Ordföranden, dvs den lagfame domaren, bör
enligt utredningens mening, sin mening först vid hand-säga även en

Ärendelagensläggning i tingsrätten. bestämmelser 3omröstning §om
första stycket bör därför kompletteras med bestämmelse detta.en om

3.2.4 Ansökan

Utredningens förslag: hyresärende handläggsEtt enligtsom
ärendelagen skall inledas efter ansökan Enpart.av
stämningsansökan enligt rättegångsbalken respektive ansökanen
enligt ärendelagen skall ha det innehåll balkdenna respektivesom
lag föreskriver.

inlederVem ärende enligt ärendelagenettsom

Ett ärende vid hyresnämnden efterkan inledas ansökan enskildav en
Hyresnämnden har också skyldighet vidta vissa åtgärderpart. att utan

formelltnågot yrkande har framställts. exempel det finnsEtt på i 62att
hyreslagen.§ denna paragraf föreskrivs nämnden självmantI skallatt

frågan utdömande vite.ta upp om av
Vid domstol bör hyreslagen liksomärende enligt andra dispositiva

ärenden endast kunna efter ansökan förelagtsinledas Vitepart.av som
med stöd bestämmelse hyreslagen bör också endast kunnaiav en
dömas efter yrkande jfr bl.a. 6 kap. tredje stycket21 §ut partav
föräldrabalken och lagen 1990:409 skydd för företags-ll § om
hemligheter. därförBestämmelsen vite i 62 § hyreslagen börom
ändras. förelagtsHar vite med stöd någon processuellett av
bestämmelse, kallelse till förhandling, skall domstolenit.ex. en en
givetvis yrkande ställning till vitet skall dömasutan part ta ut.omav

Innehållet ansökani en

Enligt uppgift8 § nämndlagen skall ansökan innehålla bl.a.en om
respektive fastig-och adress, den berördapartens motpartens namn

hetens belägenhet och beskaffenhet.tvistens
För några ärendekategorier uppställs ytterligare krav påvissa

innehållet i ansökningshandling. ansökan i förlängningstvistEnen en
skall sålunda innehålla uppgift de skäl åberopas förläng-motom som
ning 8 första§ stycket nämndlagen. ansökan ändringEn om av
hyresvillkoren skall innehålla uppgift den ändring villkorenom av som
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begärs första stycket8 § nämndlagen. ansökanEn upprustnings-om
föreläggande och ansökan förbättrings- eller ändringsåtgärden om
skall innehålla uppgift försökandens yrkande och grunder detta.om
Ansökan skall dessutom åtföljd utredning tekniskt,den ivara av
ekonomiskt eller hänseende behövs för ärendets prövningannat som

första16 § stycket nämndlagen. ärende angående godkännan-För ett
de från skriftligaavstående besittningsskydd gäller den ansök-attav
ningen bör innehålla de skäl åberopas till stöd för ansökan 14 §som
första stycket nämndlagen.

Om ansökan uppfyller de krav nämndlagen skallinteen som anger
nämnden förelägga sökanden åtgärda bristen. Om sökanden inteatt
följer sådant föreläggande, får ansökan avvisas.ett

Även rättegångsbalken och ärendelagen uppställer vissa krav på
innehållet i ansökningshandling. En ansökan stämning skallen om
innehålla bestämt yrkande, utförlig för deredogörelse omstän-ett en
digheter åberopas till grund för yrkandet, uppgift de bevissom om som
åberopas och vad skall styrkas uppgiftmed varje bevis samtsom om
sådana omständigheter behörig, inte behörighetengör rättensom om
framgår vad anförs i övrigt 42 kap. § rättegångsbalken.2av som
Bestämmelser innehållet i ansökan enligt ärendelagen finns i 6 §om en
ärendelagen. Enligt det lagmmmet skall ansökan innehålla uppgiften

det yrkas, de omständigheter åberopas till stöd förom som som
yrkandet, de bevis åberopas och det skall styrkas med varjesom som
särskilt bevis.

Om stämningsansökan inte uppfyller kraven kap.i 42 2 § rätte-en
gångsbalken skall förelägga käranden avhjälpa bristen. Omrätten att
käranden inte följer föreläggandesådant ansökanskall avvisas,ett om
den så ofullständig den inte kan läggas grund förtill rättegångär att en

Även42 kap. rättegångsbalken.4 § enligt ärendelagen kan rätten
förelägga sökanden avhjälpa brist ansökningshandling.i Omatt en en

sådant föreläggande följsinte kan förutsättningarunder vissaett rätten
avvisa ansökan 10 ärendelagen.§

tidigareSom anförts har utredningen kommit fram till tvistatt om
förersättning minskat bruksvärde enligt 24 och tvist återbetal-§a om

ning hyra enligt d skall55 § handläggas enligt rättegångsbalken. Förav
dessa tvisters vidkommande innebär reglerna rättegångsbalkeni i
huvudsak den skillnaden jämfört med nämndlagen ansökanatt en
måste innehålla yrkande bestämt till beloppvisstärett ett samtsom en
bevisuppgift.

Även for de tvister skall handläggas ärendelagen skärpsenligtsom
kraven på innehållet i ansökan. ansökan ärendelagen fårEn enligten
emellertid innehålla brister ansökan stämning innanstörre än en om
avvisning kan komma ifråga prop. 1995/961115 153. Domstolen hars.
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också möjlighet på informellt sätt,att ett t.ex. ettmer genom
telefonsamtal, inhämta kompletterande uppgifter. Utredningen attanser
det inte finns anledning frånnågra undantag ärendelagens krav.göraatt

vissa hyrestvistema uppställsFör i nämndlagen till och medav
längre gående krav på innehållet jämförti ansökan med ärende-en
lagen. ansökan upprustningsföreläggandeEn enligt eller b18 18om a
§ eller ansökan förbättrings- eller ändringsåtgärd enligt 18en om en e
eller h skall, anförts, åtföljd18 § den utredning i tekniskt,som vara av
ekonomiskt eller hänseende behövs för ärendets prövning.annat som
Saknar ansökan denna utredning får den avvisas. ansökanOm enligten
ärendelagen skulle sakna motsvarande utredning torde det medförainte

den kan avvisas. stället kommer brist i detta avseende sannoliktlatt en
leda till den ogillas.att att

3.2.5 Sammanträde

Utredningens förslag: de hyresärenden handläggs enligtI som
ärendelagen skall tingsrätten hålla sammanträde. Sammanträde
behöver dock hållas ärendet skallinte inte i sak ellerprövasom om
det med hänsyn till ärendets beskaffenhet inte behövs.

de hyrestvister skallFör handläggas enligt rättegångsbalkensom
föreslås inte någon särregel sammanträde.om

skall de ärenden handläggs enligt ärendelagen,Rätten i som om
det lämpligt med hänsyn till ärendets beskaffenhet och övrigaär
omständigheter, verka för förliks och, inteatt parterna parternaom
förliks efter förslag ochnågondera det inte uppenbartärpartenav

förutsättningar för förlikning saknas, lägga fram förslag tillatt
förlikning.

Sammanträde

Enligt nämndlagen skall enligt hyreslagen9 § nämnden vid tvist dock
inte i ärende upprustningsföreläggandeangår enligt 18 §§,som a-c
förbättrings- eller ändringsåtgärd d-fenligt 18 och h eller18 §
godkännande förbehåll enligt sjätte stycket, andra stycketl § 45 §av
eller andra stycket56 § kalla till sammanträde införparterna ett
nämnden. Nämnden får förhandlingärendet muntlig endastavgöra utan

det sker beslut andra stycketavvisning 8 § nämnd-ettom genom om
lagen eller avskrivning femte8 § stycket nämndlagen eller vid vissa
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s.k. massärenden, sedan lämpligt antal typfall tvister 9 §ett prövatsav
tredje stycket nämndlagen.

Sammanträde alltså, med de angivna undantagen, obligatoriskt.är
sökandenOm inte inställer sig skall ärendet skrivas Vissa ärendenav.
avskrivits på grund sökandens kan nämnden återupptautevarosom av

efter ansökan. Inställer sig inte får nämnden föreläggamotparten
honom vid vite inställa sig. Om ändå kommer fårinteatt motparten
ärendet i hansavgöras utevaro.

För några ärenden upprustningsföreläggande enligt 18 §§,a-c
förbättrings- eller ändringsåtgärd enligt d-f18 och och18 h §
godkännande förbehåll enligt § sjätte stycket,1 andra stycket45 §av
eller 56 andra§ stycket gäller särskilda handläggningsregler.
Sammanträde då inte obligatoriskt.är

muntligt förfarandeEtt har vissa självklara fördelar. Ett samman-
träde medför inte sällan utredningsunderlaget förbättras ochatt att
handläggningen kan effektiviseras. möjlighetAtt parter attges
muntligt lägga fram saksin har också betydelse för tilltron tillstor
rättsväsendet. Många uppfattar det också enklareparter attnog som
framföra sin sak muntligt det skriftligt. Möjlighetenän göraatt att
träffa förlikning underlättas också kan träffas. Särskiltparternaen om
vid hyrestvister muntligt förfarande lämpligt medär tanke påett att

sällan företräds juridiskt skolade ombud eller harparterna av vana av
uppträda inför domstol eller myndighet. Utredningenatt motanser

denna bakgrund det angeläget de nuvarande muntliga inslagenäratt att
behålls. utredningens direktivAv framgår också handläggningenatt
vid tingsrätten bör ha inslag obligatorisk muntlighet.av

Sammanträde anförts, obligatoriskt i de flesta ärendenär, som som
handläggs vid hyresnämnden. Sammanträde måste sålunda hållas även

det får bedömas meningslöst därför ansökan har medgettsattom som
eller det föreligger hinder för egentlig sakprövningmotparten attav en

på grund försuttna tidsfrister för ansökningar, uppsägningar,av
villkorsmeddelande eller anmodan avflytta. uppfyllaFör kravetatt att
på enkel, snabb och billig handläggning bör enligt utredningens
uppfattning det vid handläggning vid tingsrätt inte obligatoriskten vara

hålla sammanträde i motsvarande utsträckning vid nämnden.att som
Även företrädare för hyresnämnder har framfört denna synpunkt jfr
Hyresnämndens Stockholmi skrivelse den 24 juni 1997 till Justitie-av
departementet.

Förfarandet enligt rättegångsbalken har redan muntliga inslag. Enligt
kap.42 tredje9 § stycket rättegångsbalken skall, skriftligtnär ett

svaromål har kommit in till sammanträde hållas, det medrätten, inteom
hänsyn till målets beskaffenhet lämpligare med fortsatt skriftväxling.är

kap.Av 42 18 § rättegångsbalken framgår målet i regel skall avgörasatt
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det finns anledningefter huvudforhandling. Utredningen inteattanser
införa regler muntligtvad dessa bestämmelserutöveratt, anger, om

förfarande vid handläggning enligt rättegångsbalken.
förfarandet skriftligt.ärendelagen huvudregelnEnligt är äratt

till fördel förSammanträde skall hållas endast det kannär antas vara
främja snabbt avgörande 13 ärendelagen.utredningen eller § Förett

införsmuntliga inslaget förordar utredningen detbibehålla det attatt en
sammanträde de hyrestvistersärregel skall hålla itingsrättenattom

Utgångspunkten bör därvidhandläggs enligt ärendelagen. attvarasom
skall hållas ärende. ärendet inte skall isammanträde i varje Om prövas

sammanträdeeller behöver intesak, såsom vid avskrivning avvisning,
tillhållas det med hänsynhållas. Vidare behöver sammanträde inte om

allra flesta ärendena angårärendets beskaffenhet inte behövs. De som
kunna förhandling.avstående från besittningsskydd bör avgöras utan

Ävensak gälla. vissa tvistigasökandens talan medgetts börHar samma
förhandling. det föreliggerärenden bör kunna T.ex. näravgöras utan

rättsfråga, eniga sakförhållandena. Entvist i där ärparternamen omen
kunnaframstår uppenbart ogrundad bör ocksåansökan som som

sammanträde. tvistiga ärendenUtrymmet avgöraavgöras utanattutan
nuvarandesammanträde bör dock förhållandevis begränsat. Detvara

sammanträdetredje stycket nämndlagen från kravet påundantaget i 9 §
massärenden bör också behållas.vid vissa

föreskrivs domstolen skall hållaärendelagenI 14 § att samman-
enskild Sammanträde behöver dockträde, det begärs part.av enom

ärendet skall i sak, avgörandet inte gårinte hållas inte prövas omom
grundeller sammanträde på någonparten emot ett annanavom

behövs. Regeln har tillkommit bl.a. bakgrundomständighet inte mot av
handläggning. Skulle iEuropakonventionens krav på muntlig part en

enligt denhyrestvist begära muntlig förhandling bör hans till deträtt
föreslagna mindre följer ärendelagen.regeln inte 14 §änvara som av

förhandlinginställer sig till vidFöljden intepartav om en en
meddelashandläggning enligt rättegångsbalken tredskodom kanär att

honom. tredskodom innebär regel den inteEn att partmot som som
harinställt förlorar målet. praktiken torde också intesig I parten som

handläggning enligtinställt inför hyresnämnden förlora. Vidsig
regler enligtärendelagen gäller vid i stortutevaro sett samma som

nämndlagen 20 ärendelagen.§

örlikningsverksamhetenF m. m.

innehållernämndlagen, rättegångsbalken ärendelagenSåväl som
materiell processledning.likartade bestämmelser s.k.om
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Enligt första12 § stycket nämndlagen skall hyresnämnden
klarlägga tvistefrâgoma. Formellt omfattar bestämmelsen endast vissa

ärenden 7 nämndlagen.§ omfattarDen inte ärendentyper t.ex.av
angående godkännande avstående från besittningsskydd enligt 45 §av
andra stycket eller andra56 § stycket, upprustningsföreläggande enligt
18 eller§ förbud för hyresvärden förbättrings-vidta elleratta
ändringsåtgärd enligt 18 h Bestämmelsen torde däremot analogtvara
tillämplig på dessa ärenden.

kap.I 42 8 § andra stycket rättegångsbalken finns bestämmelser om
tingsrätten under förberedelsen i tvistemål skall verka föratt ett att

tvistefrågoma blir klarlagda och allt de villatt parterna anger som
åberopa i målet. kap.Av 43 andra4 § stycket rättegångsbalken följer

tingsrätten vid huvudförhandling i tvistemål skall tillatt ett atten se
målet blir efter vad dess beskaffenhet kräver och ingetutrett att
onödigt dras in i målet. lagrummenI också tingsrättenattanges genom
frågor och påpekanden skall söka avhjälpa otydligheter och ofullstän-
digheter i framställningar.parternas

Bestämmelserna tingsrättens materiella processledning vidom
handläggningen ärende återfinns i 12 § ärendelagen. dettaIettav
lagrurn domstolen skall till ärendet blir såatt att utrettanges se som
dess beskaffenhet kräver och inget onödigt dras in i ärendet. Detatt

också domstolen skall frågor och påpekanden försökaattanges genom
avhjälpa otydligheter och ofullständigheter i framställningar.parternas

Hyresnämnderna och tingsrätterna har, skyldighetutöver atten
utreda de materiella förhållandena, också skyldighet söka förlikaatten

Bestämmelserna förlikningsverksamheten vid hyres-parterna. om
nämnden respektive tingsrätten har dock utformats på olika sätt.

Enligt 12 § nämndlagen skall hyresnämnden, medling inteäven om
påkallas, söka förlika Vidare nämnden skall,parterna. attanges om

inte kan förlikas efter förslag någondera lägga framparterna parten,av
förslag till förlikning det inte uppenbart förutsättningar förär attom
förlikning saknas. Bestämmelsen omfattar, inte samtliganämnts,som

ärenden.typer av
kap.I 42 rättegångsbalken17 § finns bestämmelser tingsrättensom

förlikningsverksamhet under förberedelsen. lagrummetI attanges
skall, i den mån det lämpligträtten med hänsyn till måletsär

beskaffenhet och övriga omständigheter, verka för förliks. Iatt parterna
förarbetena prop. 1986/87:89 uttalas sådana faktorer måletsatt som
juridiska och sakliga komplikation, intresseparternas upprätt-attav
hålla goda relationer med varandra, deras förlilcningsvilja och medver-
kan advokater bör in i domarens bedömning detvägas ärav av om
lämpligt aktualisera förlikningsfrågan i mål. Vidare uttaladesatt ett
följande. Domaren kan upplysa olika för- och nackdelarparterna om
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respektive kan också informeramed förlikning dom. Han parterna om
beredda bevisa påståenden i vissa hänseendende måste sinaatt attvara

befogat domaren uppenbara fall talar föroch det kan i Vissaatt omvara
åberopade bevisningen förefaller otillräcklig.den honompart atten av
oförenligt med domarrollen förliknings-kan heller inteDet attanses

förhandlingarna sker under domarens direkta ledning och domarenatt
Förlikningsverksamhetensjälv kommer med konkreta medlingsbud.

utföras sig förbör emellertid på sådant domaren intesätt utsätterett att
domaren, förlikningsförsökenrisken verka partisk utan attatt om

kan fortsätta handlägga målet han jävigmisslyckas, att utan att anses
a.a. 110-114.s.

Ärendelagen förliknings-saknar helt särskilda bestämmelser om
verksamhet.

bedrivs vid hyresnämndernaFörlikningsverksamheten utgörsom en
hyrestvister. hyres-grundpelare i nämndernas handläggning Förav

frivilliga uppgörelser kantvistemas del det särskilt angelägetär att
beskaffenhet och mångaträffas bl.a. bakgrund tvistemas attmot av

med varandra kommer beståhar avtalsrelation ävenparter atten som
sedan har Utredningen det angelägettvisten avgjorts. äratt attanser

förtingsrätten verkar, på motsvarande hyresnämndensätt gör, attsom
också detförliks. bör i detta sammanhang iDet noteras attparterna

förfarandet vid bördirektiven till utredningen påpekas tingsrättenatt
ha sidan 17.inslag obligatorisk medling dir. 1997:97av

skall handläggas enligt rättegångsbalken fårde hyrestvisterFör som
den förlikningsverksamhet redan finns ibestämmelse rätte-om som

Ärendelagengångsbalken tillräcklig. saknar, nämnts,somanses
Ävenförlikningsverksamhet. bestämmelsenbestämmelse i 42om om

förberedelsenkap. rättegångsbalken som endast sikte på i17 § tar ett
tillämpbar utredningen det börtvistemål kan analogt attanses anser

paragraf vid handläggning enligtslås fast i särskild domstolenatten
verka för förliks och,ärendelagen skyldigär att att parterna om

förliks efter förslag någondera och det inteinte ärparterna partenav
uppenbart förutsättningar för förlikning saknas, lägga fram förslagatt
till förlikning.

Bevisning3.2.6

hyresärende får förhör med hållasUtredningens förslag: I ett part
under sanningsförsälcran. Rättegångsbalkens och ärendelagens

bestämmelser bevisning skall tillämpas.övriga om
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allmänhet3.2.6.1 Bevisning i

hyresnämnd förekommer olika former bevismedel. NämndenVid en av
förhör medfår hålla förhör med eller sakkunnig under ed ochvittne

sanningsförsäkran nämndlagen. Vidare kanunder 19 §part a
fastighetnämnden eller den nämnden förordnar besiktiga den som

ärendet Nämnden kan också föranstalta utredning 17 §rör. om annan
nämndlagen.

rättegångsbalken princip alla bevismedel tillåtna. DeEnligt iär
vittnesförhör under ed, förhör medvanligaste bevismedlen är part

skriftligt sakkunnigbevisning ochunder sanningsförsäkran, bevis, syn.
Ärendelagens principbestämmelser bevisning iöverensstämmerom

med rättegångsbalkens bestämmelser.
rättegångsbalken och å andra sidanskillnad mellan å sidanEn ena

rättegångsbalken bygger påärendelagen och nämndlagen är att
muntligtbevisomedelbarhet. innebär bevis skallDetta att ett tas upp

protokollvid huvudförhandling och läggas fram endastinte genomen
skriftligt nedtecknad vittnesberättelse. Enligt ärendelageneller som en

medförgäller bevisomedelbarhet. detoch nämndlagen inte Det äratt
skriftlig vittnesberättelse.tillåtet åberopaatt t.ex. en

har enligt nämndlagen, rättegångs-Hyresnämnden och tingsrätten
yrkandebalken och ärendelagen viss skyldighet självmantatt utanen -

skyldighet har utformatsbesluta bevisupptagning. Dennapart omav -
olikapå sätt.

eller den nämndenEnligt § nämndlagen skall hyresnämnden17
får ocksåförordnar besiktiga den fastighet ärendet Nämndenrör.som

föranstalta utredning. förarbetena tillnödvändig Iom annan
ellerbestämmelsen anförs det finns anledning "bör" nämndenatt om

någon nämnden förordnar besiktiga den lägenhet tvisten rör.somsom
Vidare anförs behov bör nämnden kunna föranstaltavid ävenatt om

angåendeutredning, exempelvis hyressättningstvist utredningiannan
hyresläget eller besiktning lägenheter åberopatsi orten som avav

anförs ocksåjämförliga med den aktuella lägenheten. Detparterna som
själva lägga fram dendet normalt bör ankomma på parterna attatt

ochutredning behövs för nämnden skall kunna bedöma tvistenattsom
bör föranstalta sådannämnden endast i undantagsfall självmantatt om

utredning prop. 1968:91 bihang 18-19.B s.
rättegångsbalken, till vilket lagrum ärendelagenEnligt kap. 6 §35

för bevisningen.hänvisar, ankommer det på sörja Rättenattparterna
erforderligt, självmant föranstalta bevisning.får dock, det Iär omom

framställningdispositiva mål får enligt lagrum interätten utansamma
meddelaförut begäran, ellerhöra vittne, inte hörts på partspart somav

föreläggande företeende skriftligt bevis. kan däremotRättenom av
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förordna förhör med och sakkunnigbevisning. fårRättenpart,om syn
infordra offentlig handling från myndighetäven en en annan

Ekelöf/Boman, Rättegång uppl,IV, 6 1992, 35.s.
Det mycket ovanligt domstol förordnar bevisningär att atten om

skall inhämtas dispositivti mål. utövadEn materiellrättett process-
ledning utesluter många gånger behovet officio irättenattav agerar ex
fråga inhämtande jfrutredning Fitger, Rättegångsbalkenom av
35:64-65.

hyresnämnd får förordnaEn inte självmant vittnesförhör ellerom
förhör med jfr 1974:151 148. Nämnden förefallerpart prop. s.
däremot ha något omfattande skyldighet vad tingsrätten haränen mer

förordna besiktning fastighet dvs. enligt rättegångs-att om av en
balkens terminologi eller sakkunnigbevisning. Endast i vissasyn
ärenden, såsom hyressättningstvister,i torde det finnas anledning för
tingsrätten självmant förordna jfr Holmqvist, Hyres-att t.ex.om syn
lagen, uppl.,5 1997, 421. Tingsrättens behov förordnaatts. av om
denna bevisning vid korrekt materiell processledning inte särskiltär en
påtagligt. Utredningen därför det finnsinte anledningatt attanser
införa regler tingsrätten självmant skall föranstalta bevis-attom om
ning omfattningi redan följer rättegångsbalkens ochänannan som av
ärendelagens regler.

nämndEn skall verka för utredningen i ärende får den inrikt-att ett
ning och omfattning lämplig med hänsyn till ärendetsärsom
beskaffenhet. Nämnden skall såvitt möjligt till onödig utredningattse
inte förebringas f16 § nämndlagen. Enligt 19 § nämndlagen fåra
förhör med eller sakkunnigvittne under ed eller förhör med underpart
sanningsförsäkran hållasinte nämnden finner bevisningen kanattom
föras på med mindre besvär eller kostnad.sätt avsevärtannat

Enligt såväl rättegångsbalken ärendelagen kan domstolen avvisasom
åberopad bevisning den omständighet vill bevisa saknarpartom som
betydelse eller erbjudet bevis inte erfordras eller uppenbart skulle bliom

verkan. fårRätten avvisa bevisning med mindreutan även avsevärtsom
besvär eller kostnad kan föras på 35 kap. rättegångsbalken7 §sättannat
och ärendelagen. får23 § Bestämmelserna därmed överens-anses

med de motsvarande bestämmelserna närrmdlagen.istämma

3.2.6.2 Vittne

Vid hyresnämnden tillämpas i huvudsak bestämmelsersamma om
vittnesförhör vid tingsrätten. Nämndlagen hänvisar tillnämligensom

Ävenkap.36 1-18 och 20-22 rättegångsbalken. ärendelagen
hänvisar till lagrurn och till 23-25 i kapitel. deI sist-samma samma
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bestämmelser skyldig-paragrafema finns särskilda vittnesnämnda om
rättegångskostnad och vittnetsfall förhet i vissa rättersättaatt part om

3.2.6.2 frågorförskott för sina kostnader i avsnitttill ersättning och tas
till upp.ersättning vittneom

oched enligt rättegångsbalkenskall avläggaMedan vittneett
ärende-obligatorisk vid handläggning enligtnämndlagen ed inteär en

anförs dettill ärendelagen 1995/962115 111lagen. Ipropositionen atts.
vittnesförhör underöverskattar värdetfinns risk for parterna ettatt aven

åstadkomma tillräcklig bevisningtillvara möjlighetened och inte atttar
riskdet också finnasskriftliga vittnesberättelser. Därmed ansesgenom

sammanträden.hållas onödigaför det kommer behövaattatt
ianledning införa särregler vittneUtredningen finner inte attatt om

hyresärende måste avlägga ed.

Förhör med3.2.6.3 part

beträffande förhör med till 37 kap. 1-3Nämndlagen hänvisar part
får förhör med under sannings-rättegångsbalken. Sålunda ägapart rum

försäkran.
reglerad. Förhör medfrågan partsförhör inteärendelagenI är om

under sannings-får däremot inte hållaskan ändå hållas. Förhöretpart
det skulle medförsäkran. förarbetena till ärendelagen anförs bl.a.I att

bevisvärdetbli mycket ovanligtsäkerhet komma partensatt attstor av
hölls under sannings-uppgifter påverkades förhöret medatt partenav

partsförhöret iregleringförsäkran. Vidare anförs redanatt en av
onödan kommerförenad med risken helt iärendelagen är attatt parter

Exempelregleringen.begära sammanträden för bli hörda enligtatt
skulle komma få sammanträdenärenden särskilt ofta utanattsom nog

utsökningsrättsligaframför allt deförmotsvarande ärnytta parten
införaspartsförhöret därförärendena. reglering bör inteNågon av

1995/96:l15 111.prop. s.
ärende-handläggs enligtdet i hyrestvistFråga uppstår somom en

sanningsförsäkran.lagen bör tillåtas förhör med hålls underatt part
normaltföreslår utredningen sammanträdetidigare anförtsSom att

ärendelagen.samtliga hyrestvister handläggs enligtskall hållas i som
förarbetena till ärende-Redan denna anledning framstår de iett avav

tillåta partsförhör under sannings-lagen angivna motiven till inteatt
iförsäkran mindre överspelat. Vidare kan konstateraseller attsom mer

kommerflera skall handläggas enligt ärendelagende tvisterav som
andraåberopa vittnesbevisning, medan denden kunnaparten attena

s.k.förhör med själv. gäller bl.a. i deendast kan åberopa sig Detparten
medkan åberopa vittnesförhörstömingsärendena, där hyresvärden en
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till den störande hyresgästen och där den störande hyresgästengranne
inte kan åberopa någon bevisning förhör med själv.sigän Enannan
obalans till den normalt dvs.är hyresgästens,partens,som svagare
nackdel kan uppstå denne inte tillåts höra självsig under sannings-om
försäkran. kanDet vidare vissa inte önskvärda konsekvenser om
andra förregler partsförhör gäller förlängningstvisteri i förverkan-än
detvister. finnsDet bakgrund det anförda anledning införamot attav

särregel i de hyrestvister skall handläggas enligtatten om som
ärendelagen får förhör med hållas under sanningsförsäkran.part

3.2.6.4 Skriftligt bevis

Nämndlagen saknar bestämmelser skriftligt bevis förutomom en
bestämmelse nämnden kan vid föreläggavite företeatt part attom
kontrakt eller handling hyresförhållandet 18 § nämnd-rörannan som
lagen.

Ärendelagen hänvisar i fråga skriftligt bevis till rättegångs-om
balkens bestämmelser 25 § ärendelagen. Hänvisningen innebär att
samtliga bestämmelser i rättegångsbalken skriftligt bevis ärom
tillämpliga förutom bestämmelse bevisupptagning huvud-utomen om
förhandling 38 kap. 6 § rättegångsbalken.

Det uppenbart skriftligt bevis,är bestämmelseratt närmaretrots att
därom saknas i nämndlagen, åberopas i nämnden. Rättegångsbalkens
regler, till vilka ärendelagen hänvisar, medför förfarandet bliratt mer
fonnaliserat. De medför också skyldigheten förete handlingaratt att

bevis ökar. övrigt medförI reglerna enligt rättegångsbalken intesom
någon förändring. Skäl till särreglering saknasstörre därför.

3.2.6.5 Syn och sakkunnig

Enligt 39 kap. l § rättegångsbalken kan "för skärskådanrätten av
fastighet eller föremål, lämpligen kan flyttas till ellerrätten,av som

plats, där viss händelse timat" hålla å stället. kanSyn ocksåav syn
hållas vid domstolen föremål eller handling jfr 39 kap. 5 §.t.ex.av

I 40 kap. rättegångsbalken finns bestämmelser sakkunnigbevis-om
ning. Med sakkunnigbeviset åsyftas i första hand tillhandahållaatt
domstolen uttalanden angående erfarenhetssatser och omdömen som
förutsätter särskild erfarenhet eller utbildning hos deras avgivare.

En sakkunnig kan förordnad domstolen, s.k. domstols-vara av
sakkunnig. sakkunnigEn kan också utsedd Sakkunnigpart.vara av en

utsedd kallasär partssakkunnig.partsom av



Handläggningen hyreslagenSOU 1999: 15 enligt 197tvisternaav

Domstolen kan förordna domstolssakkunnig skallatt etten avge
yttrande fråga 40 kap. och rättegångsbalken.viss 1 7över en

kan också förordna den sakkunnige skall besiktiga fastighetRätten att
eller föremål kap. stycket rättegångsbalken. Sakkunnig,40 5 § andra

har skriftligt yttrande, skall höras muntligen inför rättenavgettsom om
yrkar det, och hans hörande uppenbart saknar betydelse, ellerintepart

erforderligtfinner det 40 kap. 8 rättegångsbalken.§rättenom annars
Även skriftligtpartssakkunnig kan utlåtande och hörasetten avge

införmuntligen 40 kap. 19 § rättegångsbalken.rätten
Ärendelagen hänvisar till rättegångsbalkens bestämmelser om syn

respektive sakkunnigbevisning med undantag för några bestämmelser
handlar huvudförhandling 25 ärendelagen.§som om

Enligt nämndlagen skall, det finns anledning till det, nämndenom
eller den nämnden förordnar besiktiga den fastighet ärendet rörsom
17 nämndlagen. Med rättegångsbalkens terminologi sålunda§ är
besiktningen i det förstnämnda fallet betrakta och i detatt som syn
andra fallet sakkunnigbevisning domstolssakkunnig. Efter-som genom

rättegångsbalkens och ärendelagens regler och sakkunnigsom om syn
täcker vad enligt nämndlagen betecknas besiktning finns intesom som
skäl införa besiktning särskilt bevismedel.att ettsom

nämndlagen framgår nämnden får, begär detAv 19 § att parta om
och förhöret erforderligt för hålla förhör med sakkunnigutredningen,är
under ed. bestämmelse hänvisas till bl.a. 40 kap. 1-10, 12, 14I samma

Ävenoch rättegångsbalken. förfaran-19 i i detta avseende motsvarar
det vid tingsrätten det nuvarande förfarandet vid hyresnämnden.

Enligt första stycket nämndlagen skall beredas tillfälle17 § parterna
närvarande vid besiktning. föreskrift gäller både förDennaatt vara

besiktningsådan sker nämnden och för sådan utförssom avav som
särskild besiktningsman. föreskrivs40 kap. 6 § rättegångsbalkenI att

det "finnes lämpligt" närvarande vid besiktningäratt parternaom en
tillverkställs domstolssakkunnig, skall kallasparternasom av en

förrättningen. tillEnligt de bestämmelser i rättegångsbalken,om syn
vilka ärendelagen hänvisar, finns föreskriftdet inte någon särskild om

skall beredas tillfälle närvarande. Näratt parterna att vara syn
förekommer i mål handläggs enligt rättegångsbalken ärett som synen

delnormalt huvudförhandlingen. Enligt ärendelagen hand-ären av
läggningen skriftlig. kan hålla sammanträde.Rätten dock vid ettsyn
Även särskild föreskrift torde bakgrund härav påutan mot parterna,
motsvarande vid nämnden, kunna vid besiktningsätt närvarasom en
vid domstolsförfarande den utförs i form ellerett oavsett avom av syn

domstolssakkunnig.en
Enligt nämndlagen kan nämnden förelägga18 § intepart, som

frivilligt tillfälle kontraktlämnar till besiktning eller till granskning av
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sanktionsregelhandling, Rättegångsbalken saknareller vite. omannan
tillfälle stället", lägen-eller lämnar till "å iinte t.ex.part syn enannan

förmodligenfall handräckning,het. Domstolen torde i vart mengenom
jfrvitesföreläggande, kunna framtvingainte ett en syngenom

GärdeEkelöf/Boman uppl. 1992 224 och 539.Rättegång IV, 6 s.s.
tillhandahållakan föreläggas vid viteeller tredje däremotPart attman

lämpligen kan flyttas till 39föremål och skriftlig handling, rättensom
Motsvarande bestämmelser gäller vidkap. rättegångsbalken.5 §

utför jfr kap. § tredjebesiktning domstolssakkunnig 40 5som en
rättegångsbalkenVid handläggning enligtstycket rättegångsbalken. en

kunnatorde sålunda i lägenhet inteeller ärendelagen t.ex. ensyn
förrättningen ställetframtvingas vite. Med hänsyn till iett attgenom

genomföras handräckning och enhetliga Ikan tvångsvis attgenom
lföredraförfaranderegler för samtliga mål och ärenden är att anser

vitesföreläggande börsärreglering inteutredningen någonatt om
införas.

nedantill sakkunnig avsnitt 3.2.7.2.Frågan ersättning tasom upp

gångskostnader3.2.7 Rätte

ärenden skall ansök-Utredningens förslag: samtliga mål ochI en
ningsavgift skall också betala kostnaderna för bevis-Parternatas ut.
ningen.

de ärenden handläggs enligt ärendelagen och angårI somsom
bostäder, med undantag för ärenden angående tillstånd till kommun

uppgiftsföreläggandeöverlåta hyresrätt hyreslagen och 6437 §att
förhyreslagen, skall vardera sin kostnad inte§ parten svara om

följer rättegångsbalken. ärenden angår18 kap. 6 § Iannat somav
eller uppgiftsföre-tillstånd till kommun överlåta hyresrättatt

läggande och samtliga ärenden angår lokaler i de tvisteri samtsom
föreslås särregleringhandläggs enligt rättegångsbalken ingensom

varför rättegångskostnadsreglema ärendelagen respektive i 18i 32 §
kap. rättegångsbalken blir tillämpliga.

Ansökningsavgzft

ansökningsavgiftVid de flesta myndigheter och domstolar tas ut omen
ansöknings-myndighetens eller domstolens i anspråk.tjänster Entas
inleds efter-avgift förhindra mindre motiverade tvistervissaattanses

ansökan skall avvisas avgiften inte betalas.som en om
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föreskrifter avgifter i förordningendomstolarnas del finnsFör om
domstolarna. Ansöknings-avgifter vid de allmänna1987:452 om
fastighetsmål. de flestakr för tvistemål och Föravgiften uppgår till 450

eller kr.ansökningsavgiften till 275 kr 375domstolsärenden uppgår
nämndens ärendennågon avgiftVid hyresnämnden inte Närut.tas

ochalla andra målbör dessa, liksom iförs till tingsrättenöver stort sett
avgiftsbeläggas.ärenden vid domstol,

tillErsättning vittne m.

ärendehörs mål eller i i tings-eller sakkunnig iEtt vittne ett ettsomen
och förloradför bl.a. kostnader förhar till ersättningrätten rätt resa

inställelsen. har åberopatarbetsförtjänst samband med Parteni som
ellersamband med måletskall betala ersättningen.förhöret I att

kostnadernaskallyrkaärendet kan ersättaavgörs motpartenparten att
för bevisningen.

från skyldighetinfördes undantagdecember 1997lDen attpartsett
stycket andra meningenkap. § andrabetala beviskostnader 36 24

dentill. kan enligtärendelagen hänvisar Rättenrättegångsbalken, som
ekonomiskahänsyn tilldet skäligt medbestämmelsen, är partensom

till och andrabesluta ersättning vittnenförhållanden, att personer som
medel. förarbetena till bestäm-skall utgå allmänna Ihörs måli ett av

betalas allmännaregel bör ersättning intemelsen anförs att avsom
försörjnings-till hansårsinkomst med hänsynmedel tagenpartensom

kr prop.förrnögenhetsförhållande 000överstiger 100börda och
1996/97:9 234.s.

ellerde vittnenhyresnämnden behöver inteVid ersättaparterna
stycketförhör Enligt andrade åberopar med. 19 §sakkunniga som

inkallat ochnämnden hartill dennämndlagen skall ersättning somsom
Bestämmelsen i 19 §medel.stället utgå allmännainte iär part av

lagentidigare gällandei dennämndlagen fanns intagen även
då sådan sakkunnigoch avsåghyresnämnder1968:349 somom

till denförarbetenaskulle utföra besiktning. Inämnden förordnat en
bidra till kostna-skyldighet för"någonlagen uttalades bl.a. part attatt

införas" prop.bör givetvis inteför hyresnämndens verksamhetderna
f23.1968:89 bihang B s.

decem-gjordes den 1rättegångsbalkende ändringar iGenom som
grundskydd vidfått ekonomisktställdaber har de1997 sämst ett en

särregelför införatorde skälenHärigenomdomstolsprocess. att en
förs tillhyresnämndsärendenanämndlagenmotsvarande 19 § övernär

tingsrätt ha minskat.
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Enligt uppgift från nämnderna förekommer vittnesbevisning eller
sakkunnigbevisning sällan och den sker det främst de förläng-inär är
ningstvister störningar boendeti också någoni mån isamtsom avser
ärenden rörande överlåtelse hyresrätt till samboende. stömings-Iav
ärendena det regel hyresvärden åberopar muntlig bevis-är som som
ning. överlåtelseärendenaI åberopar vanligtvis hyresgästen muntlig
bevisning form förhöri med självsig och vittnesförhör med denav
samboende för styrka varaktigt förekommitsamboende mellanatt att
hyresgästen och den hyresrätten önskas överlåten på. dennaMotsom
bakgrund kan det knappast strida den bärande tanken bakommotanses
hyreslagen social skyddslagstiftning regler införsatt attsom en om

skall betala sina beviskostnader. enhetligt förfarandeEtt förparterna
olika mål och ärenden också allmänhet föredra.iärtyper attav

Utredningen föreslår med hänsyn till vad anförts attsom ovan
bestämmelsen skall samtliga beviskostnader iersättaatt statenom
hyresnämndsärenden avskaffas. Staten bör dessa ärenden handläggs inär
domstol sålunda inte andra beviskostnader de följerersätta än som av
bestämmelsen kap.i 36 24 andra stycket§ rättegångsbalken. sådanEn
ordning också med de regler redan gäller i Sveaöverensstämmer som
hovrätt vid överprövning överklagade hyresnämndsmål.av

förErsättning rättegångskostnader

dispositivaFör tvistemål huvudregeln den förlorande skallär att parten
den vinnande för dennes kostnader 18 kap.ersätta 1 §parten

rättegångsbalken. Om den vinnande har inlett rättegångenparten utan
anledning till det eller föranlett onödig rättegång,att motparten gett

skall däremot den vinnande dennesersättaparten motparten rätte-
gångskostnader eller vardera stå sin kostnad 18 kap. 3 §parten
rättegångsbalken. Ytterligare undantag från den nämnda huvud-ett
regeln finns i 18 kap. 6 § rättegångsbalken. detta lagmm följerAv att
har uteblivit från förhandling eller inte iakttagit föreläggandepart ett

meddelat eller påstående eller invändning, hanrättensom genom som
insett fog, föranlettsaknat uppskov i målet eller eljest vållat kostnad
för skall han denna kostnad hur rättegångs-motparten, ersätta oavsett
kostnaderna i övrigt skall fördelas.

deFör ärenden handläggs enligt ärendelagen och där enskildasom
till varandra gäller rättegångskostnadsreglerär motparter samma som

för tvistemål 32 ärendelagen.§
Vid hyresnämnden får själva stå sina kostnaderparterna oavsett

Överklagasutgången i ärendet. hyresnämndsmål till hovrättSveaett
skall däremot bestämmelserna i kap.18 rättegångsbalken tillämpas vid
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hovrättens handläggning. flera ärendekategorier föreskrivsFör dock att
vid överklagande vardera skall för sin kostnadäven ett parten svara om

inte försumligvarit enligt kap.18 6 § rättegångsbalken 73 §part
hyreslagen.

Enligt direktiven utgångspunkten den nuvarande ordningenär att
skall behållas. Utredningen den nuvarande ordningen i principattanser
bör behållas för de ärenden skall handläggas enligt ärendelagensom
och angår bostadshyresförhållanden. allmänhetDet i angelägetärsom

enskilda bostadshyresgäster kan få sin sak prövad behövaatt utan att
riskera betala rättegångskostnader.att

ordningEn innebär vardera skall stå sin kostnad kanatt partensom
i vissa situationer leda till det blir ekonomiskt olönsamt föratt parten

ansökan, denna bifalls. blir detT.ex. inte ekono-göra ävenatt en om
miskt motiverat ansöka åtgärdsföreläggande avseendeatt ettom en
reparation kostnaden för reparationen understiger ansöknings-om
avgiften. talar förDetta den förlorande bör åtminstoneersättaatt parten
ansökningsavgiften. Utredningen emellertid det inte finnsattanser
anledning införa särskilda rättegångskostnadsregler för enbartatt
ansökningsavgiften. Endast i undantagsfall understiger värdet detav

kan uppnås förfarande ansökningsavgiften. Såvittettsom genom avser
åtgärdsföreläggande har hyresgästen möjlighet i stället föratt att
ansöka sådant föreläggande utverka sin pårätt sättannat utan attom
betala ansökningsavgift jfr 16, och21 22 hyreslagen.

förfarandeEtt innebär vardera skall stå sin kostnadatt partensom
kan i vissa situationer befaras leda till visst rättegångsmissbruk.ett

harDetta påtalats hyresnämndema jfr Hyresnämndens iäven av
Stockholm skrivelse till Justitiedepartementet den 24 juni 1997.av

förhindraFör missbruk föreslås bestämmelserna i kap.18 6 §att att
rättegångsbalken skall tillämpas på de aktuella ärendena.

Utredningen sålunda bedömningen i de frågor skallgör att som
handläggas enligt ärendelagen och bostäderangår skall varderasom

för sin rättegångskostnad, följerinte kap.18parten annatsvara om av
6 § rättegångsbalken. Vardera skall sålunda för sinparten svara
kostnad vid överprövning i hovrätt eller domstolen.även Högsta I
ärenden angående tillstånd för kommun överlåta hyresrätt 37 §att
eller uppgiftsföreläggande 64 § saknas anledning föreslå särregler.att
Ärendelagens rättegångskostnadsregler blir i stället tillämpliga på
dessa ärenden. Eftersom kommun knappast kan uppträdaen anses som
enskild i ärenden enligt 37 § se härom 1995/961115i 117part prop. s.

och följer171 rättegångskostnadsreglema i 32 § ärendelagenav
vardera står sin kostnad dessai ärenden. ärendenI enligt 64 §att parten

torde i praktiken enskilda hyresgäster inte förekomma part.som
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ärenden angår lokaler bör rättegångsbalkens principer till-I som
lokalhyresförhållanden näringsidkarelämpas. i åtskilligaParterna är

och jämställda. Sådana sociala skyddsaspektermånga gånger deär som
finns vid bostadshyra, finns vid lokalhyra. förlorandeinte Den parten

förbör sålunda den vinnande dennes kostnader.ersätta parten
Slutligen bör rättegångsbalkens kostnadsregler tillämpas på de

frågor enligt utredningens förslag skall handläggas enligt rätte-som
gångsbalken ersättning för minskat bruksvärde enligt och åter-24 §a
betalning enligt §.hyra 55 dav

Särskilt beslut säkerhetsåtgärd3.2.8 och

förslag: ärende såväl frågan förläng-Utredningens I rörett som om
avtal villkoren för sådan förlängning upphör möjlig-ning av som

heten meddela särskilt beslut i förlängningsfrågan jfr 13 §att
nämndlagen.

Särskilt beslut

Ärende handläggs enligt ärendelagen beslut.avgörs genomsom
Domstolen saknar möjlighet viss sakfråga i ärendet meddelaöveratt en
särskilt beslut.

Genom lagändring år öppnades möjlighet för hyresnämn-1975en
den ärende såväl fråga förlängning avtal,i röratt ett som om av som
villkoren för sådan förlängning, meddela särskilt beslut mellanbeslut-

förlängningsfrågan. får överklagas jfri sådant beslut särskilt 13 §Ett-
nämndlagen f..och 1974:151 146prop. s.

Bestämmelsen nämndlagen kan fylla funktion villkors-i 13 § en om
frågan kräver omfattande utredning. Enligt vad utredningen haren mer
erfarit fallet.det emellertid mycket ovanligt så Yrkandenär äratt om
villkorsändring i förlängningstvister regelmässigt s.k. kortaavser
villkor, förlängasavtalet skall med månad och medt.ex. att en en
månads uppsägningstid. villkorsyrkanden har sambandDessa intimtett
med förlängningsfrågan och måste samtidigt den frågan.avgöras som
Yrkanden ändringar villkoren kräver någon omfattandeom av som mer
utredning, högre hyra, mycket ovanliga och kan allmänhetiärt.ex. om
inte ha något naturligt samband med talan hyresför-attanses en om
hållandet skall upphöra. Enligt de hyresnämnder utredningen harsom
talat med fattas särskilt beslut enligt nämndlagen sällan.13 § ytterst
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saknar praktisklagstiftning bestämmelserbör inteEn tyngas somav
finns anledning ha kvarbetydelse. Utredningen det inte attattanser

kan meddelas i förlängnings-bestämmelsen särskilt beslutattom
till stånd villkorsändringhyresvärd önskartvisten. Om attutanenen

får ansöka ändringskall förlängningstvisten handen iprövas avom
han anhängiggör förlängnings-hyreslagen innanvillkoren enligt 54 §

tvisten.

Säkerhetsåtgärd

synnerlig vikt, förärendelagen får domstolen, detEnligt 26 § ärom av
sådana åtgärderärendet har avgjorts beslutatiden intill dess att om som

det främstärendet gäller. Enligt förarbetenasäkerställer det ärsom
andra stycket rättegångs-åtgärder den i 15 kap. 3 §typav som anges

förbud vidbalken kan komma i fråga, dvs. vite utövaattett ensom
föreläggandeverksamhet eller företa viss handling ellerviss annaten

finns möjlighetervid beakta sökandens anspråk.vite Det även attatt
eller meddela föreskrift ägnad påförordna syssloman är atten en som

1995/96:förebygga intrång i sökandens prop. 115något rättsättannat
domstolsärenden, 196.och Fitger, 1996115 Lagens. om s.

kanmotsvarande bestämmelse finns inte i nämndlagen.Någon Det
kan bli aktuelltuteslutas det i vissa hyrestvisterinte attatt typer av

säkerhetsâtgärd enligt det lagnimmet.meddela beslut angivnaom
eventuellahyreslagskommitté behandlade fråganårs1989 om

lagstiftningsåtgärder för förhindra ändring hyratvisteratt att om av
hyres-förhalning från drar så länge i tiden attmotparten utgenom

övervägde införandetvärdens likviditet Kommitténäventyras. enav
interimistiska beslut hyrestvister 1991:86 152-ordning med i SOU s.

finnsdet behov156. utredning har i uppdragDenna övervägaatt om
och Utred-den aktualiserade lagändringen dir. 1997:97 15 21.s.av

behandla denna fråga.ningen kommer i huvudbetänkandet att

Omprövning beslut3.2.9 av

ärendelagenochUtredningens förslag: Bestämmelserna i 34 35
skall tillämpas vid handläggningomprövning beslut avavom

hyresärenden.

beslut.finns bestämmelser omprövningärendelagenI 34 § avom
finnerbestämmelser skall denEnligt dessa tingsrätt, när att etten
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beslut den har fattat uppenbart oriktigt på grundärsom av nya
omständigheter eller någon anledning, ändra beslutet. Enav annan
förutsättning för omprövning det kan ske snabbt och enkelt ochär att

det blir till nackdel för någon enskild Skyldighetenutan att part. att
gäller beslutet överklagas. fårOmprövning dock inteompröva även om

ske frågan omprövning kommer först sedan tiden förom om upp
överklagande beslutet gått ut.av

och förvaltningslagenI 27 28 finns1986:223 i det närmasteen
identisk bestämmelse med ärendelagen.34 § Hyresnämndema iär
konstitutionellt hänseende förvaltningsmyndigheter och skall tillämpa
förvaltningslagen. andraI 22 § stycket nämndlagen har emellertid
uttryckligen bestämmelserna omprövning i och27 28angetts att om
förvaltningslagen skallinte tillämpas vid nämnderna.

Undantagsbestämmelsen i 22 andra stycket§ nämndlagen infördes
vid tillkomsten den förvaltningslagen. En nyheterna i denav nya av
lagen just reglerna omprövning. förarbetena tillI undantags-var om
bestämmelsen anfördes hyres- och arrendenämndema förvalt-att är
ningsmyndigheter nämnderna står domstolarna eftersomatt nära,men
åtskilliga regler förfarandet desamma hos domstolarna. Detärom som
anfördes vidare reglerna omprövning beslut inte böratt görasom av
tillämpliga hos nämnderna på grund "dessas domstolsliknandeav
karaktär" prop. 1986/86:39 f..55s.

Det ursprungliga motivet till undandra hyresnämndema frånatt
förvaltningslagens omprövningsinstitut inte längre gällande eftersomär
omprövning, införandet ärendelagen, kan ske vidävengenom av
domstol. Något bärande skäl förtalar omprövningsreglema inteattsom
skall tillämpas på de hyrestvister skall handläggas enligtäven som
ärendelagen, kan inte anföras. föreligger därförDet inte skäl att
undanta de hyresfrågor skall handläggas enligt ärendelagen frånsom
omprövningsbestämmelsema.

får förmodas bliDet relativt sällsynt förekommande beslutatt
ändras omprövning. Endast de ärendeni där något motparts-genom
förhållande inte föreligger, såsom vid godkännande avståendeav av
besittningsskydd, kommer bli aktuell.omprövning att
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Överklagande3.2. l 0

förslag: Samtliga beslut ärendenUtredningens varigenom som
handläggs ärendelagen får överklagas till hovrätt.enligt Föravgörs

införs ledet domstolen reglervissa ärendena i hovrätt-Högsta omav
får överklagasfullföljdsförbud med ventil. Beslut övriga ärendeni

domstolen.till Högstaäven
införs för samtliga ärenden ledetRegler prövningstillstånd iom

domstolen.tingsrätt-hovrätt och gäller i ledet hovrätt-Högsta
handläggas enligt rättegångsbalkenhyrestvister skallDe som

överklaganderegler.följer den balkens

Fullföljdsförbud3.2.10.l

hyresnämndens beslut tillEnligt den nuvarande ordningen överklagas
hovrätt också slutinstans.Svea ärsom

Besluthyresnämnden fattar får överklagas.flesta beslutDe som
avståendeförbehåll vid blockuthyming ochangående godkännande av

stycket andrafrån besittningsskydd 1 sjätte stycket, § andra 56 §§ 45
,

beslutfår dock överklagas. Likaså fårstycket och hyreslagen inte70 §
tillståndtillstånd överlåta hyresrätt för byte ochangående attatt

med avflyttning från lokalupplåta lägenhet andra hand uppskovi samt
överklagas. Slutligen får inteoch hyreslagen inte35, 40, 59 70

överklagas 12heller yttrande hyresnämnden vid medlingavgett asom
och andra stycket nämndlagen.§ 23 §

tillstånd överlåta hyresrättöverklaga beslut angåendeRätten att att
hand och hyreslagenför byte och upplåta lägenhet i andra 35 40

Dessförinnan inte godtogbegränsades år 1973. kunde parten som
förklandra beslutet. de viktigaste skälenhyresnämndens beslut Ett av

handläggnings-slopandet klanderrätten önskemålet minskaattav var
tiden prop. 1973:23 136-138.s.

hyreslaghyreslagskommittés delbetänkande SOU1989 års NyI
möjlighet tillåtaföreslogs hyresnämndema skulle1991:86 attatt ges

för byte ochbeslut angående tillstånd till överlåtelse hyresrättatt av
fannnämndentillstånd till andrahandsupplåtelse fick överklagas, om

fördärför kunde viktsärskilda skäl tillåta det det antasatt att vara av
fullföljds-Bostadsdomstolen prövade talan s.k.rättstillämpningen att

förslaget medförbud ventil. Hyreslagskommittén motiverademed att
olägenheter bl.a.totalt överklagandeförbud förenat medett genomvar

åberopadesuppdelad tolv nämnder. Vidarerättskipningen påatt var
återinföraKommittén ville emellertid interättssäkerhetsaspekter. en
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generell överklaganderätt främst grundpå vikten berördaattav av
ärenden avgjordes snabbt SOU 1991:86 156-159. Hyreslags-s.
kommitténs förslag har lett tillinte någon lagstiftning; frågan om en
ändring överklagandereglema har i stället fått anstå till dess ifråga-av
varande utredning frågan i samband med uppdragetutrett prövaatt om
hyres- och arrendenämndema kan integreras med tingsrätterna prop.
1997/98:46 21.s.

Regler förbud överklaga tingsrättsavgöranden ovanliga.ärattom
gäller främstDessa beslut fattas under handläggningen mål.ettsom av

I Hovrättsprocessutredningens betänkande reforrneratEtt hovrätts-
förfarande SOU 1995:124 föreslogs emellertid fullföljdsförbudatt
skulle införas för domar och beslut i dispositiva tvistemål där värdet av
tvisteföremålet understiger tiondel basbeloppet. Bakgrunden tillen av
förslaget det inte ansågs rimligt hovrätten handlägger tviste-att attvar
mål anspråk väsentligen understiger samhällets kostnaderrörsom som
för förfarandet och typiskt har mycket begränsad ekonomisksettsom

Ö-målenbetydelse för a.a. 282-288. de s.k.För föreslogsparterna s.
överklagandeförbud skulle införas för tingsrätt fattade interimis-att av

tiska beslut familjemål.i skäl för detta förslagEtt hovrätten,attvar
ofta dessa mål på handlingarna, vid sin harprövningavgör sämresom

förutsättningar bedöma de aktuella frågorna. Vidare ansågs inteatt
prejudikatbildningen bli lidande eftersom hovrätten kan frågornapröva
i samband med överklagande domen. Utredningen ansåg däremotav
inte interimistiska beslut förekommer i samband med olikaatt som

domstolsärenden skulle underkastade överklagandeför-typer av vara
bud. denna del anfördesI hovrätten kaninte ha möjlig-att sämreanses
heter tingsrätten bedöma dessa frågor eftersom handläggningenän iatt
regel skriftlig både i tingsrätten och hovrätten beslutenär ärsamt att av
ingripande karaktär och kan ha relativt betydelse för den enskildestor
a.a. 288-191.s.

Det nuvarande detpå hyresrättsliga området medsystemet över-
klagandeförbud i vissa frågor förenat med betydande olägenheter.är

främstaDen olägenheten den risk för splittring i rättspraxisär som
uppstår för rättsbildningen uppdelat på samtliganär ansvaret är
nämnder. detAtt sig mål masshanteringskaraktär interör görom av
behovet möjlighet till överprövning och till prejudikatbildningav en
mindre framträdande. bristfälligEn rättsbildning leder till att
rättstillämpningen blir mindre forutsebar och därigenom mindre rätts-
säker. Den bristfälliga rättsbildningen och de rättssäkerhetsaspekter

alltid kan anläggas då det gäller frågor överklagarätten görattsom om
utredningen föreslår införsdet i samtliga ärendenatt att rätt atten

överklaga tingsrättens avgörande.
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ingripande och kortmindreärenden där beslutenvissaI är en
fullföljds-reglerönskvärd föreslåshandläggningstid särskiltär om

Vidaredomstolen se nedan.ledet hovrätt-Högstaförbud med ventil i
möjligheten förordnasammanhangmåste i detta attattnoteras om

kraftlaga 55 §beslutet inte har vunnitbeslut får verkställas även com
kap. §tredje stycket hyreslagen, 17 14femte stycket och d §55 rätte-

gångsbalken och ärendelagen.31 §

Prövningstillstånd i hovrätt3.2. 10.2

hyres-prövningstillstånd för definns krav påFör närvarande inte
deöverklagas till hovrätt. Vissanämndsärenden får Svea avsom

underkastade kravvid dockhyrestvister handläggs tingsrätten ärsom
gällerdem.för hovrätten skall Dettapå prövningstillstånd prövaatt

skade-hyra ochbetalning hyra, nedsättningbl.a. mål angående avav
basbelopp.vad yrkas understigerstånd, värdet ettav somom

bara dispo-prövningstillstånd finns för närvarande inte iRegler om
tilltaladbrottmål och ärenden. Omtvistemål i vissasitiva ävenutan en

från för brottpåföljd eller frikäntsdömts till böterinte än ansvarannan
månaderfängelseföreskrivet straffför vilket det inte svårare änär sex

överklagande.prövningstillstånd för hovrätten skallkrävs pröva ettatt
fattar iprövningstillstånd gäller också beslut tingsrättenpåKrav som
skattervid återbetalningutsökningsärenden, ärenden avräkning avom

betalningsföreläggande ochärendenavgifter, överklagadeoch om
felparkeringsärenden.skuldsaneringsärendenhandräckning, samt

principprövningstillstånd ledet tingsrätt-hovrätt iGrunderna för i är
skall sålundaoch Prövningstillstånddesamma samtliga mål ärenden.i

vikt för ledning rättstillämpningenmeddelas det är attav avom
anledningprejudikatdispens,överklagandet högre rättprövas omav

tillkommitförekommer det slut tingsrättentill ändring i
finns synnerliga skäländringsdispens eller det prövaattannarsom

dispens.överklagandet extraordinär
"anledningändringsdispens, dvs.centrala dispensgrundenDen är

kommit" 39 §förekommer slut till vilket tingsrättentill ändring i det
andrakap.punkten ärendelagen, jfr 49 14 §tredje stycket andra

behandlats i fleraVad därvid harpunkten rättegångsbalken. avsessom
reglernalitteratur. samband medpropositioner och i juridisk I att om

departementschefenuttaladeprövningstillstånd ändrades år 1993 att
det vid genomgånghovrätten skall bevilja ändringsdispens avom en

itvekan riktigheten utgångenbevisfrågoma uppkommer någon om av
rättsfråga tveksam,bedömning itingsrätten, tingsrättens är omenom

detfinnas något tyder pådet vid granskning visar sig attsomen
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överklagade avgörandet kan behöva ändras eller hovrätten hysernär
tvivel tingsrättsavgörandets riktighet prop. 1992/93:2l6 45, 46,om s.
53 och litteraturen57. I har anförts departementschefensävenatt om
uttalanden inte har karaktären motivuttalanden dispensgrundemaav -
ändrades inte måste de komma tillmätas sådan tyngd deantas att att-
vinner efterföljd i rättstillämpningen Welamson, Rättegång VI, 3
uppl., 1994 140. avgörande frånI Högsta domstolen, NJA 1997etts.

520, gällde utsökningsärende, konstaterade domsto-Högstaetts. som
len hovrätten skall meddela prövningstillstånd framstår"när detatt

tveksamt, tingsrättens beslut i sak".är rättsom om
Ett med prövningstillstånd innebär i regel det överkla-system att

gade avgörandet kommer förhållandevis snabbt. Fråganöverprövasatt
prövningstillstånd skall meddelas vid föredragning.avgörsom en

Någon förhandling hålls inte. Meddelas inte prövningstillstånd står
tingsrättens avgörande fast. Handläggningstiden blir därigenom
minimal. Skulle däremot prövningstillstånd meddelas kommer målet

fortsätta handläggas enligt de vanliga reglerna.att att
I nämndlagen och hyreslagen föreskrivs hyrestvistema skallatt

handläggas skyndsamt. För vissa ärenden skyndsam handläggningär
särskilt viktigt. Minsta dröjsmål ökar risken för medpart iatt t.ex. en en
bytestransaktion drar sig bytet. Motsvarande skäl kan anförasur
beträffande frågorna tillstånd till andrahandsupplåtelse ochom
avstående från besitmingsskydd. skyndsamEn handläggning viktigär
också frågai uppskov med avflyttning. Om inte slutligtettom
avgörande kan erhållas snabbt i sådan riskerartvist hovrättensen

bliprövning meningslös. Ett med prövningstillståndatt system är
sålunda väl förenligt med skyndsamhetskravet.

Den prövning sker i samband med frågan prövnings-attsom om
tillstånd materiellt riktiga avgöranden. Endastavgörs i degaranterar
fall där det inte finns anledning betvivla riktigheten i underrättensatt
avgörande skall prövningstillstånd inte meddelas. de fall handlägg-För
ningen skriftlig i tingsrätt blir tillståndsprövningenär i hovrätten irent

densamma regler prövningstillstånd inte hadestort sett som om om
funnits.

finnsDet bakgrund det anförda skäl införa krav påmot attav
prövningstillstånd vid överklagande till hovrätt. Samtliga hyrestvister

skall handläggas enligt ärendelagen bör underkastade reglersom vara
prövningstillstånd. de hyrestvisterFör skall handläggas enligtom som

rättegångsbalken ersättning för minskat bruksvärde enligt och24 §a
återbetalning hyra enligt d55 § bör rättegångsbalkens reglerav om
prövningstillstånd tillämpas. Det innebär sålunda krav på prövnings-
tillstånd värdet vad yrkas understiger basbelopp.ettom av som
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hovrättenHandläggningen i3.2. 10.3

hyresnämnds-överklagadehandläggningvidtillämparhovrättSvea av
hovrätthyresmål i Svearättegången i vissa1994:831beslut lagen om

hovrättslagen.
utred-medkommerhyresnärnndenflesta ärenden prövarDe som

Ärendelagenärendelagen.enligthandläggasförslagningens att
domstolen.ochhovrätt Högstaförfarandet i tingsrätt,reglerar

hyresmål medöverklagadehovrättslagenenligthovrättSvea avgör
ärendelagen kommerenligthandläggningVidlagfama domare.tre en

beståttsammansättning tingsrättenhahovrätten att av enomsamma
särskildaoch tvådomarelagfarendomare ellerlagfaren enav

beståttlagfama domare tingsrättenfyra treledamöter samt avomav
3.2.3.2.jfr avsnittdomaresådana

materiellsammanträde ochbestämmelserHovrättslagens omom
jfrbestämmelser 4ärendelagensmedprocessledning överensstämmer

ärendelagen.ochhovrättslagen 12-14och 5
tilltrosbevisning.s.k.bestämmelsefinnshovrättslagen§I 7 omen

sakkunnigvittne,ändrasavgörande får inteHyresnämndens ett enom
ochinför nämndenhörtssanningsförsäkranundereller parten

bevisningentill dentilltronhovrätten beroravgörandet i utanäven av
dockfårsådan ändringhovrätten. göras,på i Enbeviset nytttasatt upp

värdebevisetsskäl för änsynnerliga är annatdet finns ettattom
hyresnärnnden antagit.

tilltrosbestämmelsergällertvistemålVid överprövning ett somav
kap. 23 §hovrättslagen 50 rätte-motsvarande innehåll 7 §har som

Ärendelagen tilltros-bestämmelserdäremotsaknargångsbalken. om
harlitteraturenanförs iärendelagentillförarbetenabevisning. I att

analogiskrättegångsbalkentilltrosparagrafema iförordats att ges en
ärendelagentalar för ioch detöverklagandevidtillämpning attatt man

sällanrelativtanförs detVidaretilltrosbestämmelser. ärin att somtar
vidbetydelsesjälvständigfåskulle någonbestämmelsersådana

muntligaeftersom dendomstolsärendebeslut iöverklagande ettettav
dessahanteringenundanskymd plats irelativtbevisningen intar aven

grundtankedensakensoch det ligger ihögreärenden i attnaturrätt att
dessa. Detgällandetilltrosparagrafema sigmotiverar gör oavsettsom

ändraundantagsfall tordeiinteanförs också högre änrätt annatatt en
gällerdettilltrosbedömninglägre när utsagarätts personav enenen

densjälv ha hörtdomstolenden lägrehörts utan att personen.avsom
tilltrosparagraf prop.någonföreslogs intebakgrundendenMot

f..1995/96:ll5 166s.
fram-inslagetmuntligadetavsnitt hartidigareframgårSom enav

Utredningenföreslår.utredningenförfarandedetträdande plats i som
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förordar också det skall finnas möjlighetatt hålla förhör underatten
sanningsförsäkran. Vid prövning beslut i överklagade hyresärenden,av
liksom vid andra ärenden, bör det givetvistyper inte förekommaav

i undantagsfallän högreannat att rätt bedömninggören en annan av
tilltron till eller vittnes denparts ett den lägreänutsaga,en rättensom
har gjort, ha hört eller vittnet.utan att Detparten angeläget detär att
inte råder någon tvekan denna grundläggande princip. Utredningenom
förordar denna bakgrund det införsmot särskild bestämmelseatt en om
tilltrosbevisning, har motsvarande innehåll bestämmelsen i 7som som
§ hovrättslagen.

Vilka rättegångskostnadsregler skall tillämpas vid hand-som en
läggning hovrätti har behandlats tidigare avsnitt 3.2.7. Frågan iom
vilken utsträckning hovrättens avgöranden vinner rättskraftsom tas

i kommande avsnitt avsnittett 3.2.1upp
De regler i övrigt Svea hovrätts handläggningstyr överkla-som av

gade hyresmål iöverensstämmer mycket utsträckning medstor
reglerna i ärendelagen. finnsDet inte skäl avvika från ärendelagensatt
regler i något ytterligare avseende. Detta medför också hovrätts-att
lagen bör avskaffas.

För de hyrestvister skall handläggas enligt rättegångsbalkensom
föreslås inte några särregler.

Överklagande3.2. 10.4 till Högsta domstolen

Möjligheten överklaga hovrättsavgörandenatt till Högsta domstolen
har begränsats på olika Vissa avgörandensätt. får inte överklagas. I
några fall har regler överklagandeförbud försetts med s.k. ventil,om en
vilket innebär hovrätten kan medgeatt fâr överklaga domatt parten en
eller beslut, inte fårett överklagas. För i princip samtligasom annars
mål och ärenden får överklagas till Högsta domstolen finns dess-som

regler prövningstillstånd.utom Prövningstillstånd skall meddelasom
det vikt för ledningär rättstillämpningen talanom av att prövasav av

Högsta domstolen prejudikatdispens eller det finns synnerligaom
skäl till sådan prövning, såsom grund för resning eller domvillaatt
förekommit eller målets respektive ärendetsatt utgång i hovrätten
beror på förbiseende ellergrovt misstag extraordinär dispens.grovt
Skäl för ändring ändringsdispens inte grund förutgör beviljaatt
prövningstillstånd.

För hyrestvistemas del, liksom för tvister på andra rättsområden, är
det angeläget det finns högsta instansatt kan rättsbildande.en som vara
En högsta instans får auktoritet och överblick rättsområdetöveren som

betydelsefull.är Behovet prejudikatbildning det enligtgör utred-attav
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införahyrestvistför någon ettskälfinnsuppfattning inte attningens
fallvissadet idomstolen. Attöverklagandeförbud till Högstaabsolut

prejudikat-intemasshanteringskaraktär görärendensigrör avom
hellerInteframträdande, tvärtom.mindrebehovet snarare

motiveradet kanviktsådan attskyndsamhetskravet kan avvaraanses
överklagandeförbud.absolutett

ventils.k.medöverklagandeförbudreglerställetFrågan iär omom
medöverklagandeförbudReglerhyrestvist.för någonskall införas om
ochl989z352-355SFS1989juliden lgångenförstainfördesventil
kanhovrätteninnebarinfördesdåregler attl988/89z78. De somprop.

beslut,ellerdomöverklagandetill etttillstånd annarslämna somenav
före-dettillståndsådantskall lämnaöverklagas. Hovrättenfårinte om

till fråganställningdomstolenskäl låta Högstasärskilda taligger att
innebär inteöverklagandetill atttillståndprejudikatdispens. Ettom

prövningtillärendetellermåletautomatisktdomstolenHögsta tar upp
skallprövningstillståndtillställningförstmåstedomstolen ta omutan
frånvärdesaknarärendetmålet ellerfinnerhovrättenbeviljas. Om att
ellerMåletöverklagande.tilltillståndlämnas inteprejudikatsynpunkt
ellerdomhovrättensavgjordaslutligtfallendeiärendet genomanses

prejudikatbildningtillmöjlighetfinnsförfarandetbeslut. Genom
bibehålls.förfarandetsnabbheten isamtidigt som

skyndsamhetskravetjustmotiverarhyrestvistervissa enFör
avgöranden.hovrättensöverklagamöjlighetenbegränsning attav

ventilmedöverklagandeförbudreglerföreslårUtredningen att om
förhyresrättöverlåtelsetillstånd tillangåendeärendenförinförs av

Även frågan§.hand 40andralägenhet iupplåtelseoch35 §byte av
bostad ellerbesittningsskydd tillfrånavståendegodkännande avom

meduppskovochstycketandraoch 56 §stycketandralokal 45 §
skyndsambehovettillmed hänsynbörlokal 59 §frånavflyttning av

ventil.medfullföljdsförbudregleromfattashandläggning omav
enligtdomstolenHögstaskallhyresärenden prövasdeFör avsom

tilltrosbevisningsärbestämmelse motsva-föreslåsärendelagen omen
rättegångsbalken.kap. 14 §rande 55

Rättskraft3.2.1 1

ärendelagenenligthandläggsärendenförslag: DeUtredningens som
vidhar gjortdeutsträckningrättskraft ivinnaskall somsamma

hyresnämnden.
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såvälI nämndlagen 22 § hovrättslagen 8 § finns bestämmelsersom
vissa beslut vinner rättskraft.attom

I ärendelagen berörs inte i vad mån beslut vinner rättskraft jfrett
1995/96:ll5 100. Särskilda regler rättskraft bör därförprop. s. om

införas för de ärenden skall handläggas enligt ärendelagen. Dessasom
regler bör ha innehåll de nuvarande reglerna i nämndlagensamma som
och hovrättslagen.

De tvister handläggs enligt rättegångsbalken omfattassom rätte-av
gångsbalkens bestämmelser rättskraft.om
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uppsägningvidFörfarandet4 ettav

lokalhyresavtal

nuvarandetill denBakgrunden4.1

vidbesittningsskyddetutformningen av

lokalhyra

1907:36kap. i lagenfrån början 3ingickHyreslagen nytt-omsom
med någraden lagenBestämmelserna iegendom.till fastjanderätt var

få undantag dispositiva.
inför-lokalerför bostäder ochbesittningsskyddBestämmelser om

Besittningsskyddet1939:166.SOU 1938:22,des år 1939 prop.
besitt-s.k. indirektlokalerbostäderför såvälutformades ettsomsom

hemmetbehålla detintressedvs. hyresgästensningsskydd, att egnaav
hyresvärdenstill ersättning,lokalen tillgodosågseller rätt omgenom

grundad.otillräckligtuppsägning var
avsevärdmedfördeandra världskrigetFörhållandena under varu-en
prisreglerings-aktivtvingades tillstatsmakternabostadsbrist.och en

År hyresreglering.1942:429därför lageninfördespolitik. 1942 om
hyreskontroll ochinnehöll bestämmelserHyresregleringslagen omom

till förlängningfickdvs. hyresgästenbesittningsskydd,s.k. direkt rätt
någongjorde inteavtalet sades Lagenhyresförhållandet upp.omav

och lokaler.bostäderskillnad mellanprincipiell
hyresregle-avvecklinginleddes1950-taletUnder mitten avenav
till hurförslagför lämnatillkalladeskommittéerTvåringen. att en

genomföras.skulleavveckling
År med för-1968:91prop.fram propositionlade regeringen1968

reglerinnehöllLagförslagethyreslagstiftningen.slag till revision aven
indirektochbostadshyresgästerbesittningsskydd fördirekt ettettom

förslag.regeringens DeRiksdagen godtogför lokalhyresgäster.skydd
1968:50,3 LUkraft den januari 1969trädde i 1bestämmelsernanya

1968:346.rskr SFS286,
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19 72 lagändringarårs

De regler trädde i kraft den januari1 1969 innebar för lokalhyres-som
avtalens del uppsägning medförde i den månatt inte komparternaen -

förlängaöverens avtalet hyresförhållandetatt upphörde. Omattom -
hyresvärden saknade befogad anledning till förlängningvägraatt av
hyresförhållandet, blev hyresvärden skyldig hyresgästenersättaatt
dennes förlust på grund hyresförhållandets upplösning. Tvist angå-av
ende sådan ersättning skulle domstol.prövas I vissa situationerav
förelåg dock inte någon ersättningsskyldighet.

För ersättningsskyldighet skulle föreliggaatt gällde vissa formella
förutsättningar. Hyresgästen skulle inom veckor från uppsägningentre
meddela hyresvärden han önskade behålla lägenheten. Gjorde hanom
inte det förföll hans till ersättning. Därefterrätt skulle hyresvärden
inom veckor från hyresgästens meddelande underrättatre denne deom
villkor han ställde för fortsatt upplåtelse eller orsaken tillupp attom
han vägrade förlängning. Försummade hyresvärden detta blev han
ersättningsskyldig.

lagstiftningsärendeI år 1972 prop.ett 1972:70 föreslog regeringen
hyresvärden redan i sambandatt med uppsägningen skulle underrätta

hyresgästen de villkor han krävde för förlänga hyresförhållandetattom
eller orsaken till han vägrade medge förlängning.att Uppsägningenom
skulle dessutom innehålla uppgift hyresgästen skyldigattom var om-
hyresgästen fordrade ersättning för flytta inom två månaderatt att-
från uppsägningen hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling.
Vidare föreslogs uppsägning inte hade detatt angivna inne-en som
hållet skulle verkan hyresgästens tillutan ersättningsamt att rättvara
förföll han inte inom nämnd frist hänsköt tvist till hyresnämndom nyss
för medling.

Regeringens förslag godtogs riksdagen och de bestämmel-av nya
började gälla den juli1 1972 SFSatt 1972:252.serna

1974 lagändringårs

Den 1 januari infördes1974 bestämmelse lokalhyresgästenen som gav
med bibehålleträtt indirekt besittningsskyddatt avtal ochsäga ettupp

kräva villkorsändring prop. 1973:23, SFS 1973:187.

19 79 års lagändrin gar

År 1975 fick Hyresrättsutredningen i uppdrag göra översynatt en av
reglerna lokalhyra. På grundval Hyresrättsutredningens betän-om av
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reglerna propändrades1978:8SOULokalhyrakande 2Hyresrätt
infördesSåledes1979:252.SFS1978/79:32,bet. CU1978/79:89,

skallmedlingenvidingåsinteförlikningbestämmelser att omom
videllermarknadshyrayttrandebegärannämnden på parts omavge -

ersättningslokalanvisadombyggnadellerför rivninguppsägning om-
presumtionsverkan isamtidigtyttrandeNämndensgodtagbar.är gavs

bestämmel-infördesVidaredomstol.ersättningstvist iefterföljandeen
informeratharhyresvärden inteavtalanbud eller omatt somomser

föreliggerdetersättningstvistbeaktas ifårendastmedlingenvid omen
skäl.synnerliga

lagändringar1988 års

Lokal-kommitté,tillkallades namnetantogUnder 1984 somnyen
lokal-reglernautvärderingförhyreskommittén, göraatt omaven ny

ochlokalhyrorSkäligabetänkandekommitténsgrundvalPåhyra. av
iändringarradgjordes1987:47SOUbesittningentrygghet i en

ändring-medSyftet1988:927.SFSl987/88:146,hyreslagen prop.
honomochställning göralokalhyresgästensstärka att merattvararna

sambandmedling iochförhandlingvidhyresvärdenjämställd med
skäligför hurmetodenändradesBl.a.avtal.uppsägningmed ettav

falli debestämmelseinfördesVidare att,fastställas.skullehyra omen
hyresvärdenvillkorsändring,föravtalethardå hyresgästen sagt upp

oformånligareför hyresgästenkrävaellerförlängningfårinte vägra
ocksåinfördesavtalet. Detuppsagdadetföljervillkor enän avsom

minimiersättning.vissbestämmelse enom

Gällande4.2 rätt

Översikt reglernuvarande4.2.1 över

innebördBesittningsskyddets

besittningsskydd57-60reglerna ihyreslagen56 §I att omanges
upphör innanhyresförhållandetintelokalerupplåtelserförgäller omav

ellerförverkadföljd, hyresrättenmånader i ärniolängredet änvarat
reglernaVidareställs.intehyreslagen att§säkerhet enligt 28 angesny

särskiltigällerhellerbesittningsskydd inte parterna enomom
stridervillkor motkommithandlingupprättad överens somom

57-60 §§.ibestämmelserna
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Besittningsskyddets innebörd framgår 57 § hyreslagen. Utgångs-av
punkten hyresavtalär skall förlängas.att ett Hyresvärden blir ersätt-
ningsskyldig han efter uppsägning förlängavägrar avtalet ellerom att

han vidtar åtgärder jämförliga med såsom hanom vägran, kräveratt
oskälig hyra eller uppställer villkor strider god sed i hyresför-motsom
hållandet eller oskäligt.är Hyresvärden blir dock inteannars ersätt-
ningsskyldig i vissa särskilt angivna fall, då besittningsskyddet bryts.

Besittningss/gøddet bryts

I 57 § hyreslagen de fall då hyresgästens besittningsskydd bryts.anges
Det därvid frågaär fem olika situationer. Om hyresgästen harom
åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad det inte skäligen kan ford-att

hyresvärden förlängeratt avtalet bryts besittningsskyddet.ras Hy-
resvärden blir då inte ersättningsskyldig. Samma sak gäller husetom
skall rivas eller genomgå ombyggnadstörre och hyresvärden anvisar

lokal godtagbar för hyresgästenär eller hyresavtaleten annan som om
innehåller villkor hyresförhållandet skallatt upphöra på grundom av
rivning eller ombyggnad. Ersättningsskyldighet föreligger inte heller

hyresvärden i fall har befogad anledningannatom upplösa hyres-att
förhållandet. Slutligen föreligger inte ersättningsskyldighet de vill-om
kor hyresvärden kräver för förlänga hyresförhållandetsom att skä-är
liga och överensstämmer med god sed på hyresmarknaden.

I 57 hyreslagen§ definieras skälig hyra. Vidare hur skäliga anges
hyra skall bestämmas. Enligt bestämmelsen skall krävd hyra inteen

skälig den överstiger den hyra lokalen vid hyrestidensanses om som
utgång kan betinga på marknaden.antas öppna När marknadshyran
bestäms skall främst hyran för jämförliganärmast lokaler på orten
beaktas.

Ersättningen

Om inte någon de besittningsbrytande grunderna enligt 57 § hy-av
reslagen föreligger har hyresgästen tillrätt ersättning hyresför-om
hållandet upphör. Ersättningsreglema återfinns i 58 b hyreslagen.§

hyresgästEn har enligt b58 § hyreslagen till minimiersätt-rätt en
ning motsvarande årshyra enligt det uppsagda avtalet, dock högsten

Ärfyra basbelopp. förlusten skall hyresvärdenstörre i skälig omfatt-
ning denna.ersätta



lokalhyresavtalörfarandet vid 217SOU 1999:15 F uppsägning ettav

örfarandetF

upphöra ellerlokalhyresförhållande vill få avtaletiOm attpart etten
träffaavtalet måstetill stånd ändring villkoren i överens-partenen av

hy-avtalet. och 58kommelse med eller I 58sägamotparten aupp
vilket innehållreslagen finns bestämmelsernärmare en upp-om som

skall ha.sägning
och överenskommelse intehyresvärd har avtaletOm sagt uppen

tvåför ersättningsrätt, inomträffas måste hyresgästen, ha kvar sinatt
hyresnämnd för med-hänskjuta tillmånader från uppsägningen tvisten

ling.
villkoren måsteför ändringavtalet hyresgästenHar sagts avupp av

måna-träffas, inom tvåockså, överenskommelse intehyresgästen om
hyresnämnd för medling. Omhänskjuta tvist tillder från uppsägningen

före hyrestidens utgångansöker medling ellerhyresgästen inte om
kanverkan.återkallar ansökan hans uppsägning Hyresgästenär utan

sålunda förta verkan sin uppsägning.av egen
fallen denobligatorisk de angivna iAnsökan medling iärom

för hyresgästens tillden förutsättningbemärkelsen rättutgöratt er-en
förutsätt-också,Ansökan medlingsättning. nämnts,utgör enom som

skallför för villkorsändring intening hyresgästens uppsägningatt
tvistefrå-nämnden klarläggaverkan. Vid medlingen skallutananses

nämndlagen skallförsöka förlika Enligt 12 §och att parterna. agorna
begär det,hyresvärden eller hyresgästennämnden dessutom, yttraom

ersättningslokal harför lokalen ellermarknadshyransig om somom
hyresvärden godtagbar.anvisats ärav

dom-hyreslagen allmänenligt 58 b §Tvist ersättning prövas avom
nämnd-får hyresnämnds yttrande enligt 12 §stol. sådan tvistI aen

yttrandet mark-frångås det uppenbart,lagen endast är när avserom
hyresnämndennadshyra, denna påtagligt högre eller lägre änäratt

hyresnämndensanvisad lokal,eller, yttrandetnär attangett avser
därmedHyresnämndens yttrande harbedömning inte varit riktig. getts

presumtionsverkan i ersättningstvisten.en

Hyresvärdens uppsägning4.2.2

underrättahyreslagen skall hyresvärden i uppsägningenEnligt 58 §
hyresför-för förlängahyresgästen dels de villkor han kräver attom

förlängning, delstill han medgehållandet eller orsaken vägrarattom
hänskjutatvå månader från uppsägningenhyresgästen måste inomatt

flyttamed påhyresnämnden för medling, han inte gårtvisten till attom
hyresgästen. 8 §skall delges Aversättning. En uppsägningutan att
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andra och tredje styckena hyreslagen följer det förenklade delgiv-att
ningsförfarandet normalt gäller för uppsägning bostadshy-som av
resavtal, där uppsägningen delgiven dag den isäntsanses samma som
rekommenderat brev, inte får tillämpas vid uppsägning lokal-av
hyresavtal.

Om uppsägning inte har det innehåll ärangettsen som ovan upp-
sägningen verkan.utan

domstolensI Högsta avgörande NJA 1992 frågan829 prövadess.
hyresgäst kunde avstå från ogiltighet gällande på grundgöraattom en

uppsägning uppfylldeinte formkraven i 58 § hyreslagen ochattav en
flytta hyrestiden löpte domstolenHögsta konstaterade form-när ut. att
kravet hade föreskrivits uteslutande i hyresgästens intresse och att
hyresgästen därför kunde frånavstå ogiltighet gällande.göraatt

En hyresgäst inte vill lämna lägenhet få ersättningutan attsom en
måste hänskjuta tvisten till hyresnämnd inom den angivna tiden. Om
han inte det förfaller hans till ersättning. Av allmänna reglergör rätt
följer i uppkommen ocksåtvist kan avtala med-att parterna atten om
lingen inte skall förutsättning för ersättningsskyldighet, jfrutgöra en

1972:70 19.prop. s.
medlingenInnan har avslutats får hyresvärden för förlängning av

hyresförhållandet krävainte högre hyra eller något villkorannat ärsom
oförmånligare för hyresgästen vad han har i uppsägningen.än angett

hanOm det och avtalet inte förlängs har hyresgästen tillgör rätt ersätt-
ning 58 fjärde§ stycket hyreslagen.

Lokalhyreskommittén föreslog hyresvärden stället föri hyres-att
skulle ansöka medling och hangästen inte gjorde det hansom om var

uppsägning verkan. Enligt kommittén skulle sådan ordningutan en
leda färretill medlingsärenden. Vidare skulle den medföra hyres-att
värden kunde sända sin uppsägning rekommenderati brev SOU
1987:47. Förslaget för allvarlig kritik remissinstansema.utsattes av
Regeringen ansåg det fannsinte skäl ändra reglerna prop.att att
1987/88:l46 23-24.s.

4.2.3 uppsägningHyresgästens för villkorsändring

Om hyresgäst vill hyresavtal för ändring hyresvill-säga etten upp av
koren skall han enligt hyreslagen58 § i uppsägningen underrättaa
hyresvärden den ändring dei avtalade villkoren han begär. Omom som
överenskommelse inte träffas mellan skall hyresgästen inomparterna,
två månader från uppsägningen hänskjuta tvisten till nämnd för med-
ling. Av 8 § tredje och fjärde styckena hyreslagen framgår att en upp-
sägning fár sändas rekommenderati brev. Uppsägningen då haranses
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den söktes vanligaavlämnats för postbefordran underskett dennär
adress.

medling eller före hyrestidensansökerOm hyresgästen inte om
enligtansökan medling, uppsägningen 58utgång återkallar sin är aom
förlängt påverkan. Avtalet dåandra stycket hyreslagen§ utan anses

för villkors-430. uppsägningoförändrade villkor jfr 1998 EnNJA s.
ändringhyresgästen inte den iändring också verkan angettär utan om

begär.villkoren hande avtalade som
avtal förhyresvärd,hyresgäst kan, liksomEn säga ettuppen

avflyttning särskiltuppsägning för inteavflyttning. Hyresgästens är
rättsverkningarsådan uppsägning har därför andrareglerad. En än en

verkanförtaför villkorsändring. Bl.a. kan hyresgästen inteuppsägning
olika rättsverkningar kanEftersom uppsägningama harden. enav

åberopa både villkors-grund för uppsägning intehyresgäst till en
föreningåberopar dessa grunder ioch avflyttning, sig hanändring vare

alternativt jfr 1998 426.eller NJA s.
vill-den ändringdet uppsägningen inteOm i angetts att avser av

jfrför avflyttning NJA 1989kan den tolkas uppsägningkoren som en
505.s.

gäller, liksom vidför villkorsändringVid hyresgästens uppsägning
hyresvärden med-motsvarande uppsägning, innanhyresvärdens att

hyresförhållandetfår förlängningavslutatslingen har inte vägra av
oförmånligarevillkorhyra eller någoteller kräva högre ärannat som

uppsagda avtalet. hanvad följer det Omför hyresgästen görän avsom
stånd blir han ersättningsskyldig.kommer tilldet och förlängning inte

hyresnärrmdMedlingsförfarandet i4.2.4

påfår väcka talan i tingsrätt ersättninglokalhyresgästInnan omen
med-ha ansöktobefogad uppsägning, skall hyresgästengrund omav

hyresnämndenEnligt nämndlagen skallling hos hyresnämnden. 12 §
förlika intetvistefrågoma och söka Kanklarlägga parternaparterna.

skall hyresnämnden läggaefter förslag någonderaförlikas parten,av
uppenbart förutsättningarförslag förlikning, det intefram till är attom

tidigare infördes år 1979för överenskommelse saknas. Som nämntsen
det, skallnågon begärregler hyresnämnden, parternaatt om avom

fall uppsägningenmarknadshyra eller i dåyttrande lokalensavge om -
lokal har anvi-eller ombyggnadföranledd rivningär om en somav -

fråga marknadshyran avsik-hyresvärden godtagbar. I ärärsats omav
fram utredning ochyttrandet bättremed tvinga att parternaattten geen

förmedgivanden börvid deras bedömning vilkaledning görasav som
gäller1978/79:89 11. dethyresförhållandet förlängt prop. Näratt s.
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frågan ersättningslokal godtagbar eller inte, det främstär ärom en
praktiska skäl motiverar frånyttrande hyresnämnden. Densom upp-
sagda lokalen kan ha rivits eller byggts vid tiden för tings-t.ex. om

Vidareprövning. kan den anvisade ersättningslokalenrättens ha änd-
eller svårtillgänglig för besiktning tingsrätten. besikt-Enrats vara av

ning hyresnämnden i sådana fall det bästa bevismedlet SOUutgörav
1978:8 och86 1978/79:89 18.s. prop. s.

Hyresnämndens yttrande har presumtionsverkan efterföljandei en
ersättningstvist i tingsrätten. Enligt 57 § andra stycket hyreslagen fåra
i sådan tvist yttrande nämligen frångås endast det visas elleretten om

uppenbart marknadshyran påtagligt högre eller lägreär äratt änannars
hyresnämnden eller hyresnämndens bedömning anvisadangett av en
ersättningslokal inte varit riktig. Ett yttrande har i övrigt inte några
rättsverlcningar.

förhindraFör hyresvärden i samband med yttrande mark-att att om
nadshyran spekulerar i hyresgästens bristande kunskap den hyraom

någon kan ha förklarat sig villig betala för lokalen,attsom annan
infördes år 1979 preklusionsregel i 57 § tredje stycket hyreslagen.en a
Enligt denna får hyresnämnden yttrande marknadshyran,när avgett om
sådana omständigheter inte lagts fram under medlingen beaktas isom

ersättningstvist endast det föreligger synnerliga skäl. Anbud,en om
avtal eller material harinte lagts fram under medlingen fårannat som
därför beaktas i ersättningstvist endast det föreligger synnerligaen om
skäl.

värderingEn lokals marknadshyra skall, tidigare nämnts,av en som
grundas på omständigheter i princip tillgängliga redan föreärsom
hyresförhållandets upplösning. Värderingen skall dock tiden föravse
hyrestidens utgång. Eftersom yttrande kan före denna tidpunktavges
kan det under mellantiden inträffa förändringar det framlagdai jämfö-
relsematerialet. Sådana förändringar får emellertid åberopas i en
ersättningstvist prop. 1987/88:146 31.s.

Kommer inte förlängning avtalet,överens måsteparterna om en av
hyresgästen flytta. Förhandlingar mellan avslutade iparterna anses som
och med hyresnämnden avskriver medlingsärendet från vidareatt
handläggning. Har nämnden yttrande marknadshyran, skallavgett om

dock, enligt 21 § nämndlagen, innan ärendet avskrivs, bere-parterna a
das tillfälle hos nämnden anmäla de den hyra iatt antar angettsom som
yttrandet.
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4.2.5 Uppskov med avflyttning

hyresförhållandet skallOm upphöra på grund hyresvärdens uppsäg-av
ning eller hyresgästens uppsägning för villkorsändring, får hyresnämn-
den enligt första59 § stycket hyreslagen begäranpå hyresvärdenav
eller hyresgästen medge uppskov med avflyttning under skälig tid,
dock högst år från hyrestidenstvå Uppskovutgång. kan meddelas när
hyresgästen i behov anstånd avflyttningmed för kunnaär attav av-
veckla sin verksamhet i den förhyrda lokalen. Också hyresvärden kan

behovi uppskov för inte gå miste hyresintäkt.attvara av om
Ansökan uppskov med avflyttning föremåste hyrestidensgörasom

utgång. Så länge uppskovsfrågan handläggs vid hyresnämnden harsom
hyresgästen kvar lokaleni jfr SOU 1981:77 375.rätt att vara s.

Om uppskov medges skall hyresnämnden enligt andra stycket59 §
hyreslagen fastställa skäliga hyresvillkor för tiden från det att
hyresavtalet upphört till dess hyresgästen skall flytta.att

Enligt nämndlagen22 § beslut varigenom ansökanäger ett en om
uppskov enligt 59 § hyreslagen bifalls rättskraft. domsto-Av Högsta
lens avgöranden NJA 1980 och framgår203 NJA 1986 187 atts. s.
giltigheten den uppsägning anledning till hyresgästensutgörav som
ansökan hos hyresnämnden uppskov, omfattas rättskraften iom av
hyresnämndens beslut. hyresgästEn beviljats uppskov kansom
sålunda inte i avhysningsmål vid tingsrätt invända hanattsenare en
inte blivit uppsagd eller uppsägningen ogiltig jfr RHävenatt var
1997:75.

4.2.6 Ersättningstvist

Tingsrätten frågan hyresvärdens ersättningsskyldighet enligtprövar om
fjärde57 58 § stycket och 58 § tredje stycket hyreslagen.a

Tvist ersättningsskyldigheten lokalhyresmåli följerett rätte-om
gångsbalkens förregler dispositiva tvistemål. innebärDet bl.a. att
domstolen grundar sitt avgörande på det underlag läggerparternasom
fram. Vidare innebär det disponerar tvisten ochöveratt parterna t.ex.
kan ingå förlikning med varandra.

Tingsrättens prövning ersättningsfrågan enbartintestyrsav av reg-
lema i rättegångsbalken. hyresgästenFör skall kunna få ersättningatt
enligt hyreslagen57 § krävs, dels han har hänskjutit tilltvistenatt
hyresnämnden för medling inom två månader från delsuppsägningen,

talan väcks fråninom två år det hyresgästen lämnade lägenhetenatt att
58 § andra stycket och 61 § hyreslagen.
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regelskallför i ersättningsprocessengrund prövningenSom som
förhand-slutligen vidhyresvärden intagitden ståndpunktläggas som

1975:529förordningenhyresnämnden. Enligt §inför 3lingama om
skallarrendenämnd och hyresnämndvidprotokollföring parter-m.m.

protokollet prop.medlingen antecknas iståndpunkt vidslutliganas
25.1978/79 s.

får, hyresnämndenandra stycket hyreslagenEnligt 57 § avgettoma
yttrandetdet uppenbart,frångås endastyttrande, detta är när avserom

lägre hyresnämn-påtagligt högre ellermarknadshyran, denna änäratt
anvisad lokal, hyresnämndensyttrandeteller,den när attangett avser

paragraf ocksåvarit riktig.bedömning inte I att omangessamma
får utredningmarknadshyra,yttrandehyresnämnden avgett somom

endastbeaktas i ersättningstvistenunder medlingenhar lagts framinte
för nämndenshyresvärden vid tidensynnerliga skäl.finns Hardetom

hanträffat hyresavtal för lokalenanbud elleryttrande fått utan attett
avtalet sålunda idet, får anbudet ellerinformeratunder medlingen om

åberopas i ersättningstvisten.regel inte

reglerpå nuvarandeSynpunkter4.2.7 m.m.

Stockholm,hyresnämndema ihyresnämnderUtredningen har låtit sex
Örebro Sundsvall och sju organi-ochMalmö, Jönköping,Göteborg,

Fastighets-Fastighetsägareförbund, StockholmsSverigessationer
SvenskFastighetsägareförening, SABO,Göteborgsägareförening,

och Restaurangföretagare Hyresgäster-Handel, Hotell-Sveriges samt
bl.a. hurmed frågor angåendeRiksförbund enkäterbesvara nämn-nas

och nämnderna ochmedlingsärendena hurhandläggerderna parterna
bilaga 6.enkätema har tagits inuppfattar det nuvarande systemet som

hyresnämndema imed besök vidsambandUtredningen har iäven
förfarandet.frågoroch Göteborg ställtStockholm om

synpunkterHyresnämndernas och4.2.7.1 svar

medlingsärendenahandläggernämndernaHur

landetshälftenStockholm, handläggerHyresnämnden i nästan avsom
flestahuvudsak följande.medlingsärenden, har i Desamtliga uppgett

månader frånoktober. tvålokaler sker till den Inomluppsägningar av
medlingsansö-inuppsägningen skall hyresgästendelgivningen geav

och handlingarnaerforderliga kompletteringarRotlama infordrarkan.
ansök-eller yttrande beroende påför kännedomsänds till motparten

tilltill "ligger ärendenatiden fram maj-juniinnehåll. Underningamas
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sig". Vissa ärenden vilandeförklaras på begäran eftersom departernas
vill förhandla själva. Vissa ordförande förberedandesätter ut samman-
träden s.k. ordförandesammanträden i maj och juni och kvarvarande- -
ärenden till sammanträde med ledamöter i augusti-september.sätts ut
Cirka 80-90 ärendena till förhandling. andelEnsättsprocent ut storav

dessa föreåterkallas sammanträdesdagen. Uppskattningsvis 20-30av
ärendena handläggs vid sammanträde.procent av

Hyresnämnden i Göteborg har huvudsak följande.i Denuppgett
bereder normalt tillfälle till enskilda förhandlingar ochparterna
bestämmer bevakningsdag för ärendet. Meddelar vidparternaen
bevakningstidens utgång de önskar fortsätta förhandla enskiltatt att

ärendet på bevakning. föreHör inte sigsätts parternany av
bevakningstidens utgång nämnden telefonkontakt medtar parterna.
Önskar fortsätta de enskilda förhandlingarna bestämsparterna en ny
bevakningstid. fall kallas till ordförande-I annat parterna ett

införsammanträde nämnden. Liksom vid förberedelse i tvistemål
inleds sammanträdet med får yrkandensina ochatt parterna ange
grunderna för dessa. Vidare får den utredning departerna ange avser

Efteråberopa. det redogjort för sina positioner försatt att parterna
förlikningssamtal med På grundval intrycken frånparterna. av
förlilmingssamtalen lägger nämnden fram förslag till överens-ett
kommelse. Den övervägande delen ärendena förliks vid ord-av
förandesammanträdet. ordförandenOm inte lyckas förlika parterna
avskrivs ärendet inte någon begär presumtionsyttrandeparternaom av
eller yrkar uppskov med avflyttning. Om så sker ärendet tillsätts ut ett
sammanträde med ledamöter.

Yttrandenas betydelse för parterna

Samtliga nämnder något yttrande har de bedö-avgett uppgett attsom
yttrandena har haft betydelse för handlande.att stor parternasmer

Hyresnämndema Stockholm,i Göteborg och Malmö har uppgett att
i mycket utsträckning har förlikts på den i yttrandenaparterna stor

angivna hyresnivån.

Övriga synpunkter med obligatorisk medling och yttrandepå systemet

Samtliga tillfrågade nämnder det nuvarande medatt systemetanser
medling och yttrande fungerar bra flestapå nämndernaDesätt.ett

också slopande medlingsförfarandet försvagaskulleatt ettanser av
lokalhyresgästens besittningsskydd.
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Hyresnämnden Sundsvall har anfört följande. får heli Parterna i en
del där sammanträde hålls telefonsamtal upplys-ärenden inte genom

gällande regler, de har överläggningarningar i sinanyttaom som av
med med medling och den handläggning skerSystemetmotparten. som

därför "fångasvid nämnden leder till hel del problem in". Detatt en
felaktiga icke godtagbara anledningarkan gälla formellt uppsägningar,

för avflyttning och krav på omedelbar avflyttning vid hyrestidens
det föreligger skäl för uppskov med avflyttning.utgång trots att

Flera nämnderna har framhållit den nuvarande ordningen för-attav
införhindrar onödiga och samhällsekonomiskt dyra tvister domstol och

erbjuder förutsättningar för stabila och varaktiga hyresförhållanden.
Göteborg har därvid anfört följande. hyresavtaletHyresnämnden i När

faktum. därförhar upphört den ekonomiska skadan Detär är storett av
dessförinnan träffasvikt möjlighet och de underatt parterna att attges

får frågan förlängningledning någon sakkunnig diskutera om avav
hyresförhållandet dom-avtalet medan består. tvist vid allmänEnännu

kunna aktualiseras förlängning har kommitstol torde endast inteom
till efter hyresavtalet löpt Eftersom hyresavtaletstånd och att ut. om-
frågan gäller uppskov måste ha upphört träffas iinte när parterna-
tingsrätten finns det följaktligen inte någon möjlighet komma över-att

ändravillkor. Hyresvärden har inte heller möjlighet sittattens om nya
fri frånhyreskrav för bli ersättningsskyldighet.att

anfört följande. ObligatoriskHyresnämnden i Stockholm har bl.a.
andelen medlingsärenden, hyresnämn-medling kan, i ljuset därattav

den aktivt förliker byråkratisk ordningringa,ärparterna synas vara en
inkördaoch överarbetning ärendekategori, välärparternaen av en men

på liksom hyresnämnden och det fungerar väl. alternativEttsystemet
gällande lagstiftning uppsägandekan ändra så det är partatt attvara

har ansökan medling förlikningsförhandlingamainge närattsom om
leder och reell föreligger mellaninte längre någonstans tvist parterna.

alternativ skulle kunna branschorganisationema åtarEtt annat attvara
hantera hela medlingsförfarandet och får föras införsig tvisteratt att

domstol, då ställs den oorganiserade utanförparten systemet.men

4.2.7.2 Organisationemas synpunkter

de vill få villkorsändringtill ståndHur närparterna agerar en

Sveriges Fastighetsägareförbund har de sinauppgett att uppmanar
först förhandlamedlemmar i god tid och med motparten.att utevara

FastighetsägareföreningStockholms har det torde utgöraattuppgett
hyresförhållande före hyres-god sed i hyrestidens utgång tillställaatt
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Handel har bekräftat hyresvär-kontraktsförslag. Svenskgästen attett
deoch skriftliga propåerdama brukar framställa både muntliga attom

villkoren gällande kontrakt.önskar förändra i
avtalen GöteborgsLeder förhandlingarna till resultatinte sägs upp.

fåruppsägningenFastighetsägareförening har attuppgett ses som en
rättsförlust kan uppkomma.säkerhetsåtgärd vid risk att annarsav

brukar enligt Svensk Handel detSedan uppsägning har skett vara
förhandling-till förhandlingarna. Ominitiativhyresgästerna tarsom

förärendet till hyresnämnd med-leder till resultat hänskjutsintearna
Fastighetsägareförening har de flestaGöteborgsling. uppgett att

hänskjutandet proformaåtgärd ochhyresvärdar uppfattar som ennog
förviss-hyresförhållanden ändock liggerbakgrunden i de flestaiatt

kommer uppnås i enskildaenighet hyresvillkorenningen attatt omom
inflytandemöjligen under visstförhandlingar mellan parterna, av

kon-kallar till medling kan ånyonämnden. nämndenInnan taparterna
med-för försöka tvisten nämndenstakt med varandra göraatt utanupp

verkan.
framgår vidare vissa hyresvärdar ienkätsvarenAv storstä-störreatt

därefter förhandla medförst avtalen ochderna väljer sägaatt upp
dessa fall sker hänskjutandet till nämnd påhyresgästen. I sättsamma

beskrivitssom ovan.
framgårfrån fastighetsägareföreningamaenkätsvarenAv näratt

regelvill till stånd ändrade villkor brukar de ihyresgästerna säga
förhandling förekommit. Svensk Handel haravtalen någonutan attupp

ungefäranfört förfaringssättet detdäremot näräratt samma som
stånd villkorsändring.hyresvärden vill få till en

bestämmelserna medling och yttrande harVilken betydelse omsom

bl.a. följande. Medlings-Sveriges Fastighetsägareförbund har uppgett
för nå enighet villkorenförfarandet ganska bra instrumentär attett om

fårför fortsatt upplåtelse. det braMånga gånger är att parterna en
ofta betjäntaobjektiv belysning nämnden och båda ärparter attavav

neutral kan bedöma saken.få fingervisning hur instansom enen
detbehov information angåendeMånga hyresgäster dessutom iär av

villkorstvister med hyresvärden.regelverk styrsom
Även anfört bestäm-Stockholms Fastighetsägareförening har att

för benägenhethar relativt betydelsemelsen medling stor parternasom
medlingsförfarandeförlikning. åtskilliga fall dockingå I är ettatt

för flytta tillverkningslöst, då hyresgästen bestämt sig att annan aven
fall medlingen endastinskaffad lokal. dessahyresgästen I utgör en

föreningensersättningskrav. Yttrande har enligtforrnalitet inför upp-
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fattning begränsad betydelse för förlikningsbenägenhet efter-partens
hyresgästen bereddantingen hyresvärdens hyra förär att accepterasom

behålla attraktivt läge eller i fall föredrar flytta.att ett annat att
Göteborgs Fastighetsägareförening har anfört bakgrundatt mot av
yttrandet presumtionsverkan lagstiftaren blir medlingsförfa-att getts av

randet effektivt. Hyresnämnden kan hög grad bidra förlilmingi till att
träffas det vanligare frivilligpå löser tvis-även är vägatt parternaom

måhända inför hotet begär nämndens yttrandeten, att partom annars
marknadshyran.om

Svensk Handel har anfört följande.bl.a. Medling och yttrande om
marknadshyra har betydelse föravgörande benägenhetparternas atten
ingå förlikning. Medlingsförfarandet i hyresnämnden påsätter press

aktivt möjligheterna åstadkomma förlik-uttömmaparterna att att en
ning hyresnämndens agerande. För många hyresgäster ochutan
hyresvärdar innebär medlingen hyresnämndeni upptrappningen av
konflikten varför företräds ombud vill göraparter utan utansom upp
nämndens medverkan.

Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare har anfört deatt attanser
bestämmelserna medling och yttrande marknadshyra harom om
mycket betydelse för hotell- och restaurangföretagen fastig-ochstor
hetsägarna komma fortsatt hyresförhållande. Benägen-överensatt om
heten komma före och under medling ochöverensatt är nämn-storen
dens agerande vid medling har mycket betydelse för möjlighe-storen

träffa uppgörelse.ten att en
SABO företrädd Stockholmshem har däremot det äruppgett attav

mycket sällan de har hyresärenden i nämnden för medling. Derassom
uppfattning det skall träffa överenskommelse vill-är att att om nya
kor medling. Vid några tillfällen har det dock hänt hyresgästenutan att

sig kunna få bättre villkor vid medling. ärenden harDessaansett en
slutat med nämnden förklarat för hyresgästen de villkor haratt att som
erbjudits inte kan bli bättre. kunskapBristande och för tilltro tillstor
medlingen sådan har föranlett hyresgästen begära medling.attsom
Nämndens agerande under medlingen viktig. Ofta kan fåär parterna en
fingervisning hur nämnden betraktar ärende, vilket förnyttigtärettom

de skall kunna hitta fram till lösning.att en
RiksförbundHyresgästemas har anfört bestämmelserna med-att om

ling och yttrande får allt mindre betydelse och detta beror påatt att
hyresvärden befinner sig i starkt överläge i hyranstvister storlek.ett om
Hyresvärden har därför ofta träffainte intresse förlikning. Enett attav en
orsak till hyresvärdar mindre benägna träffa förlikningar denäratt äratt
positiva hyresutvecklingen. ytterligareEn orsak till den låga förliknings-
benägenheten skadeståndet hyreslagensi b otillräckligt för58 §är äratt

verka avskräckande för hyresvärden. ytterligare tendensEnatt är att
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mindre benägen han träffa för-fastighetsägaren destostörre är, är att en
sådana ekonomiska hanlikningsuppgörelse. Hyresvärden har attresurser

skadestånd.inte känslig för eventuelltär ett

få yttranden begärs antalet yttranden,Orsaken till så avsnittatt se
4.2.8

orsak till förhål-flesta har viktigDe organisationer attuppgett att en
förlikningyttranden kan ingålandevis begärs är utanatt parterna

pekat måste lägga nedyttrande. Flera organisationer har på att parterna
för fram erforderligt jämförelsematerial.avsevärd tid och att taresurser

tidskrävande. harbeslut yttrande också En organisationEtt ärom
presumtionsverkan efterföl-eftersom yttrande har iangett att ett en

bör ombud anlitas redan under nämndensjande ersättningsprocess
medförhandläggning. kostnader ibland inte står i proportionDetta som

till tvisteföremålets värde.
framfört nämnden under medlingen kanFlera organisationer har att

nämndens uppfattning lutar och det räckervilket håll attange som
för yttrande behövertvisten skall lösas attatt utan avges.

Riksförbund har framhållit många hyresvärdarHyresgästemas att
beaktar yttrandet chansar och hyr lägenheten till någoninte utan ut

hyresgäst till högre hyra.annan

synpunkter reglernaOrganisationernas påövriga uppsägning,om
och yttrandeobligatorisk medling

framfört olika och bl.a.Organisationerna har synpunkter på systemet
fördet kan utnyttjas taktiska dispositioner. Sveriges Fastig-menat att

hetsägareförbund har följ ande exempel.nämnt
lokalen,a uppsagd hyresgäst, kvar i kanEn inte att stannasom avser

medling före-återkalla medlingsansökan någon egentligutan atten
och därige-varit. Hyresvärdens möjlighet justera sina krav attatt

undgå skadeståndsskyldighet därvid.minimerasnom
b hyresgäst han skall flytta kan sig förEn sägavet att upp av-som

flyttning. han han skallOm däremot inte kan bestämma sig om
flytta eller stället avtalet för villkorsändring medej, han isäger upp

krav hyra värden kan godta, exempelvis kr.på inte l Hyres-ett som
frånvärden kanske lämnar motbud har svårt få hyres-attmen svar

har alternativ; Flytta, återkalla medlings-Hyresgästengästen. tre
andraansökan och på oförändrade villkor eller framstanna pressa
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villkor och kvar. flyttningsaltemativetI kan värden få tillstanna
stånd uppskov med avflyttning, ansökan inges i tid.ett om

c hyresvärdsEn uppsägning skall i princip delges hyresgästen senast
sista dagen för uppsägning. Hyresgästen behöver däremot endast
skicka uppsägning med rekommenderat brev sista dagen. Hy-senast

kan därför invänta hyresvärden skall avtaletresgästen sägaom upp
eller och därefter. Hyresvärden saknar den möjligheten.agera

d förHyresgästens uppsägning avflyttning respektive villkorsändring
har olika rättsverloiingar. Det emellertid många gånger omöjligtär
för hyresvärd uppsägningen det elleravgöra äratten om av ena
andra slaget.

Svensk Handel har framfört följ ande.
a Risken för hyresgästen okunskap eller misstag inte ansökeratt av av

medling inom två månader efter uppsägningen dettaAttär stor.om
medför så allvarliga konsekvenser inte rimligt. Regeln bör ändrasär
på så hyresvärden får för hänskjuta tillsätt tvistenatt ansvaret att
hyresnämnden för medling överenskommelse inte träffas. Görom
hyresvärden inte det blir uppsägningen ogiltig.

b Regeln hyresgästen i uppsägningshandlingen skall deattom ange
villkor han kräver för förlängning hyresvillkoren ärsom en av
krånglig. Hyresgästen inser inte skillnaden mellan uppsägningen
för avflyttning och uppsägning för villkorsändring. Hyresnämn-en
den bör befogenhet förelägga hyresgästen precisera inne-att attges
hållet i uppsägningen.

c Om hyresnämnden inte hinner föreyttrande avflyttningstid-avge
punkten bör nämnden möjlighet besluta förlängningattges om av
hyresförhållandet.
Stockholms Fastighetsägareförening har anfört följande. Medlings-

Önskarförfarandet bör inte obligatoriskt. fortsattparterna ettvara
hyresförhållande bör medlingsförfarandet användas på begäran av en

Om däremot förutsättningar för fortsatt hyresförhållande intepart. ett
föreligger medlingen bara tidsödande förhantering såväl hyres-är en
nämnden Krav på ersättning borde därför kunnaparterna.som resas

medling.utan
RiksförbundHyresgästernas det indirekta besittningsskyd-attanser

det inte fungerar och direkt besittningsskydd bör införas föratt ett
samtliga lokalhyresgäster eller åtminstone för de Om detsvagaste.
indirekta besittningsskyddet skall kvar bör enligt Hyresgästemasvara
Riksförbund falli minimiskadeståndet höjas väsenligt.vart
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Statistik4.2.8

Tabell 1

Antal ärenden angående medling enligt eller hyreslagen och58 58 §a
uppskov med avflyttning enligt § hyreslagen avgjordes vid59 som
landets samtliga nämnder under åren 1995-1997

Medling enligt 12 Uppskov med avflytt-
År kap. eller §58 58 enligt kap. §12 59ninga
1995 3 046 104
1996 3 307 144
1997 2 503 99

Statistiken hämtad från Domstolsverkets statistiksystem för hyres- och arrende-
nämnderna.

Tabell 2

ärendenaHur angående medling enligt eller58 58 § hyreslagen vida
landets samtliga hyresnämnder avgjordes under åren 1995-1997

1995 Antal Andel %
Avgörandets art

Prövning i sak 154 5,1-
Skiljedom 11 0,4-
Avskrivning efter förlikning 170 5,6-

beslutAnnat 2 711 89,0-
Avgjorda inför

fullsutten nämnd 337 11,1-
ordföranden 2 709 88,9-

Ärenden efteravgj muntligortssom
förhandling 639 21,0
Ärenden avgj muntligorts utansom
förhandling 2 407 79,0

Sammanlagd förhandlingstid timmar 636 -
Avgjorda ärendens ålder
0-3 månader 434 14,2
4-6 månader 697 22,9
7-12 månader 5261 50,1
13-24 månader 327 10,7

månader25- 62 2,0
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1995 Antal Andel %
Genomsnittsålder på avgjorda ärenden
månader 7,7 -
Medianålder månader 7,0 -

1996 Antal Andel %
Avgörandets art

Prövning i sak 153 4,6-
Skiljedom 2 0,1-
Avskrivning efter förlikning 235 7,1-

beslutAnnat 2 917 88,2-
införAvgjorda

fullsutten nämnd 412 12,5-
ordföranden 2 895 87,5-

Ärenden efteravgjorts muntligsom
förhandling 779 23,6
Ärenden avgjorts muntligutansom
förhandling 2 528 76,4

Sammanlagd förhandlingstid timmar 642 -
Avgjorda ärendens ålder

månader0-3 408 12,3
4-6 månader 586 17,7

månader7-12 1 693 51,2
13-24 månader 417 12,6
25- månader 203 6,1

Genomsnittsålder på avgjorda ärenden
månader 9,4 -
Medianålder månader 7,5 -
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Antal Andel %1997
Avgörandets art

64 2,6sakPrövning i-
0,0Skiljedom l-
5,0efter förlikning 124Avskrivning-

2 314 92,4beslutAnnat-
införAvgj orda

9,3233fullsutten nämnd-
90,7ordföranden 2 270-

Ärenden efter muntlig förhandling 607 24,3avgjortssom
Ärenden muntlig förhandling 896 75,7avgjorts 1utansom

förhandlingstid timmar 601Sammanlagd -
Avgjorda ärendens ålder

278 11,1månader0-3
529 21,1månader4-6

50,21 257månader7-12
362 14,5månader13-24

3,177månader25-

ärendenGenomsnittsålder på avgjorda
8,9månader -
7,3Medianålder månader -

Anmärkning
arrende-statistiksystem för hyres- ochfrån DomstolsverketsStatistiken hämtad

nämnderna.
läggsärende angåendemedlinguppskov med avflyttning iansökanNär görs ettom

uppskovsfrågan, medan vid vissasärskilda ärenden angåendenämndervid vissa upp
kategorinmedlingsärendet. innebäruppskovsfrågan handläggs i Detnämnder att

nämndlagen, dels beslutyttrande enligt 12 §sak" kan dels"prövning i om upp-aavse
medskov avflyttning.

undertecknad förlikningförlikning" dels"Avskrivning efter att parternaen avavser
från sammanträdedet protokolltill stånd inför nämnden, delskommit annatatt av

fall viddels nämnden iförlikning,framgår träffatsätt att annatparternaatt samman-
påstånd.förlikning kommit till Omaktivt medverkat tillträde parternaatt egenen

medling registrerasåterkallat ansökanförlikning och hyresgästenhand ingått omen
däremot beslut".avskrivningsbeslutet "annatsom
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Tabell 3

Antal yttranden enligt 12 § nämndlagen hyresnämndera som sex
under åren 1995-1997 inom nämndens totala antalavgett parentes

medlingsärenden enligt 00h58 58 hyreslagena

1995 1996 1997

Hyresnämnden i Stockholm 30 30 30c:a c:a c:a
1560 1553 1 138

Hyresnämnden i Göteborg 13 11 9
411 496 372

Hyresnämnden Malmöi 8 8 8c:a c:a c:a
249 345 207

Hyresnämnden i Jönköping 1 1 1
117 121 135

ÖrebroHyresnämnden i 2 2 2
88 106 73

Hyresnämnden i Sundsvall O O 0
75 74 73

Anmärkning
Statistiken bygger på de angivna nämndema lämnat utredningensenkäter.svar som
Hyresnänmdens i Sundsvall uppgifter tiden efter den juni1 1995.avser
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Överväganden4.3

Utredningens förslag: s.k. obligatoriskaDen medlingen enligt 58
och 58 hyreslagen avskaffas; Vidare möjligheten tilltas yttran-a
de enligt 12 § nämndlagen bort.a

fårParterna på hand reglera villkoren för sina hyresförhål-egen
landen. Endast behovi någon form beslut,ärparterna t.ex.om av av
uppskov med avflyttning, skall de kunna vända tillsig domstol.

Hyresvärdens uppsägning skall innehålla underrättelse deom
villkor han kräver för förlänga hyresförhållandet ellerattsom om
orsaken till han medge förlängning. Uppsägningen skallvägraratt
också innehålla information hyresgästs till ersättningrättom en
enligt första57 § stycket 1-5 och 58 b hyreslagen§ tillrättsamt
uppskov med avflyttning enligt 59 § hyreslagen. Om uppsägningen
saknar detta innehåll den verkan.är utan

Hyresgästens uppsägning för villkorsändring skall innehålla
underrättelse den ändring i de avtalade villkoren han begär.om som
Om uppsägningen saknar detta innehåll den verkan.är utan

har,Hyresgästen vid föruppsägning villkorsändring, rätt att
inom månader från uppsägningen eller, hyrestiden kortareärsex om

månader, hyrestideninnan löpt förta verkanän ut, uppsäg-sex av
ningen meddela hyresvärden hyresförhållandet skallatt attgenom
förlängas oförändradepå villkor. ochHyresgästen hyresvärden får
också avtala hyresgästen under längre tidatt än angettsom som nu
kan förta verkan uppsägningen.av

Om hyresvärden avtalet för förlängning på ändrade vill-sagt upp
kor får han innan hyrestiden löpt inte förlängning eller förvägraut
förlängning kräva villkor ofönnånligare för hyresgästenär änsom
vad han har i uppsägningen. hyresgästenOm avtaletangett sagt upp
för förlängning på ändrade villkor får hyresvärden värden inteom-
också har avtalet under tid hyresgästen kansagt upp samma som-
förta verkan uppsägningen förlängninginte eller för för-vägraav
längning kräva villkor ofönnånligare för hyresgästen vadär änsom

följer det uppsagda avtalet. Om hyresvärden i något dessasom av av
fall förlängning eller för förlängningvägrar kräver oförmånligare
villkor blir han ersättningsskyldig.



1999: 15Iokalhyresavtal SOUörfarandet vid234 F uppsägning ettav

synpunkterAllmänna4.3.1

framgårlämnathyresnämndema och organisationernadeAv svar som
fungerarden nuvarande ordningen påde flesta aktörer ettattatt anser

obligatoriskaHuvudpelama i dvs. detförhållandevis bra sätt. systemet,
och möjligheten tillnämnd för medling, medlingenhänskjutandet till

hyresmarknaden kan fungera.yttrande möjliggör att
framförts. Bl.a. har detbestämmelser har dockKritik vissamot

förutsättninghyresnämnden inte börframhållits medling vidatt vara en
oskäligahyresvärden krävtför till ersättning,hyresgästens rätt t.ex.om

förfarandet möjliggör taktiskahar också påpekatsvillkor. Det att
kan lida allvarligaoch i vissa situationerdispositioner att parter

rättsförluster.
med indirektRiksförbundHyresgästemas att systemet ettanser

införas direkt besitt-fungerar och det börbesittningsskydd inte att ett
för lokalhyresgäster.ningsskydd samtliga

förfarandet skall utformas hyresnämndensFrågan hurär upp-om
därvid angeläget de positivagifter förs till tingsrätten. Detöver är att

behålls. Samtidigt anpassninginslagen det nuvarandei ärsystemet en
direktivendomstolsförfarandet också nödvändig och itill givetvis

bort.anförs den s.k. obligatoriska medlingen bör tasatt
hyresförhållande vill få till stånd ändringiNär part ett en aven
tillväga olika Hyreslagen anvisarvillkoren kan han gå sätt. att par-

framgår enkätsvarskall avtalet. Som organisationemassägaten avupp
flesta fall den vill ändra villkoren meddelatorde dock i de part som

krav han avtalet. Villkoren i mångasina innan sägermotparten upp
finnsändras därför avtalenhyresförhållanden Detsägsutan att upp.

avseenden reglerar hur hyranStandardavtal i olikaockså många som
upplåtelsen skall justeras underkostnader i samband medeller vissa

därfördel lokalhyreskontrakten ihyrestiden. Endast sägs uppen av
sedanvillkorsändringar. de uppsagda avtalen detsamband med Av är

för medling.endast antal hänskjuts till nämndvisstett som
framgår det vid nämndernastatistiken avsnitt 4.2.8Av attovan

och handlades 3 000 med-under och åren 1995 1996 överettvart av
Antaletlingsärenden. Under sjönk antalet till drygt 2 500.1997 ären-

Ärendeantalenberoende på bl.a. hyresutvecklingen.den kan variera
får representativa.under de aktuella åren anses som

vidare förhandling hålls i endast cirka 20statistiken framgårAv att
medlingsärendena. uppgift tyder på påDenna att parternaprocent av

eftermycket utsträckninghand lyckas lösa tvistema i ävenstoregen
hänskjutandet.

förhandling undantagsfall, ellerde ärenden det hålls i iI avgessom
samtliga medlingsärenden, yttrande yttrande kancirka tvåi procent av
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i de ärenden handlar skälig hyra respektiveavges som om om en
anvisad ersättningslokal godtagbar. innebär det mycketDetär äratt en
liten andel ärendena når den slutpunkt hyreslagen anvisar.av som som

antalet förorsakarDet medlingsärenden nämnderna intestora ett
obetydligt arbete. får bara omfattandeNämnderna inte lägga ned ett
arbete med registrera och kommunicera dem. Handläggningstidenatt
på den aktuella ärendekategorin dessutom lång eller i snitt nio må-är
nader. anförtsSom bedriver nämnden medlingsverksamhet vid sam-
manträde endast fåtali ärendena. Enligt utredningens bedömningett av
måste det bakgrund ifrågasättashärav demot systemet, trotsom syn-
punkter framfört,organisationerna och nämnderna har kansom anses
effektivt. Uppenbarligen kan de flesta ansöker medlingparter som om

nämndens bistånd reglera hyresförhållanden. dettasina Iäven utan
finnssammanhang också anledning framhålla lokalhyresavtalen iatt

regel näringsidkare ochingås näringsidkare i allmänhet torde haattav
flesta fåringå avtal. De medlingsärenden följaktligenatt antasvana av

ha blivit hänskjutna till nämnden inte på grund behovet medlingav av
till följd hyresgästen inte skall förlora till skadeståndsin rättutan attav

respektive hans föruppsägning villkorsändring skall bliatt utan ver-
kan.

alternativ det anfördaEtt medlingsärendena handläggsärtrots att
Ärendenavid tingsrätten på vid nämnden. skullesättsamma som

kunna handläggas enligt ärendelagen.
Tingsrätten brukar i tvistemål bedriva medlings- och förliknings-

verksamhet. kap. rättegångsbalken följerAv 42 17 § till och med en
skyldighet för tingsrätten i tvistemål söka förlikavissaatt parterna.
Tingsrätten har denna bakgrund kompetens bedriva medlings-mot att
verksamhet.

huvuduppgift består efterTingsrättens i yrkanden enskildaatt av
tvister. medlingsärende enligt 58 eller 58 §Iavgöraparter ett a

hyreslagen behöver framställas.något yrkande måste inteprövassom
låta tingsrätten i dessa ärenden bedriva renodlat medlingsarbeteAtt ett

strider arbetsuppgifter.tingsrättens normala möjlighetEn ärmot att
tingsrätten också får yttrande. Fråga uppkommer då Vilkenavge om
betydelse sådant yttrande skall ha skall yttrandet vinna rätts-ettsom -
kraft eller, liksom hanämndens yttrande, enbart presumtionsverkan i

efterföljande ersättningstvist.en
flesta meddelar rättskraft.De avgöranden domstol vinnersom en

rättslcraftEtt innebär yttrande skälig hyra vinnersystem attsom om
och därmed inte får frångås efterföljande tänk-i ersättningstvist ären
bart. Flera utredningens har emellertid avstyrkt sådantexperter ettav

bl.a. med hänsyn till det leder till domstolarna och intesystem, att att
marknaden kommer fastställa marknadshyra. stället införaAtt iatt ett
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efter-får presumtionsverkan iinnebär yttrandeatt ettsystem ensom
domstol framstår principielltföljande ersättningstvist vid somsamma

främsta skälet låta tingsrättenmycket tveksamt. Det ytt-mot att avge
presumtionsverkanfår rättskraft eller fårrande vinna ärsomsom
få sådant yttrandesaknas praktisk möjlighetemellertid det ettattatt

uppfattning börhyrestiden. Enligt utredningensunderöverprövat ett
efterföljandebetydelse i ersättnings-yttrande skall ha någon ensom

yttrande,högre instans.kunna Omtvist överprövas ett somav en
risköverklagas finns uppenbarföranleder besiktningar,regelmässigt en

erhållas innanför slutligt avgörande inte kommernågot uppsäg-attatt
förfarandefara för sådant ilöpt finns då ocksåningstiden Det att ettut.

fungera.praktiken kommerinte att
anförda medbakgrund detUtredningen att systemetmotanser av

yttrande bör behållas.obligatorisk medling och möjlighet till intes.k.
nämndersden delar vissavill samtidigt framhålla inteUtredningen att

besittningsskydduppfattning hyresgästensoch organisationers att
bestånds-medlingen slopas. viktigasteförsvagas Denkommer att om
Även dethyresgästens ersättningsrätt.delen besittningsskyddeti är

helst effektförfarande kommer ha någoneffektiva inte attmest som
överträdelse, skade-finns kraftig sanktion vid såsomdet inte ettenom

skydd.Ersättningsreglema sådantstånd. ettger
föreslagit direkt besittnings-Riksförbund harHyresgästernas att ett

hyresförhållan-till förlängningskydd, dvs. för hyresgästenrätt aven
nuvarande ordningen.införas. alternativ till dendet, skall Detta är ett

emellertid inte stöd hos övriga organisationerFörslaget vinner som
förslagtillfrågats eller hos utredningens Ettexperter.merparten somav

också oförenligt med utredning-direkt besittningsskyddgår på ärettut
skäl föreslå det.direktiv och utredningen finner inte attens

för talar för möj-statistik har redogjortsDen att parterna, trotssom
föredrar självamycket utsträckningligheten till medling, i attstor reg-

Medlingsförfarandet bör därförhyresförhållanden.lera sina ersättas
på hand får regleramed förfarande går påut att parternaett egensom

förfarande skall bli effek-upplåtelser. sådantvillkoren i sina För att ett
och vissa frister måstekrav ställas på uppsägningarnativt måste vissa

gälla.
vända till domstolskall med sådan ordning kunna sigParterna en

exempel sådant beslutbehöver fattas beslut. påendast det Ettnär ettett
hyreslagen. Ansökanmed avflyttning enligt §uppskov 59är upp-om

hyrestidens utgång. uppskovs-till före Iskov måste in tingsrättenges
för allmänna skyldighetdomstolen, inom sinärendet kan attramen

Efter detmedla och försöka förlikaförsöka tvister,göra parterna.upp
talanmöjlighet väckauppsägningstiden löpt har hyresgästen attatt ut
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vid domstol ersättning enligt § första stycket och b hyres-57 58 §om
lagen.

lokalhyresmarknadenInom finns antal hyresvärd- ochstörreett
hyresgästorganisationer kan vända till. finnssig Detparternasom
anledning frånutgå dessa liksom förorganisationer, deatt närva-att
rande kan utarbeta Standardavtal och bidra till mekanismergör, som
underlättar hyresregleringen enligt det förfarande utredningensom
föreslår. utredningens förklaratEn har den obligato-experter attav om
riska medlingen avskaffas förbör det möjligt organisationerna attvara
skapa plattform för medlemmarna lösa tvisterna på. bör enligtDeatten
utredarens bedömning möjligt för organisationerna till-t.ex. attvara
handahålla medlare eller skiljemän deras medlemmar kan anlitasom
vid tvister. ligger i samtliga för-Det organisationers intressen skapaatt
utsättningar för stabil hyresmarknad bibehålls.att en

vissa tvister kan det finnas behovI utomståendeattav en person
medlar. Som anförts kan själva införaorganisationerna mekanismer

underlättar för medlemmarna komma Utredningen haröverens.attsom
bör införasdet möjlighet för lokal-iövervägt även parterna ettom en

hyresförhållande ansöka vid domstol eller vid någonatt annan myn-
dighet opartisk medlare med hyresrättslig kompetens skallattom en
förordnas. sådan medlare skulle i första hand ha till uppgift för-En att
lika fårMedlaren betalas själva. Detta påminnerpartema. parternaav

gällerden ordning vid bl.a. tvistiga bodelningar, där makarnaom som
kan ansöka bodelningsförrättare skall förordnas. fårDenneattom en
på makamas bekostnad söka förlika dem och eventuellt tvångsskifta
egendomen. Utredningens har emellertid bedömningengjortexperter

ansökainte kommer medlare. Enligt deras meningatt parterna att om
kommer de förlikningsbenägna och de harärparterna, attom anser
behov utomstående expertis, anlita sådan det införsinteävenattav om

särskilt ärende medlare. Utredningen finner bakgrund häravett motom
inte skäl lägga fram förslag medlare.att om

4.3.2 Hyresvärdens uppsägning

för avflyttningUppsägning

hyresvärdEn kan hyresavtal till hyrestidens utgång tvåsäga ett avupp
orsaker, dels för han vill hyresförhållandet skall delsupphöra,att att
för han vill få till stånd ändring villkoren. Olika regler gälleratt en av
för uppsägningama. Hyresvärden måste redan hannär gör uppsäg-

hyresförhållandetningen han vill skall upphöra ellerattange om
förlängas på ändrade villkor.
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Utredningen det nuvarande kravet förpå uppsägningatt attanser en
avflyttning skall innehålla uppgift orsaken till hyresvärden väg-attom

medge förlängning första stycket hyreslagen skall behållas.58 §rar
varförsjälvklarhet hyresgästen skall reda på han harDet är atten

så han omedelbart kan ställning till hur han skallsagts att ta agera.upp
skall de nuvarande bestämmelsernauppsägningshandling enligtEn

uppgift han vill lämnainnehålla hyresgästen, inteäven attom om
enligt b hyreslagen, ansökalägenheten ersättning 58 § måsteutan att

följd förslaget medlingen skall avskaffasmedling. Till måsteattavom
bort.denna bestämmelse tas

hyresgästen skall komma läge medlings-inte iFör sämreettatt om
avskaffas föreslås det införs krav på uppsägnings-institutet att att en

handling skall innehålla information hyresgästs tillrätt ersätt-om en
ning enligt första stycket och 58 b § hyresgästens57 § 1-4 rättsamt om

avflyttning kan utifrån dennatill uppskov med enligt 59 Hyresgästen
information motsvarande han hade fått informa-på sättagera som om

bestämmelsernationen under medlingen. Förslaget påminner iom
lagen 1982:80 anställningsskydd angående uppsägningom av en
arbetstagare. 8 andra stycket nämnda lag stadgas arbetsgivarenI § att
skall i uppsägningsbeskedet lämna information vad arbetstagarenom
skall iaktta han eller hon vill gällande uppsägningengöra ärattom
ogiltig eller yrka skadestånd med anledning uppsägningen.av

införas bestämmelseUtredningen har det börövervägt ävenom en
hyresvärden hyresgästenhyresgästen skall underrättaattom om avser

begära enligt b hyreslagen. sådan bestämmelseersättning 58 § Enatt
skulle den nuvarande bestämmelsen hyresgästen skallmotsvara attom

skall skulleansöka medling. på hyresvärden underrättasKravet attom
medföra rättsförlust för hyresgästen. Hyresvärdensemellertid kunna

möjlighet skulle jämförelse med denjustera uppsägningen iatt nuva-
rande ordningen inte heller öka. Som tidigare påpekats kan hyres-en

nuvarande reglerna återkalla ansökan medlingenligt degäst en om
någon egentlig medling har och hyresvärdenägtutan att utan attrum

fått eller återkallahar möjlighet justera villkoren i uppsägningenatt
den. har därför funnit skäl för sådant förslag.Utredningen inte ett

uppsägning saknar det angivna innehållet föreslåsEn varasom ovan
hanverkan. Om hyresgästen uppsägningen ogiltig kanärutan attanser

väckai avhysningstvist invända ogiltigheten. kan ocksåHanen om
fastställas hyresförhållandettalan vid tingsrätt och yrka det skall attatt

består.
Utredningens förslag medför det liksom i de gällandeatt nu-

reglerna ställs relativt höga krav på innehållet uppsägnings-i en e-
handling. underlätta tillämpningen de bestämmelsernaFör att av nya
föreslår det förordning fastställs särskilda formulärutredningen iatt en
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kan användas för lokalhyresavtal. förordningenuppsägning Isom av
1978:314 underrättelse och meddelande enligt kap.12 44 §om
jordabalken finns formulär gäller underrättelse tillredan som
bostadshyresgäst respektive lokalhyresgäst möjlighet tillbakaattom
hyresrätten fastän hyran har betalats tid och meddelande tillinte i
Socialnämnd på grund försummad hyresbetalning.uppsägningom av

uppsägning skall delges hyresgästen. 8 andra och tredjeEn Av §
styckena hyreslagen följer förenklade delgivningsförfarandetdetatt

rekommenderat brev, får tillämpas hyresgästennär sägergenom som
avtal, får tillämpas hyresgästen Bl.a.inte Sverigesnär sägsettupp upp.

Fastighetsägareförbund anfört förenklathar delgivningsförfa-att ett
rande bör införas för hyresvärdens uppsägning. En uppsägningäven
enligt förenklade förfarandet fördet ha skett den avlämnatsnäranses
postbefordran under den söktes vanliga adress, medan uppsägningen
på ordinärt normalt ha skett då adressaten fått del hand-sätt anses av
lingen. Fastighetsägareförbundet hyresgästen harhar pekat på möj-att
lighet hyresvärdensinvänta agerande och sista dagen avtaletatt att som
kan han blivithan har uppsagd bestämmasägas när vetupp om om- -
han skall avtalet.säga upp

Utredningen har föreslå bestämmelser förenklatövervägt att ettom
delgivningsförfarande. Ett viktigt skäl talar för sådan ändring,som en

det Fastighetsägareförbundet har hyresgästenutöver ärangett, attsom
med utredningens förslag förlorarinte sin till ersättning hanrätt om

harinte ansökt medling. Flera utredningens har dockexperterom av
avstyrkt ändring. lokalhyresgäst kan möjlighetenEn miste attom
ansöka uppskov han inte har fått del uppsägningen. För attom om av
tillgodose lokalhyresgästens intresse rättssäkerhet har utredningenav
funnit de nuvarande delgivningsreglerna börinte ändras.att

saknatOm hyresvärden godtagbar anledning för medgevägraatt
förlängning har hyresgästen till ersättning enligt 58 b hyreslagen.§rätt

för villkorsändringUppsägning

Utredningen hyresvärdens föruppsägning villkorsändring börattanser
innehålla uppgift de villkor värden kräver för förlängaattom som av-
talet. bör också,Den i likhet med hyresvärden vill hyresförhål-attom
landet skall upphöra, informationinnehålla hyresgästs tillrättenom
ersättning enligt första57 § stycket och b hans till5 58 § rättsamt om
uppskov med avflyttning enligt uppsägning saknar detta59 En som
innehåll föreslås verkan. hyresförhållandetOm inte förlängsutanvara

deoch villkor hyresvärden lcräver för förlänga avtalet inte ärattsom
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skäliga eller med god sed på hyresmarknadenöverensstämmer blir
hyresvärden ersättningsskyldig enligt b58

Enligt den nuvarande ordningen skall uppsägningen också innehålla
underrättelse hyresgästen, han inte går med på flyttaatt atten om om

få ersättning enligt b skall58 hänskjuta tvisten till hyres-utan att
nämnd för medling. Till följd förslaget medlingen skall avskaffasattav
måste denna bestämmelse bort.tas

underlättaFör tillämpningen de bestämmelserna föreslåratt av nya
utredningen det liksom för hyresvärdens föruppsägning avflytt-att -

förordningning i fastställs formulär för föruppsägning villkors--
ändring.

Enligt den nuvarande ordningen gäller vidare enligt 58 fjärde§
stycket innan medlingen har avslutats får hyresvärden för förläng-att
ning hyresförhållandet inte kräva högre hyra eller något vill-annatav
kor oförmånligare för hyresgästen vad han harär iän angettsom upp-
sägningen. Gör han det och kommer förlängning inte till stånd har
hyresgästen alltid till ersättning enligt b58rätt

Bestämmelsen i fjärde58 § stycket medför inte hyresvärden äratt
avtalsrättsligt bunden de villkor han i uppsägningenangettav som
såsom anbud under längre tid sedvanligett än motsvararav som
acceptfrist jfr 1978/79:89 f..25 Bestämmelsen i ställettarprop. s.
sikte på det fallet hyresvärden innan medlingen har avslutats föratt att
förlänga avtalet kräver högre hyra eller något villkor ärannat som
oförmånligare för hyresgästen vad han har i uppsägningen.än angett
Bestämmelsen medför hyresgästen då inte går med på deatt om nya
villkoren och hyresförhållandet upphör har hyresgästen tillrätt ersätt-
ning enligt b58 § de kraven eller de kraväven värdenom nya som

i uppsägningen varit skäliga.angett
Osäkerhet råder under hur lång tid hyresvärd avtals-ärom som en

rättsligt bunden de villkor han har i uppsägning. litte-Iangettav som
har hävdats det inte kan acceptfristenraturen så långatt antas att är

uppsägningstiden och det till och med kan hysas tvivel denattsom om
så lång tiden för hänskjutandetär till medling, dvs. två månadersom

Bengtsson och Victorin, ochHyra nyttjanderätt till fastannan egen-
Övervägandedom, uppl.5 1997 117. skäl talar till och med för atts.

acceptfristen olika lång för olika lokalhyresavtal.är Sålundatyper av
torde den längre på avtal angående upplåtelseavsevärt ettvara av en

eller komplex lokal vad denstörre på upplåtelseän parke-är en av en
ringsplats. hyresgästenAtt efter det han har hänskjutit tvisten tillatt
medling de villkor värden har i uppsägningen medförantar angettsom
därför inte automatiskt avtal kommer till stånd. Omatt ett nytt
acceptfristen har löpt hyresgästens förklaring villkorenut attanses
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anbud villkorenhyresvärden riktattillställeti ettaccepteras omsom
f..1978/79:89 25prop.förhymingför fortsatt s.

fastställai lagnuvarande ordningendentill äralternativ attEtt en
ivillkorenbundenskallhyresvärdenvilkenundersärskild frist avvara

enbartemellertid intemedförförfarandesådantuppsägning. Ettsin
avslagbetydelsevilkenfastställasdetmåste ettBl.a.fördelar. avsom
eller bliravbrutitsharacceptfristenmedför detharhyresgästen att-

de idärefter uppsäg-hyresgästenbunden accepterathyresvärden om
vidacceptfristsärskildmedförVidarevillkoren.angivnaningen en

hyresvärdensacceptfrist förblir olikadetuppsägninghyresvärdens att
enbartförfarandet inteuppsägning. Dethyresgästens görrespektive

mednackdelarockså andrafinns attenhetligt. Detochenklare mer
eftertill avtal,från avtal parternaskan varierainte t.ex.acceptfristen

längd inteacceptfristensdärförUtredningenönskemål. attanseregna
villko-bundenhetavtalsrättsligaHyresvärdenssärskilt.reglerasbör av
läggerbud dedebundenhetochuppsägningeni parternas somavren

civilrättsligaallmännaföljafortsättningsvisbörvarandrafram till även
regler.

med-förhindrarstycketfjärdeErsättningsbestämmelsen i 58 § att
de för-betydelselös. Förfall blirhyresnämnden i vissa attinförlingen

denenligtvarandramedföraförväntaskanhandlingar parternasom
motsvarandepåmedlinginnefattar någoninteordningen somnya --

uppfattningutredningensenligtbörbetydelselösabliskallintesätt
behållas.principstycket ifjärde58 §enligtersättningsbestämmelsen
hyresför-förlängauppsägningstidenunderhyresvärden vägrarOm

han kräverellervillkorenangivnauppsägningende ihållandet på om
hyres-föroförmånligarevillkoreller något ärhyrahögre annat som

ersättningsskyl-bör hanuppsägningenivad han angettängästen vara
elleruppsägningenframställt iharhande kravdig oavsett somom

efterordningsådanmedskäliga. Hardärefter varit parterna en upp-en
ersättningsskyldigskallintehyresvärdenavtalatsägning att varaom

ersättningsskyldighet.värdensdockupphör
hyresvärden blirförslagutredningensföljd ärpositiv attEn pres-av

för-ochhyresgästenkontakt meduppsägningeneftersad taävenatt
skydd.ersättningsregelnfår etthandla med denne. Hyresgästen genom

fallvissahyresvärden iförriskfinnasdet kannackdel attEn är att en
Hy-hyrestiden löperståndpunkt förrän ut.hyresgästensreda påfårinte

inteföravflyttningmeduppskovansöka attdåtvingasresvärden om
därdagensmedfinnsrisk system,hyresintäkt. Samma ävenmiste om

hyresvärden tvingasdärochmedlingenförhalakanhyresgästen
avflyttning.meduppskovansöka om

nuvarande regleringen,denalltsåinnebärförslagUtredningens att
behålls.principmedling, iförhyresnämndhänskjutandet tillförutom
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Eftersom det i de flesta villkorstvister inte hålls någon förhandling
under medlingen torde de reglerna i praktiken inte medföra någonnya
skillnad jämfört med dagens ordning.

På motsvarande skäl redovisats beträffande hyresvärdenssom upp-
sägning för avflyttning utredningen också de nuvarandeattanser
delgivningsreglema bör kvar.vara

4.3.3 Hyresgästens uppsägning för villkorsändring
Utredningen den nuvarande bestämmelsenatt hyresgäs-anser attom

uppsägning skall innehållatens information den ändring i de avta-om
lade villkoren han begär för förlänga avtalet skallatt kvar.som vara
Likaså bör bestämmelsen uppsägning saknaratt detta innehållom som
skall verkan bestå.utananses vara

Hyresgästens uppsägning för villkorsändring bör kunna sändas i
rekommenderat brev.

Den juli1 1979 infördes möjlighet för hyresgästen förtaatten ver-
kan sin uppsägning Änd-återkalla ansökanatt medling.av genom om
ringen innebär hyresgästen kanatt avtalet försäga villkorsändringupp
med i praktiken direkt besittningsskydd.ett Bakgrunden till ändringen

undersökningar hade visatatt hyresgästens påkallavar att rätt vill-att
korsändringar hade utnyttjats i mycket ringa omfattning och det be-att
rodde på hyresgästenatt sådan uppsägning riskeradegenom en att
flytta från lokalen. Det ansågs hyresvärden självatt inte hadeom sagt

avtalet skulle han inte ha rätt utnyttja hyresgästensupp att uppsägning
för skaffa sig bättre hyresvillkoratt eller tvinga hyresgästenatt att
flytta prop. 1978/79:89 16 f..s.

En hyresvärd, vill till stånd hyresvillkor, har möjlighetsom nya
själv avtalet.att säga Gör han inte det, får han deupp accepteraanses

villkor gäller. Utredningen därför endast hyresgästensom attanser om
avtalet försagt omprövning hyresvillkoren talar starkaupp skäl förav

hyresvärden inte böratt utnyttja denna uppsägning för skaffa sigatt
bättre hyresvillkor eller tvinga hyresgästenatt flytta. Den nuvarandeatt
ordningen innebär hyresgästen kan förtaatt uppsägningen desssom

Ävenverkan bör i princip behållas. den omständigheten denatt
lagstadgade uppsägningstiden förhållandevisär lång eller nio månader
och det många gånger kanatt vanskligt under så lång tidattvara
förutse hyran talar för slutsats.samma

Den nuvarande bestämmelsen hyresgästen kan förtaatt verkanom
sin uppsägning återkalla sin ansökanattav medling har kri-genom om

tiserats bl.a. Sveriges Fastighetsägareförbund. Bestämmelsenav inne-
bär i praktiken hyresgästen har möjlighetatt under hela hyrestidenatt
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före-fastighetsägareförbundetEnligtuppsägning.sinverkanförta av
förvillkorkräveravtal och atthyresgästerdet sägerkommer att upp

hyrestidenskäliga. Först näruppenbart inte äravtaletförlänga som
medallvarhyresgästenbesked menathyresvärdenfår upp-löper ut om

Vid dennavillkor.oförändradepåvillhanellersägningen stannaom
hyres-skaffamöjlighetnågonhyresvärden inte atttidpunkt har en ny

ansökautgånghyrestidensföreHyresvärdens omutväg är attgäst.
ocksåbestämmelsen ansettsfall harvissaIavflyttning.meduppskov

be-medlingenunderdenneOmför hyresgästen.fallgroputgöra en
bun-hanblirmedlingsansökanåterkallarochflyttaförsig attstämmer

jfrvillkoroförändradepåvidarelöperavtalet,gamladetden somav
430.1998NJA s.

dennedisponerarhyresgästenharensidigtavtal sagtsOm ett upp av
väljakanhyresförhållandet. Hanmed t.ex.händaskallvadöver som

b §enligt 58ersättningkrävaochstå fastuppsägningenlåtamellan att
hyresgästenverkan. Omdessuppsägningenförtaellerhyreslagen
före hyres-tidvissrimligtvisbör hanuppsägningenmedallvarmenat

ersättningslokal.skaffamöjlighetenha attutgång övervägttidens en
fastig-synpunkterdebeaktandemedochbakgrunddenna somMot av

intehyresgästutredningenframfört atthetsägareförbundet enanser
uppsägnings-helaunderuppsägningsinverkanförtakunnaskall av

uppsägningstidenhyresgästen,föreslårUtredningen upp-atttiden. om
eftermånaderunderendasteller längre,månadertill upp-niogår sex

skalluppsägning. Dettasinverkanförtakunnaskallsägningen egenav
för-villhanhyresvärdenunderrättar atthyresgästenske omattgenom

kortareuppsägningstiden ärvillkor. Omoförändradeavtalet pålänga
uppsägnings-helaunderverkanförtakunnahanbörmånaderän sex
avtalaför attmöjlighet attfinnas parternaocksåbör omtiden. Det en

förtaskall ha rätthar atttid angettsunder längre änhyresgästen som nu
avtalatsdet harfalldeaktuellt ibliböruppsägningen. Dettaverkan av

uppsägningstider.långaom
hanteraskanuppskovsfråganmedförändringenföreslagna attDen

hyresvär-fall. Omsker i vissanärvarandeförbättrepå änsättett som
nämligen,hanbehöverinställningtill hyresgästenskännerinteden

månader, intelängreuppsägningstiden änär reserva-förutsatt att sex
ocksåhinner avgörasUppskovsfråganuppskov.ansökationsvis om

utgång.hyrestidensföre
sinverkanförtaskall kunnahyresgästenförförutsättning avEn att

sedvanligadenunder accept-hyresvärdengivetvisuppsägning attär
uppsägningeniställtsvillkorenharfristen inte accepterat uppsom

för-blivitredanhyresförhållandetinnebäradådet atteftersom anses
skallhyresförhållandetavtalatacceptfristenefter attlängt. Har parterna

uppsägningen.verkanförtahellerintekan hyresgästenupphöra av
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Parterna i hyresförhållande kanett träffa avtal uppsägningattom en
skall verkan. Om hyresgästenutan ensidigt bestämmeranses vara sig
för förlänga hyresförhållandetatt på oförändrade villkor utred-anser
ningen formkrav skaatt ställas på underrättelsen dettasamma om som
på uppsägningen. Underrättelsen skall då skriftlig och kan sändasvara
i rekommenderat brev. Om den sänds i rekommenderat brev denanses
ha skett den har avlämnatsnär för postbefordran under den söktes van-
liga adress.

Om inte kommerparterna överens villkoren för fortsatt upplå-om
telse blir hyresgästen flytta.tvungen Hyresvärden bliratt ersättnings-
skyldig enligt 58 b § hyreslagen de bud han har framställt vidom som
förhandlingarna med hyresgästen för förlänga hyresförhållandetatt inte

skäliga ellerär överensstämmer med god sed i hyresförhållanden. Om
hyresvärden själv inte har avtaletsagt sig för avflyttningupp vare-
eller villkorsändring föreslås han vidare, liksom enligt den nuvarande-
ordningen, ersättningsskyldig han under den tidvara hyres-om som

kan förtagästen verkan uppsägningen skulle medge förläng-vägraav
ning hyresförhållandet eller för förlängning kräva högreav hyra eller
något villkor oförmånligareannat är för hyresgästen vadsom än som
följer det uppsagda avtalet.av

4.3.4 Uppskov med avflyttning
Som tidigare anförts har viss kritik riktats bestämmelsenmot om upp-
skov med avflyttning. Med hänsyn till denna fråga och fast-att en
ställelsetalan enligt rättegångsbalkens regler uppsägningattom en
skall ogiltig kommer föras vidatt domstolanses och kansamma
handläggas samtidigt utredningengör bedömningen de nuvarandeatt
reglerna kan bestå.

4.3.5 Ersättningstvist

Som grund för prövningen hyresvärdens ersättningsskyldighet skallav
regel läggas den ståndpunkt han slutligensom intagit vid förhand-som

lingama med hyresgästen. Förhandlingarna är avslutadeatt anse som
hyresnämndennär avskriver medlingsärendet från vidare handlägg-

ning. Enligt 3 § förordningen 1975:529 protokollföring vidom m.m.
arrendenämnd och hyresnämnd skall slutliga ståndpunktparternas vid
medlingen antecknas i protokollet jfr l978/79:89 25.prop. s.

Genom medlingen avskaffasatt får den ståndpunkt hyresvär-som
den slutligen fört fram vid förhandlingarna med hyresgästen ligga till
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för-därvidmåsteGivetvisersättningstvist.igrund för prövningen en
ståndpunktvärdensförreellahar varitmellanhandlingarna attparterna

hanmeddelathyresgästenbetydelse. Har attnågonskall tillmätas t.ex.
justerade vill-därefterhyresvärdensersättningslokal börskaffathar en

ersättningstvisten.bedömningen ipåverkaintekor
de kommerinte överensfördelkanDet att parterna omenvara --

eller påståndpunkterslutligavarandra sina annatmeddelarskriftligen
efter-sammanträde,vidprotokoll förtidem,dokumenterar t.ex. ettsätt
blikanförlängningförkrävtsvillkorvilkafrågan enensomomsom

ersättningstvist.efterföljandebevisfråga i en
lik-blir det,mellanförevaritinteförhandlingarnågra parternaOm

ivillkorde uppsäg-nuvarande ordningen, angettsenligt den somsom
ersättningstvisten.igrund för prövningentillfår läggasningen, som

hanvillkordesålundablir detavtalethyresvärdenHar sagt somupp
harhyresgästenavgörande. Omblir sagtuppsägningeniangett som
värdensmåstehyresvärden inteochvillkorsändring svaratförupp

utifrån de vill-bedömashyreslagenb §enligt 58ersättningsskyldighet
Hyreslagen,Holmqvist,jfravtaletuppsagdadetgällde enligtkor som

562.uppl., 19975 s.
nuvarande ordningen,enligt denfinns, liksomersättningstvistI en

särskildmeddelaskalldomstolenbegäraförmöjlighet attattparterna
föromständighetereller fleramellandom,dom, s.k. över som varen

viss ieller hurbetydelse för utgången, överomedelbarsig är enav
skallrättstillämpningen,främst angårfråga,målet uppkommen som

möjlighetEftersomrättegångsbalken.kap. § parternasbedömas 17 5
ersättningslo-anvisadellermarknadshyrayttrandefå ettatt om enom

mellandom kommaersättningstvisterbort kan i attgodtagbarkal är tas
sker.närvarandeförutsträckningmeddelas i änstörre som
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besittningsskyddfrånAvstående5

Gällande5.1 rätt

tillbesittningsskyddfrånAvstående5.1.1

bostadslägenhet

besitt-direkthyreslagenenligthar ettbostadshyresgästerflestaDe
förläng-tillharprincipi rätthyresgästeninnebärningsskydd. Det att

tillhyresavtalethyresvärden harhyresavtalet, sagtning uppomav
utgång.hyrestidens

saknasdelsinskränkningar;försedd med vissaFörlängningsrätten är
förlängnings-färdelsförlängningsrätt,helthyresförhållandeni vissa

detomständigheterna itillmed hänsynvikasituationeri vissarätten
fallet.enskilda

Ii 45reglerasförlängningsrättenfrånundantagengenerellaDe
förlängningtillbestämmelserna rättstadgasstycketförsta att om

integäller, om desslägenhet ihandandraupplåtelseihyresavtalet av enavser
längredet har änupphör innanhyresförhâl andet varathelhet och

följd,två år i
möblerati 1fall etthyresavtalet i sägsän rumannat avsersom

upphöresförhållandetoch hfritidsändamålförlägenheteller en
öljd,månader iniolängredet har äninnan varat

ellerbostad,upplâtarensdellägenheten utgör egenaven förtid å denupphöra iörhållandetlêyreshyresvärden attsäger upp
följ 47och inteörverkadhyresrätten annatgrunden är avatt er .

ochhyresvärdföljande. Harstadgasstycketandra45 § enI en
kommithandling attupprättad överenssärskiltihyresgäst omen

gällerförlängningtill över-förenad medskall rättintehyresrätten vara
Överenskom-hyresnämnden.godkäntsden harenskommelsen avom

detefterträffasdengodkännande attdockgällermelsen utan om
förenad medhyresrätt ärochinlettshyresförhållandet har somenavser

del i hyres-harintesamboellermakeOmförlängning.tillrätt somen
avstå-överenskommelselägenhetenbostad i närhar sin omrätten en

denöverenskommelsengällerträffas, motbesittningsskyddende från
den.godtagithonhan ellerbarasambonmaken eller om
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inskränkningarDe förlängningsrätteni i det enskilda fallet kansom
bryta hyresgästens besittningsskydd i 46 § och innebär hyres-attanges

få hyresavtaletgästens förlängträtt efter detatt avtalet haratt sagts upp
hyresnämndenprövas i förlängningstvist.av en

hyreslagenI inte under vilka förutsättningar hyresnämn-anges som
den skall godkänna avtal avstående från besittningsskydd.ett för-Iom
arbetena till bestämmelsen i 45 § prop. 1968:91 Bihang A 89s.
anförs dock följande. "Det torde inte nödvändigt lageniatt när-vara

förutsättningarna för sådant godkännande skall fåmare attange ges.
Det ligger i sakens prövningen skall inriktasnatur att på hindraatt
missbruk avtalsfriheten. Som riktpunkt kan avtalav att etten anges om
avstående från besittningsskydd alltid bör godkännas, förhållan-om
dena sådana vidär avvägning mellanatt intressen iparternasen en
besittningsskyddstvist hyresgästen normalt inte skulle ha till för-rätt
längning hyresförhållandet."av

Vid alla de generella undantagen från förlängningsrätten gäller att
hyresförhållandet upphör hyrestidennär går till ända föreskrivenom
uppsägning har skett. Prövning frågan det finns till förläng-rättav om
ning hyresavtalet kan då inte ske vid hyresnämnden. I ställetav får
hyresvärden vända sig till domstol eller kronofogdemyndighet för fåatt
till stånd avhysning, hyresgästen flytta. detvägrar I falleten attom att

har träffat överenskommelseparterna hyresrätten inte skallatten om
förenad med förlängningsrätt kan hyresgästen i avhys-vara en

ningsmålet på avtalsrättslig grund invändninggöra överens-attom
kommelsen avståendet från besittningsskydd inte gällerom mot
honom. Skulle invändningen godtas domstolen måste hyresvärdenav
normalt göra uppsägning och hänskjuta ärendet till hyresnämnden ny
för prövning i vanlig förlängningstvist.en

Det ankommer på själva utformaparterna överenskommelsenatt
avstående från besittningsskydd. För underlätta handläggningenom att

avståendeärendena har hyresnämndema låtit framställaav gemensamt
formulär för avståendeavtal.ett

hyresnämndemasI formulär finns det förtryckt överenskom-en
melse avstående från besittningsskydd ansökan till hyres-om samt en
nämnden godkänna överenskommelsen.att Enligt formuläret gäller
överenskommelsen endast hyresavtalet upphör inom år fråntreom
tillträdesdagen. formuläretI bl.a. också följandeär förtryckt.
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härmed hyresgästen -ema skall haVi kommer inteöverens attom
avtalettill förlängning hyresavtalet h esvärden begärrätt attav om

följ orsaker.skall upphöra och någonanger av an e
D Hyreslägenhet i andra hand

skall åter bosätta lägenheten sedan uthymingen längreUthyraren sig i änvarat
två år i följd.

D Bostadsrättslägenhet andra handi
Uthyraren skall åter bosätta lägenheten eller sälja bostadsrätten sedansig i

längre två år följd.uthymingen iänvarat
D Hyreslägenhet rivning/ombyggnad

Hyreslägenheten belägen hus skall eller byggasi rivasär ett som om.
D tvåfamiljshusellerEn-

huset eller sälja det.Uthyraren skall bosätta sig i
D situationAnnan

finns frånPå baksidan formuläret information avståendeomav
besittningsskydd.

de fall hyresvärden och hyresgästen hyresnämndemasharI använt
formulär och fyllt detta enligt anvisningarna, godkänns avtalet regel-i

fall har formuläret kanmässigt. vissa inteI när använt nämn-parterna
förden behöva kontakta ytterligare upplysningar ellerparterna att

fallför få till stånd justering överenskommelsen. tveksammaIatt en av
hålla förhandling.kan nämnden muntlig Muntlig förhandlingäven

sällan.hålls i praktiken mycket
Hyresnämnden kan endast godkänna eller avslå ansökan. Nämnden

kan med tillägg eller justeringar godkänna överenskom-inte egna en
melse.

Nämndens avgöranden kan inte överklagas. medför det sak-Det att
området.överrättspraxis pånas

Antalet ärenden avstående från besittningsskydd mycketärom
Enligt Domstolsverkets statistik har följande antal ärenden angå-stort.

ende avstående från besittningsskydd till bostadslägenhet vidavgjorts
landets nämnder.

År Avgjorda ärenden
angående avståendefiån
besittningsskydd till bostad

1995 13 795
1996 13 254
1997 12 384

Hyresnämnder utredningen har tillfrågat har nämnder-uppgett attsom
formulär används mycket utsträckning och de fyraieget stor attnas

första formuläret dealternativen i dominerande avståendegrun-utgör
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dema. Hyresnämnden Stockholm,i handlägger hälften landetssom av
avståendeärenden, har i hälften avståendeärendena åbe-uppgett att av

någon dessa grunder, medan Hyresnämnden i Göteborgropas av upp-
dessa grunder åberopas i 90-95 ärendena.gett att procent av

Avstående5.1.2 från besittningsskydd till lokal

Vid hyra lokal har hyresgästen s.k. indirekt besittningsskydd. Detettav
innebär hyresgästen inte har förlängningtill hyresförhållan-att rätt av
det avtalet Om hyresvärdens förlängningsvägran obe-sägs ärom upp.
fogad eller de villkor han kräver bedöms oskäliga har hyres-som som

däremot till förersättning den skada han lider hangästen rätt som om
tvingas lämna lägenheten.att

Även vid hyra lokal finns vissa generella frånundantag besitt-av
ningsskyddet. Enligt 56 § första stycket gäller bestämmelserna om
besittningsskydd inte hyresförhållandet upphör innan det har varatom
längre nio månader eller hyresförhållandet upphörän på grund attav
hyresrätten förverkad eller hyresgästen enligt 28 § inte ställerär ny
säkerhet.

I § första finns57 stycket bestämmelser i det enskilda falletsom
inskränker hyresgästens ersättningsrätt.

generelltEtt undantag från besittningsskyddet gäller också i lokal-
hyresförhållanden för falletdet lokalhyresgästen avstår från sittatt
besittningsskydd. andraAv 56 § stycket framgår hyresvärdenatt om
och hyresgästen i särskilt upprättad handling har överenskommiten om
villkor strider bestämmelserna besittningsskydd i 57-60motsom om

överenskommelsen gällande.är Har överenskommelsen träffats
hyresförhållandetinnan längre nio månader följdi skall denänvarat

för gällande godkännas hyresnämnden.att vara av
överenskommelseEn frånavstående besittningsskyddet enligtom

57-60 innebär hyresgästen inte har till hyres-ersättningatt rätt om
förhållandet upphör. innebärDen också hyresgästen inte har tillatt rätt
ersättningslägenhet eller till uppskov med avflyttning. Hyresvärdenrätt
behöver inte heller iaktta reglerna innehållet i uppsägning. Hy-om en
resvärden kan i stället s.k. blank uppsägning.göra en

hyreslagenI inte under vilka förutsättningar hyresnämn-anges som
den skall godkänna avstående från besittningsskydd till lokal. Utta-ett
landena förarbetenai till bestämmelserna for bostadslägenheter torde
dock ledningviss jfr Holmqvist, Hyreslagen, 5 uppl., 1997 480.ge s.

Hyresnämndema tillhandahåller for lokaler särskilt formu-även ett
lär överenskommelsema kan tecknas på. Enligt formuläret gällersom
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överenskommelsen endast hyresavtalet upphör inom fem frånårom
tillträdesdagen. formuläret följande förtryckt.bl.a.I är

Vi kommer härmed hyresrätten till lokalen -emaöverens attom
inte skall underkastad bestämmelserna i kap.12 57-60vara
ordabalken, avtalet sker grunduppsägning på attl om av av

huset skall eller undergårivas omby gnadstörre
EI uthyraren sälv skall bedriva verksamhet okalen1
EI hyresförhå landet mellan uthyraren förstahandshyresgästen och

fastighetsägaren upphör

Hyresnämndema ärendena angående avstående frånavgör även
besittningsskydd lokaltill på handlingarna. Under avgjordesår 1996
endast ärende vid landets samtliga nämnder efter muntlig förhand-ett
ling och under femår 1997 ärenden.

Hyresnämnden kan endast godkänna eller avslå ansökan. Nämndens
avgörande kan överklagas.inte

Antalet ärenden avstående från besittningsskydd till lokal ärom
förhållandevis Enligt Domstolsverkets statistik har följande antalstort.
ärenden avgj vid landets samtliga nämnder.orts

År Avgjorda ärenden angående
avstående från besittnings-
skydd till lokal

1995 1 811
1996 l 799
1997 l 938

Flera hyresnämnder utredningen har tillfrågat har uppgett attsom
nämndernas formulär används flestai de avståendeärenden angå-eget
ende lokaler. Samtliga tillfrågade nämnder har de förstauppgett att tre
grunderna formuläreti de klart dominerande avståendegmndemautgör
hyresnämndema i Stockholm och Göteborg har dessauppgett att
grunder åberopas i 75 ärendena.procent av

5.1.3 Synpunkter på nuvarande regler

Utredningen har i enkät frågat hyresnämndervissa deras påen om syn
avståendereglema.

Inte någon de tillfrågade nämnderna har förordat möjlighetenattav
till förhandsprövning avståendeavtal skall slopas och medersättasav
enbart möjlighet till efterhandprövning i i samband med för-en en
längningstvist. fleraDäremot har nämnderna föreslagit undan-attav
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från besittningsskyddsbestämmelsema utökas och kravet påtagen att
godkännande för vissa avståendeavtal medersätts registrering elleren
med enbart krav på avståendeavtalen intas i särskild handling.ett att en

Hyresnämnden Stockholmi har föreslagit undantagen i 45 §att
hyreslagen skall utvidgas och fler upplåtelser såsomtyperavse av
upplåtelser inför förestående rivningar och ombyggnader och upplåtel-

villor och tvåfamiljshus upplåtelsen begränsad tid.ser av om avser en
Undantagen från besittningsskydd till lokaler skulle kunna vara
desamma för bostäder.som

Hyresnämnden i Jönköping har anfört strikt avgränsade fall,att sär-
skilt angivna och preciserade, i nämndernas avståendeblanketter,som
skulle kunna godtas godkännande. förutsättningEn för dettautan är att
avståendeavtalet har viss angiven skriftlig fonn. enkeltnärmare Etten
registreringsförfarande viss avgift skulle dock bättre.mot vara

Även Hyresnämnden i Göteborg har de falliansett att parternas
överenskommelser bara de situationer i nämndernastasavser som upp
avståendeblanketter torde prövningen kunna med registre-ersättas en
ring.

Utredningen har tillfrågat vissa organisationer deras påäven om syn
bestämmelserna avstående från besittningsskydd till lokal. Organi-om
sationerna har lämnat varierande Några organisationer har ansettsvar.

det inte finns anledning ändra på de nuvarande reglerna, medanatt att
några kravet på avtalen skall godkännas kan avskaffas.ansett att att

Överväganden5.2

Utredningens förslag: till förlängningRätten hyresavtal slopasav
vid upplåtelse andrai hand bostad hyresförhållandet upphörav om
innan det har längre fyra år i följd.änvarat

Kravet på avtal angående avstående från besittningsskydd tillatt
bostad och lokal skall godkännas för gällande slopas föratt vara
vissa kortvariga upplåtelser.typer av

5.2. Bostadslägenhet1

Utredningen skall enligt direktiven de ärenden hyres-pröva om som
nämnden handlägger föraskan till tingsrätten eller de böröver om
handläggas vid någon myndighet. Utredningen skall även prövaannan

någon ärendekategori bör bort.tasom
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år handladesFöre 1993 vid nämnderna årligen 25 000 avstående-
ärenden angående bostäder. Sedan förlängningsrätten vid andrahands-
upplåtelser kortare tid år slopatstvå halverades antalet.änvaratsom
Utredningen har inte erfarit denna förändring skulle ha medförtatt
några effekter.negativa

redovisadeDen statistiken visar avståendeärendena alltjämtatt
mycket ärendegrupp vid nämnderna hälftenutgör stor änen mer av-

Ärendenanämndernas samtliga ärenden består avståendeärenden.av
sålunda inte obetydliga i anspråk. Samtidigt måste konsta-tar resurser

i de fall har tecknat avståendeavtalen i nämndernasteras att parterna
formulär eller åberopat någon grund i dessa, det inteegna som anges

sker någon egentlig prövning avtalen de då godkänns ochutan att attav
de allra flesta avståendeärenden någon dessa kategorier. Re-avser av
dan denna bakgrund finns det anledning reglernaövermot att se om
avstående från besittningsskydd och undersöka avståendeärendenaom
kan begränsas ytterligare.

Reglerna hyresnämnden skall godkänna avtal angåendeattom
frånavstående besittningsskydd undantag från den avtalsfrihetutgör ett

i huvudsak råder på hyresområdet. Undantaget motiverassom annars
hyresgästens sociala skyddsbehov. besittningsskyddetFör inteattav

skall urholkas kan det komma ifrågainte generell rättatt parterna attge
avtala bort besittningsskyddet. Däremot kan det, också förordats isom
vissa enkätsvar, utöka möjligheten förövervägas att parterna att utan
särskild prövning hyresnämnd eller domstol avstå från besittnings-av
skydd.

betänkandetI Ny hyreslag års hyreslagskommitté1989 SOUav
1991:86 föreslogs hyresgästens besittningsskydd endast skulleatt

efterhandi enligt förlängningsreglema. Vid den efterföljandeprövas
remissbehandlingen förslaget för allvarlig kritik. befaradesDetutsattes

slopande förhandsprövningen kunde medföra hyresvärdaratt ett attav
låter bli hyra lägenheter rädsla för inte kunna riv-att ut att startaav en
ning eller ombyggnad förtid eller själv kunnai inte flytta till-atten
baka till lägenheten befaradesdag. ocksåviss Det antalet för-atten
längningstvister skulle öka. Förslaget ledde inte till någon lagstiftning
jfr 1992/93:l15 f..115prop. s.

Utredningen redan de inleder hyresför-närparternaatt ettanser
hållande bör känna till avtalet förenat förlängningsrättmed ellerärom
inte. Om hyresvärd inte kan säker på de lägenheter hanatten vara som
kan hyra blir friställda inför förestående ombyggnad finns riskut atten

Ävenhan frånavstår hyra dem. för hyresgästen torde det inne-att ut
bära trygghet redan innan hyresavtalet tecknas känna till underatten
vilka förutsättningar boendet sker. Enligt utredningens uppfattningsom
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kan därför avståendeärendena avskaffas eller med enbartinte ersättas
efterhandprövning i enligt förlängningsreglema.en

framgår utredningen avståendeären-Som avsnitt 3.2.1 attav anser
dena skall handläggas vid övervägandentingsrätt. De igörs ettsom
avståendeärende bör i allmänhet de överväganden skullemotsvara som
ha i tvist förlängning avtalet jfrgjorts 1968:91en senare om av prop.
Bihang f.. Eftersom det föreslås förlängningsärendena skall89A atts.
handläggas vid får den myndighettingsrätt tingsrätten anses vara som

lämpad hantera frågorna frånbäst avstående besittnings-är att om
skydd.

Andrahandsupplåtelser

Antalet avståendeärenden kan begränsas på flera deEttsätt. ärsätt att
generella från förstaundantagen besittningsskyddet i § stycket45

kravetutökas. på godkännande avståendeavtalenEtt sätt ärannat att av
flera hyresnämndema föreslagit,med, krav påersätts ett attsom av

skriftlig form.avtalen skall registreras eller ha viss fördel medEnen
de alternativen hyresgästen blir införstådd med justär att attsenare
hans förenat med förlängningsrätt.avtal inte är

upplåtelser kan frånFör vissa undantag besittnings-typer ettav
skyddet enligt första stycket Upplåtelse45 § motiverat.vara av en
lägenhet i andra hand enligt utredningens uppfattning sådanutgör en
upplåtelse. dessa hyresförhållandenParterna i normalt inställda påär
och upplåtelsen endast skall pågå begränsad tid.vissöverens attom en

Enligt § första stycket saknar andrahandshyresgästen besitt-45 1
hyresförhållandetningsskydd upphör innan det har längre änvaratom

följd. hyresförhållandettvå år i Sedan har pågått två år blir avtalet för-
med besittningsskydd. besittningsskyddDet tillkommer efterenat som

två år kan dock avtalas bort. hyresnämndernas formulärI anges som
förgrund avstående från besittningsskydd vid andrahandsupplåtelse att

hyresvärden åter skall bosätta sig i hyreslägenheten eller bostadsrätts-
lägenheten eller han skall sälja bostadsrätten. Enligt formuläretatt
gäller avståendeavtalet år från tillträdesdagen. Trots avståendettre att
enligt formuläret endast betydelse förhar det tredje året upplåtelsenav

denna kategori andel nämndernas totala antal avståen-utgör storen av
deärenden enligt Hyresnämnden Stockholmi uppgår den till 30 pro-

och enligt Hyresnämnden Göteborgi till 70 procent.cent
Med hänsyn till förlängningsrätt redan saknas vid andrahands-att

upplåtelser pågår under högst två år och till det antalet avstå-storasom
endeärenden det tredje året andrahandsupplåtelsen finnssom avser av
skäl talar för den tid under vilken andrahandsupplåtelse inteattsom en
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förenad med besittningsskydd bör förlängas.är Då det dessutom för-
håller sig så de flesta förlängningstvister vid andrahandsupplåtelseratt
resulterar i hyresavtalet upphör kommer förlängning tidsfris-att en av

i praktiken inte medföra någon försämring hyresgästensten att av
ställning. Utredningen föreslår därför hyresförhållandet vid and-att om
rahandsupplåtelse upphör innan det har längre fyra år följdiänvarat
skall det förenatinte med besittningsskydd. utredningen före-Attvara
slår fyra år stället föri år formuläri nämndens beror påtre som anges

för uthyrning i andra hand, på grund universitetsstudieratt t.ex.en av
på eller utlandsstationering, tid år vanligtvisort ärtreannan en av en
för kort period. längreEn period fyra år det däremot inteän synes
finnas generellt behovett av.

Om hyresavtalet inte till upphörande fyrainom år blirsägs upp
hyresavtalet förenat med besittningsskydd och förlängningsreglema i
46 § blir tillämpliga hyresförhållandet.på gällerDetsamma parter-om

kommer upplåtelsen skall förenad med förläng-överens attna om vara
ningsrätt.

och ombyggnadRivning

Enligt utredningens uppfattning kan lägenheter belägna husiärsom
planeras ellerrivas byggas inte generellt undantas frånattsom om

besittningsskyddsreglema. endastAtt undanta tidsbegränsade upplåtel-
utredningen hellerinte lämpligt. sådanEn regleringser anser vara

skulle kunna missbrukas mindre seriösa hyresvärdar. Besittnings-av
skyddet bör alltså vidbestå den aktuella upplåtelse.typen av

hyresvärdar skall låtaFör inte bli hyra lägenheter belägna iatt att ut
hus planeras eller byggasrivas bör möjligheten avtalaatt attsom om
bort besittningsskyddet kvar. Avståendet bör liksom enligt denvara
nuvarande ordningen särskildi handling. påKravet avstå-göras atten
endet skall godkännas kan dock enligt utredningens uppfattning slopas
för sådana avtal gäller för kortare tid. Utredningen föreslår attsom en

avståendeavtalet gäller högst år från tillträdesdagen behövertreom
avtalet inte godkännas tingsrätten. Om hyresavtalet harinte sagtsav

till upphörande under den tiden får hyresgästen besittningsskydd iupp
förhymingen.

eller tvåfamiljshusEn-

finnsDet skäl talar för besittningsskyddsreglema för upplåtelseattsom
eller tvåfamiljshus bör desamma förreglernaettav en- vara som upp-
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hyreslägenhet eller bostadsrättslägenhet i andra hand.låtelse av en
vill fastighetsägare normalt har sin bostad iMånga gånger en som

huset, endast under begränsad tid hyra det. Emellertid förekom-uten
fall upplåtelse den skallmånga där avsikten medäven är attenmer

Vidare finns den affärsmässiga uthymingenpågå under lång tid. av en-
eller tvåfamiljshus. undantag från besittningsskyddet motsvarandeEtt

föreslås för andrahandsupplåtelse skulle innebära kraftigdet som en
försvagning hyresgästens ställning generellt Utredningensett.av anser

möjlighet undanta kortare upplåtelserdärför inte attatt ens en av en -
tvåfamilj från besittningsskyddet finnas.eller shus bör

från besittningsskydd vid denna förhymingMöjligheten avståatt
finnas Avståendet skall särskild handling.bör dock kvar. igöras en

avstående grund eller ombyggnad bör kravetLiksom vid på rivningav
avståendet skall godkännas slopas för den avtal i dagpå att typ av som

formulär. sålunda avstå-i nämndernas Utredningen att ettanseranges
förendeavtal gäller under högst från tillträdesdagen och detårtresom

fallet hyresvärden skall bosätta sig i huset eller sälja det inte behö-att
godkännas. ytterligare förutsättning för godkännande inteEn attver

affärsmässigtbehövas bör dock upplåtelsen ingår iskall inteattvara en
uthymingsverksamhet jfr första stycket hyreslagen.bedriven 46 § 6

hyresavtalet till upphörande inom den tidenhyresvärdenOm säger upp
och hyresgästen skyldig flytta.upphör hyresavtalet Inomär att ramen

för kan hyresgästen få avståendeavta-avhysningsprocessen prövat om
let gällande honom.är mot

Övriga avtal avstående från besittningsskyddom

från besittningsskydd andra skäl husetMöjligheten avstå änatt attav
avtaletlägenheten belägen skall rivas eller byggas elleriär attomsom

nuvarande kravet påeller tvåfamilj shus bör kvar. Detettavser en- vara
handling bör också behållas.dessa avtal skall tecknas i särskildatt en

avtalen också skall godkännas förFrågan kravet påär att att varaom
gällande kan slopas för ytterligare kategorier avtal. Utredningen harav

genomgångsbostäder för studenter,avtalövervägt t.ex.som avserom
flyktingar eller missbrukare kan undantas eller vissaom organ, som

generell upplåta lägenheterkommuner, kan dispens att utant.ex. ges
besittningsskydd för särskilda ändamål. de förslag lämnatsGenom som

avståendeärendena för bostäder halveras. Utred-måste änantas att mer
resultatet denna reform utvärderats bör kravetningen innanattanser av

för kategorier.på godkännande inte slopas ytterligare
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Lokal5.2.2

flesta angående avstående från besitt-ärenden vid hyresnämndemaDe
följd de förändringarningsskydd gäller bostadslägenheter. Som en av

avstående från detföreslås för dessa bör de nuvarande reglerna omsom
beträffande lokalerindirekta besittningsskyddet övervägas.

föreslår utredningen hyresrättenbostadslägenhetemas delFör att
förlängningsrätt vid upplåtelse andra handinte skall förenad med ivara

hyresförhållandet det har fyra år. Förslaget fårupphör innan varatom
adekvat med hänsyn till besittningsskyddets innebörd tillrättanses -

tillfälligaförlängning och andrahandsupplåtelsens generellt sätt- - -
del förhåller det emellertidkaraktär. lokalemas sig påFör ett annor-

lunda Besittningsskyddet innebär för denna form upplåtelsesätt. av
till sådan kan i många fall sig fullt rim-endast ersättning. Enrätt teen

andrahandsupplåtelse. Utredningen således detlig vidäven atten anser
andrahandsupplåtelse lokal från bestäm-inte finns skäl undantaatt av

melserna besittningsskydd.om
träffa avstående från besittningsskydd börMöjligheten avtalatt om

avståendeavtalet skall tecknasbehållas liksom kravet på i sär-att en
skild handling.

framgår den tidigare redogörelsen har hyresnämndemaSom ävenav
för lokaler särskilt fonnulär.för avståendeärendena upprättat ett

nämligen huset skall ellerFormuläret situationer, rivasatttreavser
ombyggnad, uthyraren själv skall bedriva verksam-undergå större att

andrahandsupplåtelse. Med ombyggnad fårhet i lokalen störresamt
första stycket jfr första stycket 4detsamma i 57 § 3 46 §avses som

nämligen huset skall genomgå sådan ombyggnad hyres-störreatt att
kan kvar lokalen nämnvärd olä-uppenbarligen inte sitta igästen utan

fallgenhet för genomförandet ombyggnaden. de avståendet teck-Iav
formuläreti formuläret eller sådan grund inats som angesavser en

godkänns avståendet Behovet prövning avståen-regelmässigt. av en av
framträdande. Utred-deavtalet i dessa situationer alltså inte särskiltär

avtal skall godkännas kan slopas.ningen kravet på dessaatt attanser
Avståendet bör gälla i särskild handling ochdet tagits inom en
hyresavtalet upphör fem år från tillträdesdagen.inom

fallenavståendeavtal något de angivna börDe intesom avser av
fortsättningsvis godkännas för bli gällande.även att
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Hyresförhandlingslagen 1978 3046 :

Gällande6.1 rätt

Inledning6.1.1

År 1978:304infördes hyresförhandlingslagen1978 ett systemgenom
hyresmarknaden.överenskommelser påför förhandlingar och

hyresvärdbygger på följande ordning. EnHyresförhandlingslagen
och fastighetsägare, i vilkeneller hyresvärd organisationen aven

kan träffa avtal förhandlingsordninghyresvärden medlem,är enom
hyresgäster. förhandlingsordning kan ocksåmed organisation Enaven

efter beslut hyresnämnd. förhandlingsordningkomma till stånd Enav
bostadslägenheter detomfattar regel samtliga i eller de hussom som

förhandlingsordningen oberoende enskilda hyresavtalavser, av om
förhandlingsklausulinnehåller hänvisar till förhandlings-somen

förhandlingsklausulordningen. Förekomsten i hyresavtalet harav en
förhandlingsöverenskommelserden verkan de träffas på grund-att som

bindande förförhandlingsordningen blir hyresgästen.val Hyres-av
han medlem i den förhandlandeblir bunden ärgästen oavsett om orga-

hyresgästorganisation har förhandlingsrättellernisationen En som
lägenhetför skyldig förhandla för omfattashus för-är attett somen av

hyr lägenhetenhand1i.ngsordningen, den hyresgäst äroavsett somom
ellermedlem i föreningen inte.

Ärendena vid hyresnämnden6.1.2

första instans iHyresnämnden har behörighet avgöraattgetts som
hyresförhandlingslagen. Ersättnings-ärenden enligtprincip samtliga
hyresförhandlingslagen mellanandra meningentvist enligt 30 § en ny

hyresvärd, grundas på den tidigarehyresvärd och tidigare attsomen
hyresvärden fastighetenupplyst denhyresvärden inte attnye om

dock allmän domstol.omfattades förhandlingsordning, prövas avav en
hyresförhand-följande ärenden enligtHyresnämnden handlägger

lingslagen.
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Införande eller slopande förhandlingsklausul §2av

förhandlingsklausulEn bestämmelse i hyresavtal binderär etten som
hyresgästen till de överenskommelser hyra eller hyresvillkorannatom

träffas på grundval förhandlingsordning. Tvist införandesom av en om
eller slopande förhandlingsklausul hyresnämnd. Iprövasav av sam-
band med sådan tvist får hyresnämnden förordna förhand-atten en
lingsordning inte längre skall gälla för huset eller husen det ärsom
fråga 3 1977/78:175 152.om a prop. s.

Införande förhandlingsordning §9av

förhandlingsordningEn avtal innebär för-är ett äratt parternasom
handlingsskyldiga förhållandei till varandra. Avtalet ingås mellan en
hyresvärd eller hyresvärd och organisation fastighetsägareen en av

organisation hyresgäster.samt en av
förhandlingsordningEn omfattar samtliga bostadslägenheter i ett

eller flera hus 3 första§ stycket. Den gäller dock inte för lägenhet,en
hyresvärden och hyresgästen har kommit hyresav-överens attom om

talet inte skall innehålla förhandlingsklausul eller hyresnämnden
beslutat hyresavtal inte skall innehålla förhandlingsklausul 3att §
andra och tredje stycket.

Om hyresvärd träffa avtal med hyresgästorganisa-vägrar atten en
tion förhandlingsordning, kan organisationen få frågan prövadom av
hyresnämnd. Om organisation hyresgäster träffa avtalvägrar atten av

förhandlingsordning, har hyresvärden motsvarande tillrätt pröv-om
ning 9 §.

Enligt hyresförhandlingslagen11 § skall hyresnämnden, denom
finner har till förhandlingsordning, fastställarätt förhandlings-att part
ordningens innehåll.

Förlängning förhandlingsordning §13av

förhandlingsordningOm harsägs hänskjutarättmotparten atten upp,
fråga förlängning förhandlingsordningen till prövning hyres-om av av
nämnd 13 §. Tvist förlängning efter grunderprövasom samma som
införande förhandlingsordning. Om påkallar det kan hyres-partav
nämnden i samband med förhandlingsordning förlängsatt även pröva
fråga ändring dess innehåll.om av
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Ändring förhandlingsöverenskommelse §22av

enskild hyresgäst,En i hyresavtalet förhand-intagensom genom en
lingsklausul har gått med på förhandlingsöverenskommelse fåratt en
tillämpas honom, har möjlighet inom viss tid ansöka hos hyres-mot att
nämnd ändring överenskommelsen i den del den honomom av avser
22 §-

Vid prövningen skall bestämmelserna hyreslageni 55 § angående
skälig hyra tillämpas med den avvikelse följakan 21 §m.m. som av
hyresförhandlingslagen. Enligt skall förhandlingsöverens-21 § i en
kommelse hyra förhyra bestämmas sådana lägenheterom samma som

lika omfattas förhandlingsordning,och detär stora som av samma om
inte med hänsyn till vad känt lägenhetemas beskaffenhetärsom om
och övriga omständigheter kan skillnad mellan dem i frågaantas vara

bruksvärdet likabehandlingsprincipen.om
hyresförhandlingslagen följer förhandlings-20 §Av att genom en

ordning får bestämmas föri hyran samtliga lägenheter omfattasatt som
förhandlingsordning skall ingå visst belopp ersättningutgörav en som

till hyresgästorganisationen för dess förhandlingsarbete. Skäligheten av
denna kanersättning samband med prövningenprövas även utan av
hyran i övrigt 22 andra§ stycket.

Enligt § tredje stycket hyresförhandlingslagen22 kan hyresvärden
åläggas till hyresgästen betala tillbaks vad han erhållit för mycket iatt
hyra.

Ändring hyresvillkoren överenskommelse enligtav om en ny
förhandlingsordning trájfas §24inte

förhandlingsordning medför skyldighet för hyresvärdenEn påatten
initiativ förhandla med hyresgästorganisationen frågai bl.a.eget om

höjning hyran för lägenhet, s.k. primär förhandlingsskyldighet 5av en
första stycket. medför förhandlingsordning,§ Vidare parternaen om

inte ömsesidig förhandlingsskyldighet i vissa frågorannat,enas om en
5 § andra stycket.

förhandling enligt förhandlingsordning avslutatsHar över-utan att
enskommelse träffats har hyresvärden och hyresgästen hosrätt att
hyresnämnden ansöka ändring hyresvillkoren i den del förhand-om av
ling har skett 24 §. och andra hyresvillkorHyran skall fastställas
enligt bestämmelserna hyreslagen.i
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§§Skadestånd och26 27

Enligt hyresförhandlingslagen skall hyresvärd hyresgäst-26 § ersätta
han iakttar sin förhandlingsskyldighet enligtorganisation inte 5 §om

första stycket förhandlingsskyldighet eller enligt föreskriftprimär i
förhandlingsordning.

hyresförhandlingslagen framgår ersättningsskyl-Av 27 § äratt part
fullgör förhandlingsskyldighetdig han inte sin sedan imotpartom

påkallat förhandling. också ersättningsskyldigbehörig ordning Part är
medverkar till förhandling bedrivs skyndsamt ellerhan inte attom om

håller handling, han åberopar, tillgänglig förhan inte motparten.som

Förfarandet vid hyresnärrmden6.1.3

Ärendena skall hyresnämnd område fastig-den inomtas av varsupp
heten belägen andra stycket nämndlagen.4 §är

Hyresnämnden skall normalt bestå ordförande och två intres-av en
seledamöter. fråga införande slopande förhand-I gäller ellersom av
lingsklausul 2 §, ersättning hyresgästorganisation för dess för-till en
handlingsarbete 20 § och hyresvillkor med tillämpningprövning av

fårlikabehandlingsprincipen 21 § intresseledamöter inte delta.av
får heller tillIntresseledamöter inte delta de har anknytning organi-om

stridkan ha intresse står i medsationer ettantas gemensamt somsom
jfr första andraden intresse i tvisten 5 § och styckenapartens aena

1990/91:98 och f.. Nämnden skallnämndlagen 34 i44samt prop. s.
ärenden där intresseledamöter får delta bestå lagfamade inte tvåav

ledamöter.
Hyresnämndens avgörande får överklagas till hovrätt.Svea

skall förnämnden vardera sin kostnad. Vid överkla-I parten svara
gande huvudregeln den vinnande har till förersättningär rättatt parten
sina kostnader. tvist angående ändring förhandlingsöverenskom-I av
melse 22 § och ändring hyresvillkoren överenskommelseav om en ny

förhandlingsordningenligt träffas 24 § skall dock varderainte parten
stå sin kostnad, inte följer kap. rättegångsbalken18 6 §annatom av
32 §.

Hyresnämndens beslut sedan de vunnit laga kraft, rättskraft.äger,
Beslut införande förhandlingsordningvarigenom ansökan enligtom av

hyresförhandlingslagen9 § lämnats bifall dockvinner inte rätts-utan
kraft 22 § nämndlagen.
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överväganden6.2

Skadeståndstvistema enligt ochUtredningens förslag: 26 27
hyresförhandlingslagen skall vid handläggas enligttingsrätten rätte-

Övrigagångsbalken. ärenden enligt hyresförhandlingslagen som
enligthyresnämnden skall vid handläggastingsrätten ären-prövar

delagen.
införs särskildahandläggs enligt ärendelagende ärendenFör som

sammanträde, för-forum, sammansättning,bestämmelser om
förhör med rättegångskostnad, prövnings-likningsverksamhet, part,

och rättskraft.tillstånd, tilltrosbevisning

Förfarandelag

hyresförhandlingslagen bör,enligt 26 och 27Skadeståndstvistema
enligt rättegångs-liksom skadeståndstvister, handläggasandra typer av

balkens bestämmelser.
Övriga hyresförhandlingslagen bör handläggas enligtfrågor enligt

ärendelagen.

Sammansättning

delta.får, intresseledamöter inte DetI ärendenvissa nämnts,som
slopasförhandlingsklausul skall föras in eller igäller i fråga ettom en

hyresavtal enligt till hyresgästorganisa-enligt ersättning 20 §2 en
hyresvillkor med till-förhandlingsarbete och prövningtion för dess av

Intresseledamöter,lämpning enligt 21likabehandlingsprincipenav
föreslår de fortsättnings-utredningensärskilda ledamötereller attsom

delta vid prövningenheller i tingsrättenbör betecknas, föreslås intevis
lagfamaärenden beståbör dessaärenden. Tingsrätten idessai treav

skall deltasärskilda ledamöterärenden föreslåsledamöter. övrigaI att
hyreslagen.for ärendena enligtregel föreslagitsenligt samma som

enligt hyreslagenredovisats för tvistemamotsvarande skälPå som
skall hand-de frågorledamöter inte ingå i isärskildabör rätten som

rättegångsbalken.enligtläggs

Rättegångskostnader

hyresförhandlingslagen,enligt ochbör vid 22 24tingsrätten tvisterI
överklagande, varderaordningen videnligt den nuvarandeliksom par-
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för kostnad,sin följerinte kap.18 6 §ten rätte-annatsvara om av
gångsbalken. Samma sak bör gälla fråga införande eller slopandeom

Ävenförhandlingsklausul enligt hyresförhandlingslagen.2 § i detav
sistnämnda ärendet enskild hyresgästär part.

Vad sedan gäller införande förhandlingsordning 9 § och för-av
längning förhandlingsordning 13 § bör huvudregeln denattav vara
förlorande skall den vinnande dennes kostnad.ersättaparten parten
Som antecknats gäller denna ordning redan vid handläggningen i Svea
hovrätt. Parter i dessa ärenden fastighetsägare och organisationär en en
bestående hyresgäster.av

ersättningsmålen enligtI 26 och hyresförhandlingslagen,27 som
föreslås handläggas enligt rättegångsbalken, bör rättegångsbalkens
kostnadsregler tillämpas. Förlorande får sålunda normaltparten ersätta
den vinnande dennes kostnad, vilket den nuvarandeparten motsvarar
ordningen vid överklagande.

Överklagande

samtliga ärendenFör enligt hyreslagen utredningen har föreslagitsom
skall handläggas enligt ärendelagen, har utredningen förordat sär-en
skild bestämmelse prövningstillstånd vid överklagande till hovrätt.om
Motsvarande bestämmelse förordas för de ärenden enligt hyres-även
förhandlingslagen skall handläggas enligt ärendelagen.som

Skadeståndstvistema enligt och hyresförhandlingslagen,26 27
föreslås handläggas enligt rättegångsbalken, bör följa den balkenssom

bestämmelser. innebärDet prövningstillstånd i vissa mål.

Övrigt

Motsvarande regler beträffande forum, sammanträde, förlilcningsverk-
samhet, förhör med tilltrosbevisning och rättskraft föreslagitspart, som
för de ärenden enligt hyreslagen skall handläggas enligtsom
ärendelagen, föreslås för ärendena enligt hyresförhandlingslagen.även
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1991:614Bostadsrättslagen7

Gällande7.1 rätt

Inledning1 1
.

förening har till ändamålbostadsrättsförening ekonomiskEn är en som
med bostadsrätt. enligtföreningens hus upplåta lägenheter Deti äratt

bostadsrättsföreningar får upplåta lägenhe-bostadsrättslagen bara som
till denmed bostadsrätt och sådan upplåtelse får bara ske ärter som
föreningenmedlem föreningen. Bostadsrätt den ii utgörs rättav som

innefattar delsmedlemmen har på grund upplåtelsen. Denna rättav en
tidsbegränsning, delsupplåtelse lägenhet till nyttjande utanav enen

andelsrätt i föreningen. Bostadsrätten kan överlåtas.
nyttjanderättsliga förhållandetBostadsrättslagen reglerar dels det

bostadsrättsföreningen fastighetsägare och medlemmenmellan som
dels föreningsrättsliga förhållandet mel-nyttjanderättshavare, detsom

föreningen tvingandelan och medlemmen. Bestämmelserna i principär
och kan avtalas bort andra fall lagen.inte i iän som anges

Hyresnämnden i dag behörig första instans antalär pröva ettatt som
Övrigabostadsrättslagen. vid allmän dom-tvister enligt tvister prövas

stol. Sålunda bl.a. frågor förverkande nyttjan-tingsrättenprövar om av
derätten till lägenhet innehas med bostadsrätt.somen

Paragrafhänvisningarna bostadsrättslagen, intenedan avser om
annat anges.

Ärendena vid hyresnämnden7.1.2

till frågan inträde kap. §Rätt 2 10överprövning av om

förvärvat bostadsrätt får, medDen vissa angivnanärmaresom en
undantag, inträde föreningen de villkor för medlems-inte ivägras om
skap föreskrivs stadgarna uppfyllda och föreningen skäligeni ärsom
bör godta honom bostadsrättshavare. fysisk harOmsom en person

föreningen föreningens beslut hy-inträde i kanvägrats överprövas av
från detresnämnden. sker inom månadDetta att attpersonen engenom

fick förhan del beslutet hänskjuter tvisten till nämnden prövning.av
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Den prövning nämnden kan både innefatta avgörandegör ettsom av en
rättsfråga och skälighetsbedömning.en

Skyldighet upplåta bostadsrätt eller villkor för upplåtelseatt av
bostadsrätt kap. §4 6

bostadsrättsförening förvärvat hyresfastighetEn för ombildningsom en
till bostadsrätt får lägenheternainte upplåta med bostadsrättvägra att
till de hyresgäster enligt bestämmelserna kap.i 2 8 § eller 9 §som
första stycket antagits medlemmar i föreningen. Med vägransom en
från föreningens sida upplåta bostadsrätt jämställs det falletatt att
föreningen erbjuder sådana villkor medlemmen inte skäligen börsom
godta.

Hyresnämnden kan på ansökan sådan medlem förelägga före-av
ningen upplåta lägenhet med bostadsrätt. fårFöreläggandet för-att en

med 1985:206vite. Lagen vite tillämplig hyresnämn-är närenas om
den meddelar sådant föreläggande. finnskap. bestämmelserI 11ett om

hyresnämnden får döma fastställavitet. Nämnden kan vill-ävenatt ut
förkoren upplåtelsen.

hyresgästenOm inte har hänskjutit frågan upplåtelse bostads-om av
till hyresnämnden inom angiven tid, skall han havissrätten anses

föreningen.utträtt ur

Hyresvillkor vid ogiltiga upplåtelser och bostadsrätten frånträdsnär
kap. §4 9

upplåtelse lägenhetEn med bostadsrätt skett i strid medav en som
bestämmelserna kap. ekonomiski 3 1 § registrerad plan ellerom en
formkravet i ogiltig. lägenheten tillträtts5 § Om skall i ställetär
hyresavtal för fråningånget tiden tillträdet. ankommerDet ianses
första hand på komma villkoren. gällerDetöverensparterna att om
såväl hyrestiden och hyran övriga villkor. Hyresnämnden kansom
fastställa villkoren inte kan komma överens.parternaom

Bestämmelsen kan bli tillämplig i vissa andra falläven när uppsäg-
sker kap.ning se 29 och 33 §§.7

Upplåtelse lägenhet andra hand kap. §7 11iav

föreningensOm styrelse samtycker till bostadsrättshavareinte fåratt
hyra sin lägenhet i andra hand kan bostadsrättshavaren vända sig tillut
hyresnämnden för få tillstånd till upplåtelsen. För nämnden skallatt att
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karaktär ochupplåtelsen tillfälligtillstånd krävs är attatt avge
skallbeaktansvärda skäl för den. Vidare intebostadsrättshavaren har

samtycke.föreningen ha befogad anledning vägraatt
få till-innehar lokal har också möjlighetBostadsrättshavare attsom

andrahandsupplåtelse.stånd till
innehas juridiskfråga bostadsrättslägenhetI personsom avom

befogadföreningen inte har någonkrävs det för tillstånd endast att
samtycke.anledning vägraatt

kap. §föreningsstämmobeslut 9 16Godkännande vissaav

särskiltför beslut ilagrummet uppställs vissa kravI stämmansatt
dessa gäller dessutomfrågor skall giltigt. För tvåangivna ettavvara

hyresnämnden enligt följ ande.krav på godkännande av
medför rubbningändring ochBeslut insatsensom avser av som

förhållanden.inbördesav
från berörda bostadsrätts-huvudregel krävs samtycke samtligaSom

genomfö-ändåsamtycke inte lämnas kan ändringenhavare. Om sådant
tredjedelar de berördahar biträtts minst tvåbeslutet av avras om

bostadsrättshavama och godkänts hyresnämnden.av
hyresnämndengodkännande stämmobeslutFrågan prövasav avom

skall har inteefter viss tid inom vilken ansökanansökan. Någon göras
skälighetsbedömning påföreskrivits. Nämnden har allmängöraatt en

anförts från och de protesterandegrundval de skäl föreningensav som
medlemmarnas sida.

ombyggnad medför intrång i bostads-Beslut och somsom avser
lägenhet.rättshavarens

frånkrävs det huvudregel samtyckeEnligt denna punkt som
lägenhetenför eller denbostadsrättshavaren varje förändring i egnaav

föreningsfastigheten.eller tillbyggnadmed anledning av en om- av
beslut fattats påBostadsrättshavarens samtycke kan undvaras om

medde röstande har gått påoch minst två tredjedelarstämman av
Vadgodkänts hyresnämnden.beslutet och det dessutom har pröv-av

lagrum skallinnebär framgår Enligt dettaningen vid nämnden 17av
förändringen angelägen ochstämmobeslut godkännas bl.a. ärett om
tillgodoses på någotsyftet med åtgärden inte skäligen kan sättannat

bostadsrättshavaren.beslutet inte oskäligtärsamt mot
villkor kanfår förenas med villkor. Ettbeslut godkännandeEtt om

utförandet arbetena.eller till tiden förhänförligt till åtgärderna avvara
bostadsrätten skall ske.kan innebära inlösenDet även att av
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Utdömande kap. §11 2viteav

Vite förelagts med stöd lagen 4 kap. 6 § utdöms hyres-som av av
nämnden. Nämnden kan självmant frågan utdömande.ta upp om

7.1.3 Förfarandet vid hyresnämnden

Hyresnämnden består normalt lagfaren ledamot och två intresse-av en
ledamöter. intresseledamötemaAv skall den väl förtrogenene vara
med förvaltning hyresfastighet och den andre väl förtrogenav vara
med bostadshyresgästers förhållanden eller, ärendetnär rör annan
lägenhet bostadslägenhet, med näringsidkande hyresgästers förhål-än
landen. ärendenI angående inträde föreningi enligt kap.2 10 skyl-
dighet upplåta bostadsrätt enligt kap.4 6 godkännande vissaatt av
föreningsstämmobeslut enligt kap. första9 16 § stycket 1 eller eller2
utdömande vite enligt kap.ll 2 § skall ledamöterna i stället välav vara
förtrogna med förvaltning bostadsrättsfastighet respektive bostads-av
rättshavares förhållanden.

Hyresnämndens beslut får, såvitt beslut i frågorutom avser om
upplåtelse i andra hand enligt kap.7 överklagas11 till Svea hovrätt
11 kap. §.3

nämnden skall varderaI för sin kostnad. Vid överkla-parten svara
gande huvudregeln den vinnande har till ersättning förär att rättparten
sina rättegångskostnader i hovrätten. tvist fastställandeI en som avser

hyresvillkor enligt kap. skall dock4 9 § vardera för sinpartenav svara
rättegångskostnad i hovrätten, följerinte kap.18 6 § rätte-annatom av
gångsbalken 11 kap. 4 §.

Hyresnämndens beslut i kap. första9 16 § stycket ellerlsom avses
hyresnämndens beslut2 inte bifalla ansökan enligt kap.7samt att en

Övriga11 § vinner inte rättskraft. beslut hyresnämnden sedanäger,av
de vunnit laga kraft, rättskraft 22 § nämndlagen.

Överväganden7.2

Utredningens förslag: Samtliga ärenden enligt bostadsrättslagen
hyresnämnden skall vid handläggastingsrätten enligtprövarsom

ärendelagen. ärendenaFör införs liksom för hyresärendena sär-- -
skilda bestämmelser forum, sammansättning, sammanträde, för-om
likningsverksamhet, förhör med rättegångskostnad, prövnings-part,
tillstånd, tilltrosbevisning, fullföljdsförbud med ventil och rättskraft.



Bostadsrättslagen 269SOU 1999:15

ÖrfarandelF ag

tillstånd, föreläggande och godkännande till sinFrågorna är naturom
de typiskt rättskipning. Utredningensådana inte kan sägas settatt avse

skäldärför de bör handläggas enligt ärendelagen. Avatt sammaanser
beträffande frågorna villkorsändring vidtidigare anförts omsom

fastställande hyresvillkor vid ogiltiga upplåtel-hyrestvister bör även av
handläggas enligt ärendelagen.ser m.m.

Sammansättning

för hyresärendena bör särskildaskäl tidigare redovisatsAv samma som
delta vid avgörandet vidledamöter tingsrätten.

gskostnaderRätte gån

allmänhet enskildaMed hänsyn till i inte ärutgörsatt parterna av som
bostadsrättsföreningen består de enskilda bostads-näringsidkare av-

kan sociala skäl, liksom för bostadshyresgäster, anförasrättshavama -
rättegångskostnadema fördelas enligt huvudregeln, dvs. denatt attmot

förlorande får den vinnande dennes kostnader.ersätta partenparten
därförUtredningen föreslår bestämmelse varderaatt att partenen om

följer rättegångsbalken,står sin kostnad, inte 18 kap. 6 §annat avom
efter bostadsrättsärenden hyres-skall gälla integreringen i de som

nämnden dag handlägger.i

Överklagande

samtliga hyresärenden skall handläggas enligt ärendelagen harFör som
attenutredningen föreslagit särskild regel införs prövningstillståndom

införas förvid överklagande till hovrätt. Motsvarande bestämmelse bör
förbostadsrättsärenden. På föreslagits andra-sättsamma som

upplåtelsehandsupplåtelse hyresrätt bör beträffande beslut avseendeav
införas full-i andra hand bostadsrätt enligt kap. regel7 l1 § en omav

följdsförbud överklagande hovrättens beslutmed ventil såvitt gäller av
till domstolen.Högsta
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Övrigt

Eftersom domstol inte förvaltningsmyndighet bör frågaären en om
utdömande kunnavite inte självmant efter integreringenupptas utanav
endast efter ansökan Sålunda bör kap.11 2 § ändras i enlighetpart.av
med detta.

Motsvarande regler beträffande forum, sammanträde, förliknings-
verksamhet, förhör med tilltrosbevisning och rättskraft före-part, som
slås för hyresärendena föreslås för bostadsrättsärendena.även
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förvärv1321975: 18 Lagen om av

hyresfastighet m.m.

Gällande8.1 rätt

Ärendena hyresnämndenvid8.1.1

Inledning

hyresfastighetförvärv1975:1132Lagen m.m.om av
har tillkraft januari 1976.hyresförvärvslagen trädde i den 1 Lagen

från hyresfastighets-fastighetsägare bortasyfte hålla olämpligaatt
hyresfastigheter.förhindra spekulation imarknaden och att

hyresfastighet kräver till-förvärvGrundprincipen är att ett enav
förundantag, dels vissahyresnämnden. Från denna regelstånd görsav

fall påkallar prövningförvärv, dels för de då kommunen intetyper av
fastighetsförvärv kom-förvärvet. Reglerna tillståndsplikt vidomav

överlåtelser aktiertillståndsplikt vid vissapletteras med regler avom
hyresfastighet.eller andelar i bolag ägersom

hyresfastighetFörvärv av

fastighet taxeradEnligt hyresförvärvslagen får1 § ären som som
Till-förvärvas efter tillstånd hyresnämnden.hyreshusenhet endast av

eller förening,ståndsplikten gäller köp, byte, tillskott till bolaggåva,
förening fusion enligtutdelning eller skifte från bolag eller 14samt

omfattar vissaaktiebolagslagen. Tillståndsplikten intekap. §1 sär-
finns risk förfall det typiskt kan det inte någonskilda där sett antas att

från eller kommunförvärv, bl.a. egendom förvärvatsoönskade statom
Även exekutivförvärv sker inrop påandra punkten.2 § genomsom

punkten.från tillståndsplikten 2 § sjätteauktion undantagetär
omfattas tillståndsplikten skallVid förvärv fastighet avav en som

månader frånöverlåtaren eller förvärvaren anmäla förvärvet inom tre
förvärvet skedde till den kommun där fastigheten belägen 3det äratt

första stycket. Vill kommunen begära§ prövning enligt förvärvslagen
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skall beslut detta anmälas till hyresnämnden inom fyra månaderom
efter det anmälan förvärvet gjordes till kommunen 3 första§att om a
stycket. kommunenHar gjort anmälan föreskriveninom tid skall
hyresnämnden förelägga förvärvaren inom månad ansökaatt en om
förvärvstillstånd vid hyresnämnden 3 § andra stycket. förstaAv 4 §a
stycket hyresförvärvslagen framgår hyresnämnden skall för-att vägra
värvstillstånd förvärvaren inte hanvisar i stånd förvaltaäratt attom
fastigheten första punkten, förvärvaren inte sannolikt syf-gör attom

förvärvetmed han skall förvalta fastigheten och därvid hållaärtet att
den i sådant skick den de anspråk de boende enligt lagett att motsvarar
har ställa andra punkten, det kan förvärvarenrätt iatt antas attom
något avseende inte kommer iaktta god sed hyresförhållan-iannat att
den tredje punkten eller det kan förvärvaren eljest medantas attom
hänsyn till brottslig gärning eller visad brist fullgörandevid ålig-av
ganden enligt lag från allmän synpunkt olämplig inneha fastig-är att
heten fjärde punkten.

förvärvOm hyresfastighet sker tillskott till bolagett av en genom
förening,eller utdelning eller skifte från bolag eller förening eller

fusion enligt kap.14 § aktiebolagslagen1 kan hyresnämnden pröva
frågan förvärvstillstånd förvärvetinnan har skett 3 tredjeäven §om
stycket.

Enligt första5 § stycket hyresförvärvslagen förvärvär ett av en
hyreshusenhet ogiltigt förvärvet föreskriveninte inom tid anmälsom
till kommunen och förvärvaren inte redan har erhållit förvärvstillstånd
eller från kommunen fått besked prövning inte begärs första punk-att
ten, ansökan förvärvstillstånd inte enligt hyresnämndensgörsom om
föreläggande andra punkten eller förvärvstillstånd tredjevägrasom
punkten.

Exekutiva förvärv

Exekutivt förvärv inrop på auktion undantagetär, nämnts,genom som
från kravet tillståndsplikt.på Om egendom har förvärvats inropgenom
på exekutiv auktion och det vid vanligt köp skulle ha krävts för-ett
värvstillstånd, skall inroparen i stället överlåta egendomen inom årett
från det auktionen har vunnit laga kraft. Fastigheten behöver dockatt

överlåtas hyresnämndeninte har inroparen tillstånd behållagett attom
egendomen, kommunen har inroparen besked den integett attom

begärakommer prövning förvärvet eller förhållandena inteatt av
längre sådana förvärvet, det hade varit vanligt köp, skulleär att ettom

förvärvstillståndha krävt 6 första§ stycket.
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medförvärvaren skäligt anståndLänsstyrelsen kan bevilja avytt-
länsstyrelsen påfastigheten kaninteringen. Om inroparen avyttrar

kronofogde-hyresnämnd beslutakommun ellerbegäran även attav
ochauktion 6 andraoffentlig §skall sälja egendomen påmyndighet

tredje styckena.

fallandel bolagaktie eller i vissaFörvärv iav

förvärvjuridisk Etthyresfastighet kanEn ägas av enperson.av en
fastighet, kanjuridiskeller andel iaktie äger enperson somenen

Även sådanafastigheten. vissaindirekt förvärvbetecknas ett avsom
underkastade tillståndsplikt.förvärv är

handelsbolagframgårhyresförvärvslagen8-11Av ettatt om
hyreshus-taxeradfast egendom,aktiebolageller vissa äräger somsom

andel bola-aktie eller itillståndsplikt vid förvärvföreliggerenhet, av
fastighetens taxeradedockför tillståndspliktförutsättningEn är attget.

det enligtbalansräkningendenvärde enligt är större änsenaste samma
tillgångar 9 §.bolagets övrigabokförda värdetbalansräkning av

eller förvär-skall överlåtarenfast egendomvid förvärvLiksom av
till den kom-från förvärvet anmäla detsammamånaderinom trevaren

Vill kommunen begärabelägen.fasta egendomendär den ärmun
hyresnämnden.beslut tillden anmäla dettaförvärvet skallprövning av

nämndenansöka vidförvärvarenfår föreläggaHyresnämnden att om
skalltillståndsprövningVid hyresnämndensförvärvet.tillstånd till

andratillämpas 10 §hyresförvärvslagenbestämmelserna i 4 § a
stycket.

ogiltigt förvärvetförvärvhyresförvärvslagenbEnligt 10 § är ett om
och förvärvaren inteanmäls till kommunentidföreskriveninte inom

besked för-fåttfrån kommunenförvärvstillstånd ellererhållitredan att
förvärvstill-ansökanpunkten,värvstillstånd begärs förstainte omom

punktenföreläggande andrahyresnämndensenligtstånd inte görs
tredje punkten.förvärvstillståndeller vägrasom

aktieöverlåtelsevidörköpsrättF

tilltillstånd skall sökasframgårhyresförvärvslagen12Av § att om
försälj-förköpsrätt vidhar kommunenköp,förvärv aktie genomav

ningen.
fråninom månaderkommunenFörköpsrätten treutövas attgenom

anmäleröverlåtelsen hos hyresnämn-underrättelsedet den fåttatt om
förstahar fattats 13 § stycket.förköpsrättden beslut utövaatt att
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Hyresnämnden skall underrätta det berörda bolaget köpare ochsamt
säljare kommunens beslut. Om köparen eller säljaren, inomom en

frånmånad det de fick del kommunens beslut, bestrider förköps-att av
skall kommunen ansöka vid hyresnämndenrätten, tillstånd tillom

förköp första17 § och andra styckena. Tillstånd till förköp skall
bl.a. det obilligt förköpvägras, sker med hänsynär tillattom

förhållandet mellan säljare och köpare eller villkoren för eller
omständigheterna vid försäljningen 17 första§ stycket.

hyresförvärvslagenAv 18 § framgår aktiebrev omfattasatt ett som
förköp skall överlämnas till kommunen med påskrift överlå-ettav om

telse. fårHyresnämnden på begäran kommun förelägga säljare ellerav
köpare innehar aktiebrev vid vite överlämna detsamma.attsom

förköp har fullbordatsNär skall kommunen köparenett ersätta
21 §. Tvist ersättningen vid allmän domstol 22 §.prövasom

örfarandetl vid hyresnärrmdenF

Ärenden enligt l0, och17 18 hyresförvärvslagen skall tas upp av
hyresnämnden i den där bolagets styrelse har sitt eller, frågaiort säte

Övrigahandelsbolag, där förvaltningen förs. ärenden skall tasom upp
nämnden i den där fastigheten belägen 4 § andra stycketort ärav

nämndlagen.
Ansökan förvärvstillstånd skall för yttrande tillställas kommunom

där tillståndspliktig fast egendom finns det lämpligen kansamt, om
ske, hyresgästorganisation berörs ansökan. ärendeI angåendesom av
förvärvstillstånd skall kommunen och hyresgästorganisationen anses

sökandens 16 b nämndlagen.§motpartersom
Hyresnämndens beslut får överklagas hos Svea hovrätt. Vardera

skall för sin kostnad hovrätteni 26 hyresförvärvslagen.§parten svara
Företrädare för hyresnämndema har följandeuppgett om

handläggningen tillståndsärendena. Sedan kommun anmält attav en
den påkallar tillståndsprövning översänder hyresnämnden till
förvärvaren särskild ansökningsblankett. ansökanNär har kommit inen
till nämnden kommuniceras den med kommunen och i vissa fall med
hyresgästorganisation. Nämnden kallar därefter tillparterna ett
sammanträde. Kommunen frami regel omfattande skriftligtar en-
utredning. Berörd hyresgästförening brukar ansluta sig till kommunens
bedömning. regel åberopasI faktamaterial bestående balans-ett av-
och resultaträkningar, deklarationer och redogörelser för hyresintäkter,
lån, skatteskulder Vittnesbevisning brukar inte åberopas. Intem.m.
heller åberopas förhör under sanningsförsäkran regel fråganDet iär-

förvärvarens ekonomiska förmåga förvalta fastighetenatt tasom som
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skötatidigareförvärvarensfall kan sätt attI vissa även enupp.
bedömninggrundas påAvgörandetbehandlas.hyresfastighet aven-

framkommitharuppgiftkanEventuelltmaterialet.skriftligadet som
sammanträde,vidställts vägasharkompletterande fråga, somgenom

iNämnden haravgörande.nämndensdeltar iIntresseledamöterin. -
ochbokföringsmaterialomfattandegrundpåärenden,vissa attav

ekonomiskanlitatförhållanden åberopats,skatterättsligauppgifter om
expert.

1979:230Jordförvärvslagen8.1.3

frå-ofrånkomligennedan uppkommerövervägandenaframgårSom av
vid läns-skall handläggashyresförvärvslagenenligtärendenaomgan

enligtförvärvsärendenredanhandläggslänsstyrelsenVidstyrelsen.
tilltillstånd1992:1368och lagen1979:230jordförvärvslagen om

egendom.fastförvärvvissa av
taxeradegendomfastförvärvgäller ärJordförvärvslagen somsomav

tillskottbyte, gåva,köp,ha skettskalllantbruksenhet. Förvärvet genom
föreningellerfrån bolagskifteutdelning ellereller förening,bolagtill

fall dåockså vissagäller iaktiebolagslagen. Lagenfusion enligteller
jordförvärvslagen.andel dödsbo 2 §eller idödsboförvärvarnågon

förvärvetförvärvtillstånd förjordförvärvslagen krävsEnligt om
för-omarronderingsområde ellerglesbygd eller iegendom i omavser

tillstånd.dock intekrävsförvärvvissaFörjuridiskärvärvaren person.
egendo-glesbygd fåregendom iförvärv vägrasTillstånd till omav

bosättningen påellersysselsättningenför främja orten.behövs attmen
fåromarronderingsområdeegendom vägrasiförvärvTillstånd till av

rationaliseringengenomföradet svårareskulleförvärvet attgöra avom
lämnastillståndfårjuridiskförvärvarenOmägostrukturen. är person

förvärvarentillhörredanegendommedförförvärvetbl.a. att somom
ända-föravseddegendomenändamålsenlig eller annatärblir ommer

jordförvärvslagen.ochskogsbruk 4 5jordbruk ellermål än
jord-enligtfrågorsamtligaförsta instansLänsstyrelsen prövar som

ochkrmiljonerfemvärde överstigeregendomensOmförvärvslagen.
skall docksambruksföreningjuridiskförvärvaren änär personannan

överkla-beslutLänsstyrelsenstillståndsfrågan.Jordbruksverket pröva
all-hosöverklagasbeslutJordbruksverketsJordsbruksverket.hosgas

förvaltningsdomstol.män
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8.1.4 1992:1368Lagen tillstånd till vissaom
förvärv fast egendomav

Lagen tillstånd till förvärvvissa fast egendom tillstånd tillom av avser
förvärv egendom taxerad småhusenhet ellerär lant-av som som som
bruksenhet. Lagen sikte på vissa fall förvärvarentar inte harnär eller
tidigare har haft hemvist i riket och vissa fall förvärvaren intenär är
svensk juridisk Enligt lagen skall förvärvstillstånd meddelasperson.

egendomen förvärvas för ändamål fritidsändamål. Om denannat änom
förvärvas för fritidsändamål skall förvärvstillstånd meddelas för-om

inte strider någotvärvet väsentligt allmänt intresse. Föreliggermot risk
för stegring fastighetsvärdena skall förvärvstillstånd dock inte med-av
delas. Om fastigheten taxerad lantbruksenhetär får förvärvstill-som
stånd inte meddelas tillstånd skulle ha vidvägrats prövningom en
enligt jordförvärvslagen.

Frågor förvärvstillstånd länsstyrelsen.prövas Länsstyrelsensom av
beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

överväganden8.2

ÄrendenaUtredningens förslag: enligt hyresförvärvslagen skall
handläggas vid länsstyrelsen. Beslut länsstyrelsen fattat skallsom
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, dvs. länsrätt. Bestäm-
melser prövningstillstånd införs för ledet länsrätt-kammarrätt.om

inledandeDen frågan måste ställning till de ärendentas ärsom om
enligt hyresförvärvslagen handläggs vid hyresnämnden skall förassom

till tingsrättenelleröver någon myndighet skall pröv-om annan vara
ningsorgan.

denI promemoria Ds Ju 1975:10 låg till grund för lagensom
anfördes möjlighet förläggaatt prövningen till länsstyrelsenatten var

det främsta för byggnadsplaneringen i länet.organet Ensom annan var
låta hyresnämnden föratt prövningen. konstateradesDet till-attsvara

ståndsprövningen beträffande jordbruksfastigheter gjorde lantbmkssty-
relsen. Vidare konstaterades prövningen kommer fordraatt speciellatt
förtrogenhet med förhållandena hyresmarknaden. framhöllsDet att
särskilt framträdande blir detta i de fall där prövningen också omfattar

bedömning förvärvarens ekonomiska förutsättningar förvaltaen av att
fastigheten och fastighetens behov upprustning. Detta talade enligtav

förpromemorian tillståndsprövningen borde anförtros denatt myn-
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nämligen hyres-område,på dettaspeciellt sakkunnigdighet som var
nämnden.

hyresfastighetförvärvtill lagenmed förslagpropositionenI om av
hyresnämn-borde anförtros åtfast tillståndsprövningenslogs attm.m.

linje ochpå regeringensRiksdagen gick1975/76:33.den prop.
blev prövningsorgan.hyresnämnden

jordförvärvslagen.enligtärendenhandläggerLänsstyrelsen numera
valdes prövningsorganhyresnämndenförutsättningarnaEn när somav

Länsstyrelsenlängre gällande.därmed intehyresförvärvslagenenligt är
förvärvtilltillstånd vissaärenden enligt lagenhandlägger även avom

fast egendom.
handläggsförvärvslagarmed samtligaflera fördelarfinnsDet att av
tillstånd kanskall sökamedför bl.a. denlänsstyrelsen. Det ettatt som

fråga förvad detlänsstyrelsen oberoendetillvända sig är typ avomav
tör-samtligaöverblickfår samtidigtLänsstyrelsenfastighet. överen

uppskovhyresförvärvslagen, bl.a.enligtfrågorvärvsfrågor. Vissa om
dessutomhandläggsköpts exekutivt,egendommed avyttring somav

flera andraocksåLänsstyrelsen handläggerredan länsstyrelsen.av
hälso-bygglov,och byggnation, bl.a.fastigheterfrågor angående om

tillståndsfrågorvissabostadsñnansiering, ärskydd och samt som
hyresförvärvslagen.snarlika de imycket

de ärendenbakgrundinte minstLänsstyrelsen måste mot somav
handläggaha erforderlig kompetensden redan handlägger attanses

förhål-det uppkommerhyresförvärvslagen. Omenligtärendenäven
för bedöma kankompetensbehövermyndighetenlanden attexternsom
åtskilliga ärendenförvaltningslagen.13 § Ibesluta remissden om

myndighet sig.ellerregelmässigtlänsstyrelsenlåter yttraexpert enen
de falltillståndsärendena.förekommer sällan i IMuntlig bevisning

frambör den ha tagittillståndsprövningpåkallarkommun en om-en
ställningstagande på.grundat sittutredning denfattande skriftlig som

skrift-tillståndsärendet.i Enåberopas kommunenutredningDenna av
ändamålsenlig.förvaltningslagen därför Detlig handläggning enligt är

enskilda hyresgästeranledningsammanhangfinns i detta notera attatt
enligt förvalt-harärendena. Enförekommer iinte partpartersom

uppgifter inför besluts-lämnamuntligtdessutomningslagen rätt att
behöriga gångtill arbetetsske med hänsyndet kanmyndigheten, om

förvaltningslagen.14 §
framti-Specialdomstolama ipromemoriaJustitiedepartementetsI

förvärvsla-tillståndsfrågoma enligtkonstateradesden Ds 1993:34 att
vidde bör handläggasdomstolallmänhör hemma iinte attutanengen
harbedömning101-103. Dennaförvaltningsmyndighet a.a. s.en

tillärendena tingsrättenöverföringbärkraft.givetvis alltjämt En av
under år harrenodlingstankegångarstrid med deskulle stå i senaresom
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präglat reformeringen domstolsväsendet. anfördaDet talar förocksåav
länsstyrelsen bör väljas prövningsorgan.att som
Utredningen alltså länsstyrelsen bör väljas prövnings-attanser som

enligt hyresförvärvslagen.organ
Företrädare för några länsstyrelser, utredningen har talat med,som

har tillstyrkt utredningens förslag väckt frågan ärendena börmen om
handläggas vid samtliga länsstyrelser eller vid mindre antal länssty-ett
relser. Utredningen ifrågavarande ärenden, liksom ärendenaattanser
enligt jordförvärvslagen och lagen tillstånd till vissa förvärv fastom av
egendom, tills vidare bör handläggas vid samtliga länsstyrelser. Detta
leder till enhetlighet. länsstyrelsernaOm det rationellareanser vara
med mindre antal handläggare ärendena erbjuder förord-ett 44 §av
ningen 1997:1258 med länsstyrelseinstruktion också möjlighet till ett
visst samarbete mellan länsstyrelserna. Enligt denna bestämmelse får

länsstyrelse efter överenskommelse med länsstyrelseen moten annan
ersättning ställa någon sina anställda till den andra länsstyrelsensav
förfogande för föredragande eller på någotatt, delta isätt,annatsom
handläggningen visst ärende eller viss ärendegrupp.ettav en

Samtliga ärenden hyresnämnden handlägger bör föras till läns-som
styrelsen och handläggas enligt förvaltningslagen. Vissa komplette-
rande bestämmelser till Förvaltningslagen måste dock meddelas.

Länsstyrelsens beslut bör överklagas hos förvaltningsdomstol. Lik-
för många andra förvaltningsbeslut bör länsrätten förstasom vara

överklagandeinstans. ledetFör länsrätt-kammarrätt förordar utred-
ningen regler prövningstillstånd införs jfratt 1993/942133om prop.
och 1994/95:27.

Förvaltningslagen innehåller inte några regler ersättning tillom
för kostnader. Länsstyrelsen kan därförparterna inte tillerkänna parten

bifallvunnit till sin talan ersättning. En överföring ärendena tillsom av
länsstyrelsen medför sålunda i detta avseende inte någon förändring
jämfört med förfarandet vid hyresnämnden.

Enligt den nuvarande ordningen gäller vid överklagande varderaatt
skall för sin kostnad inteparten följer 18 kap. 6 §annatsvara om av

rättegångsbalken 26 hyresförvärvslagen.§ Någon bestämmelse om
kostnadsansvar finns inte i förvaltningsprocesslagen. Utredningen

någon särreglering kostnadsansvaret vid överklagandeatt inteanser av
bör införas. Vardera får därför för kostnadsin vidparten ävensvara
överklagande. innebärDet regler gäller för överklagadesamma som
ärenden enligt jordförvärvslagen och lagen tillstånd till vissa för-om

fast egendom.värv av
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till1982:352 rätt9 Lagen om

tillombildningförfastighetsförvärv
Ombildningslagenbostadsrätt

Gällande9.1 rätt

Inledningl

köpare förvärvaföre andrahyresgästernaOmbildningslagen rätt attger
förstabostadsrätt. förut-för ombildning till Enfastighet de bor iden

bostadsrättsföreningbildarhyresgästernaför dettasättning är att en
till inskrivningsmyndig-s.k. intresseanmälanföreningenoch göratt en

intresseanmälan gäller underfastighetsboken.anteckning i Enförheten
intresseanmälan gäller får fas-förnyas. Så längeoch kantvå år enen

fastigheten till någonhuvudregel inte överlåtatighetsägare annansom
först erbjudits förvärvhembudföreningeninteköpare ettettgenomom

hembudet.fått tidoch övervägaatt

Ärendena vid hyresnämnden9.1.2

§hembud behövs 6Fråga om

fastighetsägareförutsättningarframgår vilkalagrummet under ärAv en
huvudsakitill hyresgästerna. Deterbjuda fastighetskyldig sin äratt

genomföraförhindradfastighetsägareneller byteköp är utanattsom
vid förvärvhembudsskyldighet gäller intehembud. Någon genom

hembuddär intesituationereller Degåva, bodelning, testamente.arv
inskriv-kontrollerasoch kan lättuppräknadebehövs i lagnimmetär av

för förvärvet.söksningsmyndigheten lagfartnär
bostadsrättsföreningenförvärvHembud behövs hellerinte ett avom

mellan överlåtarenförhållandettilloskäligt hänsynskulle medvara
föreller villkorenbostadsrättsföreningenförvärvareoch änen annan

sådan överlåtelse. Prövningenomständigheterna vid görseller aven
78,1981/82:169förarbetena prop.hyresnämnden skall, enligtoch s.
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ha utgångspunkt bostadsrättsförening har gjortattsom en som en
intresseanmälan också har mycket starkt intresse förvärvaett attav
fastigheten. Normalt bör hyresnämndens prövning ske innan fastig-
hetsägaren överlåter fastigheten.

Anmälan hembud 7 §av

Hembud in till hyresnämnden skriftlig anmälan. Fastig-ges genom en
hetsägaren skall därvid in honom undertecknat skriftligt för-ettge av
slag till köpeavtal skall innehålla uppgift köpeskillingen försom om
den hembjudna egendomen och förövriga villkor förvärvet. Hyres-
nämnden endast formell prövning hembudet.gör Om hembudetten av
inte uppfyller vad föreskrivs i första7 § stycket skall hyresnämn-som
den förelägga fastighetsägaren avhjälpa bristen inom viss tid. Efter-att
kommer fastighetsägaren föreläggandet hembud ha skett den daganses
då bristen avhjälptes 7 andra§ stycket.

Förslaget till köpeavtal skall hyresnämnden delges dengenom
bostadsrättsförening har gjort intresseanmälan 8 §. Sedan del-som
givning skett får hembudet inte återkallas eller ändras.

Antagande hembud, förlängd tid för antagande hembud ochav av
underrättelse hembud §10inteatt antas

hembudEtt bostadsrättsföreningen inomantas månaderatt tregenom
från den dag då hembudet skedde skriftligen anmäler till hyresnämn-
den föreningen beslutat förvärva den hembjudnaatt egendomen påatt
de villkor fastighetsägarensi förslag till köpeavtal 10 §som anges
första stycket. Det ankommer på nämnden hem-att prövagenast om
budet har antagits på Hyresnämnden skall kontrollerarätt hem-sätt. att
budet antagits i tid, bostadsrättsföreningen beslutaträtt förvärvetatt om
enligt 9 kap. bostadsrättslagen19 § erforderlig majoritet blandsamt att
hyresgästerna uppnåtts. Beslutet konstitutivt för fråganär ettom
förvärv enligt lagens regler har kommit till stånd. Ett antagande av
hembudet sålunda undertecknande frånersätter föreningens sidaett av
förslaget till köpeavtal. kap.I 4 § tredje1 stycket jordabalken har ett
undantag gjorts från där angivna krav på köpehandling avtalnären

slutet enligt ombildningslagens regler. Fångeshandlingen iutgörsanses
stället förslaget till köpeavtal och hyresnämndens beslut hembu-attav
det antagits. Lagfart kan alltså sökas på dessa handlingar.

bostadsrättsföreningEn har möjlighet få tiden för antagandeatt av
hembudet förlängd till månader från den dag då hembudet skeddesex
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hyresnämnden den tidanmälan detta till inomgenom om som angesen
första stycket. Hyresnämnden ingen materiell prövningi 10 § gör av

fastighetsägarenfrågan förlängning och behöver endast underrättaom
förlängningen.om

Bostadsrättsföreningen tiden för hembudet löptkan innan att anta ut
skriftligen underrätta hyresnämnden den inte hembudet.att antarom

dåHembudet upphör gälla.att
bostadsrättsföreningen hembud den före-inte inomOm ettantar

gälla.skrivna tiden eller på föreskrivet upphör hembudetsätt, att
tidsfristens detHyresnämnden behöver inte särskilt bevaka utgång utan

kontrollera hembud harfastighetsägaren skall antagitsär ettomsom
eller inte.

Överlåtelsetillstånd §12

bostadsrättsföreningen har fastighets-hembud inteOm ett antas av
fastighetenhuvudregel sälja till köpare.ägaren rätt att en annansom

Bostadsrättsföreningen har dock vissa möjligheter sådanatt stoppa en
syfte framtvinga hembud. länge före-vidareförsäljning i Såatt ett nytt

intresseanmälan gäller måste fastighetsägaren inhämta hyres-ningens
fastighetennämndens tillstånd till överlåta till någon Hyres-att annan.

fastighetsägaren tillstånd till vidareförsäljningnämnden kan vägra om
köpeskillingen lägre eller villkoren för överlåtelsenär ärsammantagna

för fastighetsägaren hembu-iavsevärt änogynnsammare som angavs
vidareöverlåtelse kan också villkordet. Tillstånd till vägras ettom som

vid hembudet uppenbart oskäligt föreningen. Nämndensär motangavs
fråntillstånd behövs något angivet undantag hembuds-inte i 6 §om

föreligger.skyldigheten

Förfarandet hyresnärnnden9.1.3 vid

Domstolsverkets handbok för hyresnämnd och arrendenämndI
november 1998 föreslås ärendena enligt ombildningslagen handläg-

på följande sätt.gas

hembud behövsFråga om

bostadsrättsföreningsökande. denFastighetsägaren Motpartär är som
översänds normalt till förgjort intresseanmälan. Ansökan motparten

yttrande till sammanträde.innan ärendet sätts ut
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Anmälan hembudav

Fastighetsägaren skall skriftlig anmälan till hyresnämnden.göra en
finnsNågon inte i ärendet. anmälan har skettOm på riktigtmotpart ett

delges handlingarna den bostadsrättsförening har gjort intres-sätt som
seanmälan. Inskrivningsmyndigheten skall underrättas hembudet.om
Sedan delgivning bostadsrättsföreningenmed har skett avskrivs ären-
det från vidare handläggning.

Antagande hembudav

Bostadsrättsföreningen skall skriftlig anmälan till hyresnämndengöra
föreningen beslutat förvärva den hembjudna egendomen. Ettattom

ogiltigt antagande hembud eller för anmälan skall avvisasettav en sen
hyresnämnden. Om anmälan ställeti gjorts i ordningrätt upprättasav
beslut i vilket förklaras hembudet har antagits föreskrivetett att sätt

föreskrivenoch inom tid. Beslutet skall tillställas parterna.

Förlängning tiden för hembudatt antaav

bostadsrättsföreningenOm önskar förlänga tiden för hem-att anta ett
bud skall den skriftlig anmälan till hyresnämnden före-göra atten om
ningen intresserad förvärva hembjuden fastighet. Någonär att mot-av

finns inte i ärendet. anmälan förOm eller felaktig skall denpart är sen
avvisas hyresnämnden. Har anmälan gjorts i ordning skall fas-rättav
tighetsägaren underrättas detta. Sedan underrättelsen sålundaom
skickats avskrivs ärendet från vidare handläggning.

Underrättelse hembud inteatt antas

Om bostadsrättsföreningen, innan tiden för hembud har gåttatt anta ett
skriftligen underrättar hyresnämnden den inte hembu-ut, att antarom

det, upphör hembudet gälla. Fastighetsägaren skall underrättasatt om
detta. Sedan underrättelsen till fastighetsägaren avskrivsöversänts
ärendet från vidare handläggning.

Tillstånd till överlåtelse

Fastighetsägaren dyliktsökande i ärende. bostadsrättsfö-Denär ett
rening har gjort intresseanmälan Ansökan översändsär motpart.som
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Ärendet detsammanträdeför yttrande till tillsättsmotparten. ut om
förhandling inte behövs.uppenbart någoninte är att

enskildhyresnämnden handlägger varjeGenomgången visar att
förre chefen förärende.fråga enligt ombildningslagen Denett nyttsom

Hans-Åke ingick denWängberg, iHyresnämnden Stockholm,i som
för nämnderna,Domstolsverkets handbokutarbetatarbetsgrupp som

följande. Lösningen harförklarat bakgrunden till detta enligthar rent
detför sig och inteorsaker. Varje kan hanteraspraktiska ärmoment

hembudsfrågan.fortsatt skriftväxling i Genomsjälvklart det bliratt en
på sina diarierkan nämnderna hålla god ordningden angivna lösningen

hembudsärende inteoch undvikeri ombildningsärenden att ettman
skyl-tidsfristema löpt det föreligger nämligen ingenavskrivs när ut;

föreningenfastighetsägarenför nämnden underrättadighet attatt om
hembud tid.antagit inominte rättett

bestämmelserGemensamma

kan överkla-innebär frågan avgjortsHyresnämndens beslut attsom --
hovrättenskall stå sin kostnad itill hovrätt. VarderaSvea partengas

rättegångsbalken.följer 18 kap. 6 §inte annatom av

Överväganden9.2

ombildningslagen skallSamtliga ärenden enligtUtredningens föreslag:
införsärendelagen. ärendenahandläggas enligt Förvid tingsrätten -

forum,särskilda bestämmelserliksom för hyresärendena sam-om-
medförlikningsverksamhet, förhörsammanträde,mansättning, part,

och rättskraft.prövningstillstånd, tilltrosbevisningrättegångskostnad,
hembudgodtaöverklaga beslutinförs också möjlighetDet attatt omen

fördomstolen, förlänga tidenochsärskilt och, för hovrätt Högsta att
antagande hembudet.av

örfarandeF

frågorlagenhyresnämndens uppgifter enligtFlertalet rentavavserav
huvuddärför ifrågasättas detdet kanformell karaktär och överom

dylika frågor.handläggaallmän domstolbör ankomma på atttaget
enligthembud behövs ochenligt 6 §Emellertid prövningenutgör om

deskälighetenöverlåtelse prövningentillstånd till12 § samt avavom
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villkor fastighetsägaren uppställt hembudeti tvister mellansom
enskilda och innefattar sådana bedömningsfrågor förfarandet lämp-att
ligen bör hanteras allmän domstol. Samtliga hyresnämndens ären-av

Ärendenaden enligt ombildningslagen bör då handläggas domstol.av
handläggs lämpligast enligt ärendelagen.

Utredningen förordakan inte tingsrätten skall, såsom hyres-att
nämnden handlägga varje fråga enligt ombildningslagengör, ettsom
särskilt ärende. Utredningen de olika frågorna bör hanterasattanser av
tingsrätten på följande sätt.

Fråga hembud behövs 6 § och tillstånd till överlåtelse 12 §om
eftertingsrätten ansökan fastighetsägaren och handläggsprövas av av

särskilda ärenden.som
Anmälan hembud 7 §, antagande hembud 10 första§av av

stycket, beslut förlängd tid för antagande hembud 10 andra§om av
stycket och underrättelse hembud inte 10 § tredje stycketatt antas

Ärendethandläggs ärende. avslutas avskrivningsbe-ett ettsom genom
slut i samband med tingsrätten konstaterat hembudet antagits iatt att

tid eller sedan bostadsrättsföreningen underrättat tingsrättenrätt attom
hembudet inte Likaså avskrivs ärendet bostadsrättsfö-antas. om

Ärendetreningen hembudetinte inom föreskriven tid. kan ocksåantar
avskrivas i samband med ogiltigt antagande hembud elleratt ett av en
för anmälan antagande hembud awisas.sen om av

Sammansättning

Förfarandet ärendenai enligt ombildningslagen till övervägande delär
skriftligt och sammanträde torde sällan behöva hållas. Prövningen av

frågorvissa innehåller emellertid skälighetsavvägningar mellan parter-
motstående varförintressen, det kan föreligga behov intresse-nas av

ledamötemas synpunkter. Utredningen föreslår därför intresseleda-att
skall kunna delta i prövningen.möter

gskostnaderRätte gån

dag gäller den regeln varderaI för kostnadsin iatt över-parten svarar
klagade ärenden, i den mån inte följer kap.18 6 § rättegångs-annat av
balken.

Liksom vid övriga ärenden vilkai bostadsrättsförening är parten
jfr avsnitt 7.2 utredningen huvudregeln bör varderaatt attanser vara

skall för kostnad.sinparten svara
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Ärendelagen innehåller regel rättegångskostnadsersättningen om
för det fall två enskilda varandra.står Fitger har iPeter Lagenmot om
domstolsärenden, En kommentar, framfört den uppfattningen1996, att
den omständigheten enskild inleder ärendet har enskildatt en som en

inte tillräcklig för förde tvistemål gällande kostnads-ärmotpart att
reglerna skall tillämpas. Enligt honom bör det krävas det förekom-att
mit intressemotsättning föranlett handläggning i domstolenen som en
enligt principer gäller för tvistemål a.a. 238.samma som s.

bakgrund det anfördaMot föreslår utredningen det tydlig-attav av
hetsskäl införs särreglering i den materiella lagstiftningen beträf-en
fande rättegångskostnadema motsvarande den gäller i överkla-som nu
gade ärenden.

Överklagande

Tingsrättens beslut bör kunna överklagas till hovrätt och dom-Högsta
stolen. skäl redovisas förAv ärendena enligt hyreslagensom anser
utredningen prövningstillstånd bör införas för talan tingsrättensatt mot
avgörande.

Enligt ärendelagen gäller beslut inte innebär ärendetatt ett attsom
får överklagas endast i samband med överklagande beslutavgörs ettav

innebär ärendet Vissa undantag finns angivna iavgörs. 37 §attsom
ärendelagen.

Enligt uppfattningutredningens måste beslut tingsrättenett attav
godta hembud enligt kunna§ överklagas fort7 så detta har fattats. Bo-
stadsrättsföreningen måste nämligen ha rättsligt befogatettanses
intresse omgående besluttingsrättens godta hem-prövatatt attom
budet riktigt. Enligt den hantering sker vid nämnderna i dagär som
måste den bostadsrättsförening, nämndens försorg delgesgenomsom
hembudet och hembudet ogiltigt och såledesäratt attsom anser menar
hembudet borde ha avvisats för undgå rättsförlust hembudetatt anta- -

tidsfristen löperinnan frågan hembudets giltighet dåävenut, om om
slutligtinte avgjord jfr 1988:18.RBD Detta inte tillfreds-ännu är är

ställande. Utredningen föreslår därför tingsrättens beslut underatt
handläggningen godta hembudet skall kunna överklagas särskilt.att

frist inom vilken bostadsrättsförening kanDen anmäla intresseen
eller hembud |börjar löpa den dag hembudet sker eller, efteranta ett
föreläggande avhjälpande frånbrist, den dag då bristen avhjälp-om av

bostadsrättsföreningenFör inte skall försitta förtiden antagandetes. att
hembud överklaga beslutet godta hembudet, bör hov-att attav genom

och Högsta domstolen ha möjlighet officio förlänga fristenrätt att ex
till månader. Om överklagandet skulle bifallas på så hem-sätt attsex
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får ärendet åter-budet behäftat med brist kan avhjälpasanses en som
fastighetsägarenförvisas till tingsrätten har förelägga attattsom

förränlöpaförhållande börjar fristen inteavhjälpa bristen. Vid sådant
därefter avhjälpt bristen.fastighetsägaren

ombild-enligtväsentligt för bägge hanteringenDet är attparter
hembud godtag-få fråganningslagen sker skyndsamt. För äratt ettom

fullföljds-föreslås bestämmelseenligt snabbt avgjord,bart 7 § omen
beslut.förbud med ventil för hovrättens

Övriga frågor

ärendenbeträffande handläggningenVad tidigare redovisats avsom
ärenden enligt föreva-tillämpligt beträffandeenligt hyreslagen är även

förlikningsverksamhet,forum, förhör medrande lag såvitt part,avser
motsvarande derättskraft. Bestämmelsertilltrosbevisning och som

införas ombild-bör sålunda iföreslås för ärenden enligt hyreslagen
ningslagen.
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10 Bostadsförvaltningslagen
1977:792

10.1 Gällande rätt

10. l Inledning

Genom bostadsförvaltningslagen samhället och hyresgästernages en
möjlighet ingripa fastighetsägare hyres-missköter sinatt mot en som
fastighet. Hyresnämnden kan i dag besluta förvaltningsärskildom av

sådan fastighet. Ingripandet kan ske i två former, mindre ingri-en en
pande kallad förvaltningsåläggande och ingripande kalladen mer
tvångsförvaltning.

Om tvångsförvaltning inte leder till godtagbart resultat haretten
kommunen möjlighet lösa in fastigheten under expropriations-att
liknande former. Talan inlösen väcks vid fastighetsdomstolen.om

Paragrafhänvisningama nedan bostadsförvaltningslagen,avser om
inte annat anges.

Ärendena10. l vid hyresnämnden

Allmänt

fastighetsägarenOm försummar vården fastigheten eller underlåterav
vidta angelägna åtgärder för bevara sundhet, ordning och skickatt att

fastigheteninom eller det på framgår förval-han intesättannat attom
fastigheten på för de boende godtagbart hyresnämndenfårtar ett sätt,

besluta särskild förvaltning fastigheten. Vad åligger fastig-om av som
hetsägaren med avseende på fastighetens förvaltning framgår bl.a. av
bestämmelserna lägenhetens skick i 9-18 hyreslagen. innebärDeom

fastighetsägaren skyldig till uthyrda bostadslägenheteratt är att attse
Ävenbrukbarti skick och löpande underhålla dem. hälsovårds-är att

och byggnadslagstiftningen ställer krav på fastighetsägaren skallatt
underhålla och i andra avseenden vårda fastigheten. Brister i för-
valtningen kan emellertid också slag hänför sigettvara av som mera
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hyres-fastigheten. Förtill självafastighetsägarenstill attänperson
fastigheten skallförvaltningsärskildskall beslutanämnden avom

hyr bostads-för dentill olägenhetförvaltningenbristerna i somvara
fastigheten.lägenhet i

meddelas, på i lagenvissasärskild förvaltning kanBeslut ävenom
lägen-hyrafastighetsägare underlåtergrunder,angivna att utom en

för bostadsändamål.heter

gsåläggandeörvaltnF in

missförhållandenade uppkomnatill medkan kommaOm rättaman
förvalt-tvångsförvaltning ochåtgärdingripandesåutan omsomen
förval-fastighetsägaren ochsamarbete mellanbygga påningen kan ett

överlämnaålägga fastighetsägarenhyresnämndenskall atttaren
tredje stycket. Hyres-särskild förvaltare 2 §förvaltningen till

vilkenbestämma viss tid inomförvaltningsåläggandetnämnden skall i
avtal,skriftligen varigenomskallfastighetsägaren inge upprättat

fastighetsägarensärskild förvaltare. Omöverlämnas tillförvaltningen
tid har bestämtshyresnämnden förlänga denanstånd, fårbehöver som

andra stycket.förvaltningsavtal 3 §för ingivande av
inteför tid minst år,Förvaltningsavtal skall slutas tre omen av

Sedan sökandenfår kortare tid.dethyresnämnden medger att avse
tillförvaltningsavtal ingettstillfälle sigberetts överyttraatt som

godkännas 4 §.avtalet kannämndenhyresnämnden, prövar om
godkännande förvaltningsavtalbeslutHyresnämnden skall i ett avom

anmäla till den påskyldigdenneförvaltarenerinra är att genastattom
förvalt-meddelats godkäntförvaltningsåläggande haransökan omvars

förhållande till avtalet.sker avvikelser iningsavtal ändras eller detom
tiden ellerden bestämdaförvaltningsavtal inges inominteOm om

tvångsförvalt-hyresnämnden beslutagodkänns, skallavtalet inte om
utfärda förvaltnings-föreligger,särskilda skäleller,ning nyttom

åläggande 5 §.

vångsförvaltningT

tillräck-åläggande intedet kan sådantOm ärantas att som anges ovan
tillfredsställande förvaltning skall nämnden iligt för uppnåatt en

särskildfastigheten under förvaltningställastället besluta att av
hyresnämndentredje stycket. Omtvångsförvaltning 2 §förvaltare,

nämnden samtidigttvångsförvaltning skallbeslutar utse enom
under pågåendestycket. Hyresnämnden kanförstaförvaltare 8 §
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förvaltning förvaltare förhållandena påkallar det 8 andra§närutse ny
stycket.

Om det påkallat särskilda skäl, får hyresnämnden meddelaär av
föreskrifter för förvaltningen 10 Hyresnämnden§. kan lämna
tillstånd till förvaltaren låta inteckna fastigheten eller lånatt ta motupp
säkerhet form fastigheteni i 11 andra stycket.§ Förvalta-panträttav

skall underrätta hyresnämnden han beslutar angelägenhetattren om
saknar betydelse för ändamålet med förvaltningen skall undantassom

från denna. Hyresnämnden kan tillståndlämna till fastighets-även
lån säkerhet formi i fastigheten ochägaren panträttatt ta motupp av

låta företa inskrivningsåtgärd beträffande denna 12 §.
begäranPå förvaltaren hyresnämndenkan ålägga fastighets-av

betalningsskyldighet, tillräckliga medel till förvaltningenägaren om
inte kan erhållas löpande intäkter eller lån 13 första§genom genom
stycket. föreliggerOm det inte längre skäl för ålagd betalningsskyl-
dighet, får hyresnämnden förordna beslutet betalningsskyldighetatt om

vidareinte skall gälla 14 §.
Hyresnämnden kan ålägga fastighetsägaren skälig ersätt-att utge

för han själv använder och hanning inte erläggerutrymme som om
sådan ersättning kan hyresnämnden ålägga honom avflytta frånatt

På begäran fastighetsägaren får hyresnämnden medgeutrymmet. av
denne skäligt uppskov med avflyttning 15 §.

Fastighetsägaren skyldig lämna förvaltaren nödvändigaär att upp-
lysningar fastigheten och hyresnämnden får kalla fastighetsägarenom

under ed lämna sådana upplysningar 16 §. Fastighetsägarenatt är
vidare skyldig förvaltaren handlingar och betydelse föratt annatge av
förvaltningen och till fullgörande denna skyldighet kanav
hyresnämnden förelägga honom 17 Fråga påföljd förvite om
fastighetsägare åsidosätter angiven skyldighet upptassom ovan
självmant hyresnämnden §.32av

Tiden för tvångsförvaltningen får bestämmas till högst fem 18år §
första stycket. Hyresnämnden kan förlänga förvaltningstiden detom
vid utgången den för tvångsförvaltningen bestämda tiden finns skälav

förvaltningen fortsätter andra18 § stycket. Hyresnämnden kanatt
besluta förvaltningen skall upphöra förtidi det längreäven inteatt om

föreligger skäl för tvångsförvaltning 18 § sista stycket.
förvaltarenOm disponerar medel behövsinte för förvaltningensom

skall medlen betalas fastighetsägaren.till vad fastighets-Tvistut om
berättigad få hyresnämnden 21 §.ägaren är prövasatt av
behandlasI 22 § förvaltarens redovisningsskyldighet och därmed

sammanhängande frågor. Förvaltaren skall redovisa förvaltningen till
hyresnämnden granskaskall redovisningen och kontrollerasom om
den godtagbar redovisningssynpunkt. Hyresnämndens gransk-är ur
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ningsskyldighet omfattar endast redovisningshandling-i princip själva
förvaltningsuppdraget omfattande kan granskningenOm krävaärarna.

särskild sakkunskap. Hyresnämnden bör sådana falli utnyttja sin
anlita Nämnden kan då uppdramöjlighet åtexpert.att t.ex.en en

eller godkänd granska redovisningen. Syftetauktoriserad revisor att
med förvaltarens redovisning dels hyresnämnden ochär att ge
fastighetsägaren möjlighet till överblick och kontroll detöver sätten

förvaltaren sköter uppdrag, dels förvarpå sitt grundutgöraatt
fastighetsägarens deklarationsskyldighet.

fastighetsägarendet fall vill klandra redovisningen förFör viss
redovisningsperiod skall han väcka talan förvaltaren vidmot
fastighetsdomstol.

regleras fastighetsägarens del sådantI 24 § räken-rätt att ta av
fastigheten förvaltarenskapsmaterial rörande innehas ochsom av som

fullgörandetfastighetsägaren behöver underlag för visssom av
efter framställningbestämd uppgiftsskyldighet. Hyresnämnden kan

från förordnafastighetsägaren hur denne skall få inhämta detom
uppgiftsunderlag han sålunda behöver. Hyresnämnden börsom
samråda med förvaltaren innan nämnden ställning till hithörandetar
uppgifter.

Hyresnämnden bestämmer arvodet till förvaltaren för kalen-varje
derår eller särskilda skäl föreligger för kortare tid. Arvodets storlekom
bestäms efter vad skäligt det enskilda fallet. Arvodeti skall iärsom

fastighetens avkastning. bör emellertidprincip utgå Det inte i någonur
högre grad få inkräkta på möjligheten använda avkastningen tillatt

föreskrivaåtgärder på fastigheten. Hyresnämnden kan därför att
fastighetsägarenarvodet eller del detta skall betalas personligen.av av

förvaltaren begär det skall kommunen förskottera arvodeOm som
enligt beslut fastighetsägarenhyresnämndens skall betalas av
personligen 25 §. Hyresnämndens beslut fastighetsägaren skallattom

lagakraftägandebetala arvodet kan verkställas dom 32 §som
nämndlagen.

Förfarandet vid hyresnämnden10. 1

förvaltningAnsökan särskild får kommunen ellergörasom av av orga-
nisation hyresgäster. Sedan beslut tvångsförvaltning har med-av om
delats skall fråga förvaltningen till hyres-prövningrör upptassom av

förvaltarennämnden sökanden, eller fastighetsägaren begär det ochom
särskilt föreskrivet. fårinte Nämnden också självmantärannat ta upp

annatfråga förvaltningen, följer särskildinte bestäm-rörsom om av
melse 29 §.
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Enligt nämndlagen ansökan fråga enligt bostads-16 § skall i enen
förvaltningslagen skriftlig innehålla uppgift den berördasamtvara om
fastigheten och dess yrkande och grunderna försökandens detta.ägare,

Enligt lagrurn förhandling hållas inför nämnden detskallsamma om
uppenbart förhandling behövs. Fastighetens kaninte inteär ägareatt

vid föreläggas förhandling.vite inställa sig till Fastighetsägarensatt
inte hinder för ärendets prövning.utgörutevaro

Vidare skall enligt 16 fjärde och femte styckena nämndlagen den§
kommun i vilken fastigheten belägen beredas tillfälle lämna för-är att
slag på förvaltare innan nämnden beslutar förval-sigsamt att yttra att

fastighetsägarentararvode skall betalas personligen.av
hyresnämnden skall handlägga ärende enligt bostadsförvalt-Att

ningslagen skyndsamt framgår den allmänna bestämmelsen i 26 §av
nämndlagen.

Enligt Domstolsverkets handbok för hyresnämnd och arrendenämnd
november 1998 ärende särskild förvaltning avslutatinteettanses om
i och med hyresnämnden har meddelat beslut förvaltnings-att ett om
åläggande. Om nämnden har meddelat sådant beslut upphör enligtett
handboken nämndens befattning med ärendet i stället nämndennär
godkänner förvaltningsavtal eller beslutar tvångsförvaltning.ett om
Om nämnden beslutar förvaltningsåläggande avslutas ären-ett nyttom
det först fattarnämnden beslut med anledning det före-när av nya
läggandet.

Meddelas beslut tvångsförvaltning dock inte interimis-ett ettom -
tiskt beslut nämndens befattning med ärendet avslutat. Frågoranses-

förvaltningen aktualiseras därefter, skall enligt handbokenrörsom som
läggas ärenden.upp som nya

Hyresnämndens fårbeslut överklagas hos hovrätt.Svea
Beträffande kostnaderna för förfarandet gäller hyresnämndeni att

vardera står sin kostnad. fastighetsägarensOm talan bifalls iparten ett
ärende överklagats till hovrätt, i vilket kommunenSvea är mot-som

kan kommunen åläggas fastighetsägaren dennesersättapart, rätte-att
gångskostnader där. Förlorar hyresgästorganisationen slipper den

fastighetsägarensbetala kostnader. stället kan fastighetsägarenI tiller-
kännas ersättning allmänna medel. gäller allmännaI övrigt bestäm-av
melser rättegångskostnad tillämpliga delari 35 §. innebärDet attom

fastighetsägare förlorar i högre skall betala hyresgästorga-rätten som
nisationens rättegångskostnader, slipper betala kommunens tillmen
följd innehållet i kap.18 rättegångsbalken.16 §av
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10.1.4 Hyresnämndens tillsyn över

tvångsförvaltningen

Redogörelsen har vid handen hyresnämnden, förutom degett attovan
judiciella uppgifterna besluta tvångsförvaltning och för-att utseom
valtare, dessutom uppgifterhar innefattar tillsynutöva överattsom
förvaltningen. Det stadgas sålunda i 27 § tillsyn förvaltningenöveratt

hyresnämnden.utövas av
Omfattningen hyresnämndens tillsynsskyldighet framgår för-av av

arbetena till bostadsförvaltningslagen prop. l976/77:151 108.s.
Hyresnämnden skall enligt motiven till lagen allmän uppsiktutöva en

förvaltaren fullgör sina uppgifter enligheti med lag ochöver att even-
tuellt meddelade föreskrifter för förvaltningen. Tillsynen bör förstai
hand i samband med frågor olika slag förvalt-utövas röratt av som

underställsningen nämndens prövning särskild bety-Avparterna.av
delse de redovisningshandlingar förvaltaren skall tillställaär som
hyresnämnden varje år. Vidare kan hyresnämnden tillsyn vidiutöva en
bemärkelse förvaltaren begär hyresnämndens tillstånd lånnär att ta upp
eller ansöker åläggande för fastighetsägaren medel för för-att utgeom
valtningen. Tillsynen kan inspektioner eller påäven utövas genom

förhållandena påkallar det.sätt närannat
nuvarande bostadsförvaltningslagenDen lagen 1970:246ersatte

tvångsförvaltning bostadsfastighet. Bakgrunden till 1970 års lagom av
det hade uppkommit behov kunna vidta ingripandenatt att motvar av

fastighetsägare försummade fastighetsunderhållet så bostads-attsom
Årmissförhållandensanitära uppstod. erhöll därför1967 sakkunniga

inom Justitiedepartementet uppdragi undersöka frågan infö-att om
rande någon form vanhävdlagstiftning för bostadsfastigheterav av

utarbeta de lagförslag undersökningen kunde föranleda. Re-samt som
sultatet redovisades i promemoria i november 1969 Stencil Juen
1969:31. förslagPromemorian bl.a. till lag tvångsförvalt-upptog om
ning bostadsfastighet. Enligt denna ansågs tvångsförvalmingav en vara

ingripandeså den borde domstolsmässiga formeri och detprövasatt
ansågs lämpligt för denna förstaprövning i hand tillvarata erfa-denatt
renhet och sakkunskap i fråga fastigheter och hyresförhållandenom

de hyresnämnderna representerade. Vad angick tillsynen översom nya
förvaltningen bedömdes det i promemorian inte påkallat attsom
anordna så ingående och bunden tillsyn vid exempelvis för-en som
mynderskap konkursförvaltning.och Någon myndighet måste emeller-
tid ha förvaltningen i drag och detta uppdrag bordeöversyn över stora
enligt promemorian tillkomma hyresnämnden. förslagetEnligt skulle
förvaltaren bl.a. skyldig fastighetsägaren årlig skriftligattvara ge en

förredovisning förvaltningen. Till redovisningen skulle fogas en
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berättelse med sammanfattande uppgifter vidtagna och planeradeom
åtgärder fastighetens skick. Avskrift handlingarna skullesamt om av
tillställas hyresnämnden, hade kontrollera handlingarnaatt attsom
överlämnades de godtagbara och korrekta från redovis-samt att var
ningsmässig synpunkt. Vid granskningen ansågs översiktligt böra
tillses förvaltningen inriktad på de ändamål för vilka den hadeatt var
tillkommit och några uppenbara befogenhetsöverskridanden inteatt
skedde. bedömningNågon vidtagna åtgärder befogade ochom var
ändamålsenliga däremot kunna ifrägakomma.ansågs inte Hälsovårds-
nämnden, tillsammans med länsstyrelsen föreslogs taleberät-som vara
tigade det allmännaså i ärende tvångsförvaltning, skullevägnar ett om
enligt förslaget följa förvaltningens förgång kunna kontrolleraatt att
förvaltningen åsyftat resultat falloch i de initiativannat tagav som
kunde påkallade.vara

förslag tillstyrktesPromemorians i beskrivna delar. Med anledning
remissyttranden talerättsfrågani erhöll dock hyresgästorga-ävenav en

nisation påkalla tvångsförvaltning.rätt att
det nämnda förslaget till bostadsförvaltningslag föreslogsI ovan en

lagstiftning skulle lag tvångsförvaltning1970 årsersättasom om av
bostadsfastighet. Förslaget syftade till förbättra möjligheternaatt att
ingripa fastighetsägare missköter sin hyresfastighet. Förslagetmot som

och den nuvarande bostadsförvaltningslagen trädde kraft deni lantogs
januari 1978.

Genom lagen erhöll förvaltaren vidgade befogenheter och fastig-
hetsägarens möjlighet ingripa förvaltningeni reducerades iatt motsva-
rande mån. hade förordatEn remissinstans det skulle skapas sär-att ett
skilt kontrollorgan, departementschefen fann det inte nöd-attmen var
vändigt införa särskilt kontrollorgan vid sidan hyresnämnden.att ett om

överväganden10.2

ÄrendenUtredningens förslag: särskild förvaltningom
förvaltningsåläggande eller tvångsförvaltning skall vid tingsrätten
handläggas enligt ärendelagen. tillsynsuppgifterDe som
hyresnämnden har vid tvångsförvaltning förs till länsstyrelsen.över

ärenden särskild förvaltningFör införs särskildaom
bestämmelser forum, sammansättning, sammanträde, förhörom
med rättegångskostnad, prövningstillstånd, tilltrosbevisningpart,
och rättskraft. införs också möjlighetDet överklaga beslutatten
särskilt.
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befogenhettillsynsmyndighet iLänsstyrelsen ären-attges som
åtgärder ochtvångsförvaltning ansöka vid tingsrätt vissaden omom

får överklagas.beslut. Länsstyrelsens beslut inteöverklaga vissaatt

Kompetensfördelning0.2. ll

frågabostadsförvaltningslagen det inte tvist iärenden enligtI är om en
hellerbostadsförvaltningslagen kan inteegentlig mening. Regleringen i

tvångsförvaltning emellertid så ingri-rättskipning. En äranses avse
tvångsförvaltning därmedbeslut ochde frågorpande röratt som om

frågor bör domstol.sammanhängande iprövas
myndighet.måste stå under tillsyn SomtvångsförvaltningEn av en

hyresnämnden de judiciellatillkommer det jämteredovisas attovan
tvångsförvaltningen. Tillsynentillsynenuppgifterna utöva överäven

förvaltarensskyldighet allmän uppsiktinnefattar överutövaatt enen
lika ingående ochframgått den inte avsedduppdrag. Som är att vara

eller konkursförvaltning.tillsynen förmynderskapbunden översom
tillsynsärskilt väl för domarverksamheteninteDet utövaattpassar

redovisning förvalt-förvaltning bl.a. eftersom förvaltarensöver aven
klanderförfa-under domstols prövningkan kommaningen ettgenom

handläggabör domstolarna skall enbartrandeJVidare principen att
gällafrågor verkligen kräver domstolsprövningsådana ävensom

därför särskiltbeträffande tvångsförvaltning. Utredningen att ettanser
för den löpande kontrollentillsynsorgan bör självständigt avansvara

förvaltningen.
de judiciella frågorna. HitDomstolen bör sålunda endast hantera

tvångsförvaltning,förvaltningsåläggande och utseendehör beslut om
pågående förvaltning entledigaförvaltare liksom uppgiften underattav

officioförvaltare. Domstolen bör dock inte endastoch utanutse exny
förvaltare. Domstolenkunna entlediga ochpå begäran part utse nyav
tillstånd till förvalta-bör vidare bestämma förvaltarens arvode, lämna

fastigheten eller lån säkerhet i fastigheteninteckna ta motattren upp
formfastighetsägaren tillstånd lån säkerhet ilämna att ta motsamt upp

Till de judiciella uppgif-i fastigheten och inteckna denna.panträttav
får vidare höra ålägga fastighetsägaren medelatt att utgeterna anses

förför förvaltningen bestämma skälig ersättningsamt att utrymme
förordnadenne använder, meddela avflyttningsmeddelande samt om

uppskov med avflyttningen.
avgiftsförfattningar fastig-Enligt skilda skatte- och åligger det en

fullgöra uppgiftsskyldighet det allmänna.hetsägare viss gentemotatt
fastighetsägaren underskyldighet åligger tvångsför-Denna även en

tillgång till räkenskapsmaterialvaltning. På grund härav måste han
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finns hos förvaltaren, grundbokföring, huvudbokföring,såsomsom
verifikationer avtal och andra handlingar särskild betydelse församt av

belysa rörelsens förhållanden, för fullgöraekonomiska allt kunnaatt att
uppgiftsplikten. samförstånd mellan fastighetsägaren för-Om ochett
valtaren kan uppnås fastighetsägaren vända till hyres-inte kan sig
nämnden, kan bereda fastighetsägaren tillfälle del hand-att tasom av
lingama enligt anvisningar nämnden meddelar. kan diskuterasDetsom

inte hyresnämndens uppgift i detta sammanhang knyter till till-om an
synsskyldigheten. Emellertid frågan fastighetsägarensrör även rätt att

del egendom fortfarande tillhör honom. Utredningen har där-ta av som
för för uppgiften frågor fastighetsägarenspröva rättstannat att att om

del räkenskapsmaterialet bör tillkomma tingsrätten.att ta av
Övriga ärenden enligt bostadsförvaltningslagen dag handläggsisom
hyresnämnden får typiskt kunna innefattas till-isettav anses

synsskyldigheten. exempel kan de skriftliga redovis-Som nämnas
förvaltaren enligtningshandlingar 22 § skall lämna till tillsyns-som

särskild betydelse förvarje år, vilka har utövandet tillsynen.organet av
del hyresnämndens dag meddelaingår vidare i tillsyn iDet attsom en

föreskrifter för förvaltningen. Vid handläggning ärenden enligten av
bostadsförvaltningslagen vid domstol utredningen befogenhetenattanser

föreskrifter för förvaltningenmeddela bör skiljas från tillsynen.att
ståndpunkt bl.a. förordarBakgrunden till denna utredningen,är att som

beslut tillsynsmyndigheten bör kunna överklagasinte se avsnittatt av
föreskrifter10.2.7, beslut för förvaltningen bör kunnaatt omanser

andra beslut enligt bostadsför-överprövas sätt somsamma
Uppgiften föreskrifter för för-valtningslagen. och beslutaprövaatt om

valtningen bör sålunda ligga på tillsynsorganet stället till-inte iutan
före-komma domstolen. Tillsynsorganet bör däremot kunna begära att

skrifter för förvaltningen skall meddelas eller gamla föreskrifter skallatt
upphävas. tillsynsorganet bör de enligt lagen har talerättJämte även som
ha domstolens frågan föreskrifter.initiera prövningrätt att av om

fullgöraUtredningen tillsynsorganet, för kunna sin till-att attanser
synsskyldighet, tillfälle fråga valet för-måste sig iatt yttrages om av
valtare och förvaltarens arvodesanspråk frågor hari övrigasamt som
anknytning till förvaltningen fastigheten.av

likhet med hyresnämndens uppgift dag bör tillsynsorganet,I i om
för-det finner skäl till anmärkning förvaltningen, kontakt medmot ta

vidtavaltaren och denne fullgöra sina skyldigheter eller attattanmana
kvalificerade fram-rättelse. fall bör tillsynsorganet kunnaI göramera

till domstolen meddela föreskrifter för förvaltningenställning attom
eller entlediga förvaltaren.attom

förut-tillsyn bör utföras enligt bostadsförvaltningslagenDen som
Efter-lokalt samband mellan förvaltaren och tillsynsorganet.sätter ett
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tillsynen dag förlagdi till tolv hyresnämnder torde tillsynsskyl-ärsom
digheten lämpligen ligga på regionala med motsvarande täck-organ

kommer främst länsstyrelsenning. Här i åtanke.
Länsstyrelsen har för den förvaltningenstatliga inom länetatt svara

och därvid för frågor bl.a. hälsoskyddet och bostadsfinansie-svarar om
ringen. Länsstyrelsen vidare tillsyn i flera avseenden. Somutövar
exempel kan länsstyrelsen har Överförmyndarentillsynnämnas överatt

tillsynsmyndigheten föroch vissa stiftelser med förvaltning.är egen
Med hänsyn till länsstyrelsens ordinarie verksamhet det såledessigter
lämpligt lägga tillsynen på denna myndighet. Utredningenatt anser
sålunda uppgiften tillsynsorgan vid tvångsförvaltningutgöraatt att en
bör tillkomma länsstyrelsen.

FörfarandelO.2.2

frågornaPrövningen enligt bostadsförvaltningslagen kan inteav anses
rättskipning i egentlig bemärkelse. Vid handläggningen allmäniutgöra

domstol förordar utredningen därför ärendelagen tillämpas på förfa-att
randet.

redovisatsSom handlägger hyresnämnden i princip frågavarjeovan
enligt bostadsförvaltningslagen tvångsförvaltningrör ett nyttsom som

Eftersom flestaärende. de frågor förvaltningen har sakligtrör ettsom
samband med det ursprungliga beslutet tvångsförvaltningnärasett om

kan utredningen inte förorda sådan handläggning vid tingsrätten.en
Olika förvaltningsfrågor kan också ha samband med varandra. T.ex.
bör arvodet till förvaltaren fastställas med beaktande det vil-påsättav
ket han har fullföljt uppdraget jfr 1976/77:l51 f..106 Enprop. s.
handläggning i det ursprungliga ärendet de frågor rörav som
förvaltningen, bör underlätta domstolens hantering dessa, samtidigtav

fördet på tydligt bör framgå vilka handlingarsättparterna ettsom som
domstolen har tillgång till. Liksom i konkursärende bör samtligaett
frågor angående förvaltningen handläggas det ursprungliga ärendet.i
Talan klander redovisning och inlösen fastighet bör dockom av av

fortsättningsvis handläggas vid fastighetsdomstol särskildaäven som
Även frågormål. de kan uppkomma i anledning beslutettsom av om

förvaltningsåläggande bör handläggas på detta sätt.
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10.2.3 Sammansättning

Utredningen särskilda ledamöter bör kunna delta i samtligaattanser
ärenden handläggs vid tingsrätten enligt grunder före-som samma som
slås för hyresärendena.

Eftersom hyresgästorganisation kan sökande berörs ochien vara
för sig organisationsintressena deni angivna ärenden. Frågatypen av
uppkommer därvid särskilda ledamöter, hänsyn till tillrättenom av en
opartisk förhindraderättegång, delta hyresgästorganisationenär näratt

sökande. samband medI propositionen Bostadsdomstolens ochär om
hyresnämndemas fall,sammansättning i vissa prop.1990/91:98m.m.
uttalade emellertid departementschefen det bör möjligt föratt vara
intresseledamöter med anknytning till berörd hyresgästorganisationen

delta i prövningen ärendet, eftersom hyresvärdsorganisationenatt av
och hyresgästorganisationen inte har intresseett gemensamt som
rubbar intressebalansen mellan intresseledamötema i nämnden. Utred-
ningen instämmer i det uttalandet.

sakEn särskild ledamot med anknytning tillär attannan en en
hyresgästorganisation kan jävig på grund de allmänna jävs-anses av
reglerna kap.i 4 13 § rättegångsbalken, den särskilde leda-närt.ex.

har styrelseuppdrag i den organisation i målet.moten ett är partsom

10.2.4 Rättegångskostnader

Särskilda rättegångskostnadsregler finns dagi endast för förfarandet i
Svea hovrätt.

Utredningen det saknas anledning ändra på denatt attanser nuva-
rande regleringen fördelningen rättegångskostnadema sättannatav av

de regler gäller hovrätti Svea bör gälla samtliga instanser.än att om
det gäller denNär lagtekniska utformningen följande anföra.är att

Enligt ärendelagen gäller ärende däri enskilda tilläratt motparter
varandra får domstolen tillämpa kap.18 rättegångsbalken. Rättegångs-
kostnader kan således ärendelagenenligt inte dömas i ärendeut ett
mellan allmän och enskild, det för den ärende-änpart annaten en om

det gäller finns särskilda regler. fallFör det kommuntyp är motparten
fastighetsägarentill blir således kap.18 rättegångsbalken inte tillämp-

ligt. bibehållaFör bestämmelsen kommunen kan åläggasatt att attom
vinnande fastighetsägare dennes rättegångskostnaderersätta föreslåsen

särregel motsvarande den nuvarande.en
En hyresgästorganisation uppträder i bostadsför-part ettsom som

valtningsärende företräder enskilda intressen. Enligt ärendelagen är
därmed rättegångsbalkens rättegångskostnadsregler tillämpliga i ett
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regeln fastighets-bibehålla den nuvarandeärende.sådant För attatt
tillerkännasförlorar, kanhyresgästorganisationen ersätt-ägaren, om

motsvarande den nuvarandeskall särregelallmänna medel,ning enav
införas.

rättegångskostnadsbestämmelser tilläm-ärendelagensövrigt kanI
fastighetsägaren vinnertillsåledes kommunen såsomOm motpartpas.

ärendelagen vardera stårgäller enligtbifall till ansökan,sin att parten
liksom i dag, inte behö-innebär fastighetsägarenkostnad.sin Detta att

ställeträttegångskostnad. Om i hyresgäst-dessbetala kommunenver
bifall gällervinner enligtmotsvarande situationorganisationen i ären-

vilket innebär fastighets-rättegångsbalkens bestämmelser,delagen att
betala hyresgästorganisatio-dag förpliktaslikaledes i kanägaren som

rättegångskostnad.dessnen

Överklagande10.2.5

bostadsförvaltningslagenenligtfår hyresnämndens beslutEnligt §34
bestämmelsenförarbetena till prop.överklagas hos Svea hovrätt. I

departementschefen med beslututtalarl976/77:l5l 113 att avsess.
frågaärende detavgörande dethyresnämndens är attsamtomsomav

överklagas får med tillämp-andra beslut kanfrågan huruvida prövas
stycket nämndlagen.§ andraning 23av

får förastalan hyres-andra stycket nämndlagen23 §I att motanges
ansökan, avskrivit ärende,nämnden avvisatnämnds beslut ettenom l

för medverkan, utdömt vite ellerangående ersättning någonsförordnat i
rättshjälp.frågautlåtit sig i om

hyresnämndemaförekommer vid iföljd den hanteringTill somav
bostadsförvaltningslagen överkla-fråga enligtdag kan princip varjei

utgångspunkt inuvarande Medenligt bestämmelsen i 34för siggas
ärende vilket deskall handläggas i det ifrågorna vid tingsrättenatt

överklagaför den möjlighetförordar utredningen,uppkommit att ettatt
hyresnämn-dag gäller vidbostadsförvaltningslagen ibeslut enligt som

enligtbeslut i frågabestå, varje tingsrättensden skall att en som
överklagastingsrätten kanbostadsförvaltningslagen skall prövas av

särskilt.
tvångsförvaltning i verk-första stycket går beslutEnligt §31 ett om

överklagandetiden inte har gåtthinder Be-ställighet ut.utan attav
stämmelsen bör bestå.

överklagande får besluta åtgärddomstolEn prövar ett om ensom
Inhi-avgörandet hindras inhibition.verkställighetinnebär att avsom

verkställas Bestämmelsenbeslutet fårbition behövs endast genast.om
tolkas på detenligt utredningen inteförsta stycket böri 31 § sättet att
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föräldrabalken och Fitger,jfr kap. 8 §utesluter inhibition 20det t.ex.
sålunda beslut201. Omdomstolsärenden, 1996,Lagen ett oms.om

möjlighet itill hovrätt har dennatvångsförvaltning överklagas att av-
andraförordna inhibition 26 §materiell prövningvaktan på omen

stycket ärendelagen.

möjlighetenochLänsstyrelsens talerätt10.2.6 att

beslutlänsstyrelsensöverklaga

tillsynsskyldighet läns-medför länsstyrelsensredovisatsSom attovan
uppgift,fullgöratillfredsställande kunna sinpåstyrelsen, för sättettatt

beslut frågorfattar ifå tillfälle sig innan tingsrättenbör att yttra som
förvaltningen.rör

frågormöjlighet i vissaemellertid haLänsstyrelsen bör även att
tvångsförvalt-beslutprövning. Sedansärskilt påkallakunna rättens om

förvaltaren eller fastighetsägarendag sökanden,meddelats kan ining
Enligttill prövning.förvaltningenfrågabegära rör tasatt uppsomen

sådanlänsstyrelsen iuppfattning börutredningens rättäven ges en
för tillsynsskyldigheten.särskild betydelsehafråga kan sägassom

länsstyrelsen bör kunna begärautredningeninnebär enligtDetta attatt
föreskrifter förbyte förvaltare,frågatingsrätten rörprövar som aven

för tvångsförvaltning.eller tidenförvaltningen
hand-tillämplig på länsstyrelsensi principFörvaltningslagen är

förordninglag ellertillsynsfrågor inte någonläggning i om annan
gäller fråganavvikande bestämmelse. Vadinnehåller någon över-om

utredningenlänsstyrelsenmeddelatsbeslutklagande göravsomav
följ ande bedömning.

ställningstaganden vidåtgärder ochlänsstyrelsensMånga ut-av
överklagande intesådanatillsynsskyldighetenövandet ärär attav

hör till dennaframställningar till tingsrättenYttranden ochtänkbar.
gransk-anledninggäller länsstyrelsens åtgärder idetkategori. När av

de ochdessa sådana iförvaltarens redovisning kanningen attvaraav
bostadsförvalt-Handläggningenför skulle kunna överklagas.sig ettav

överklagandebetungandebli onödigtningsärende skulle emellertid om
skulle tillå-förvaltningenlänsstyrelsen angåendeskilda beslutmot av

anledninglänsstyrelsen iföreslår därför beslutUtredningen atttas. av
skall få överklagas.tillsynsskyldigheten inteav

behörighet överklagabörfråga länsstyrelsenEn attär gesannan om
beslut tingsrätten.av

tillsyns-egenskaplänsstyrelsen i sinUtredningen att avanser
beslutsådana tings-möjlighet överklagamyndighet måste ha att av

beslutför utövandet tillsynenkan ha betydelse ävenrätten menavsom
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frågori där tillsynsorganet besitter särskilda kunskaper i det ämne som
frågan Sålunda bör särskild regel införas länsstyrelsenrör. atten om
får överklaga tingsrättens beslut utseende eller byte förvaltareom av
eller .arvode till förvaltaren. skäl bör länsstyrelsen ha möj-Av samma
lighet överklaga frågor föreskrifter förtingsrättens beslut i röratt som
förvaltningen eller tiden för förvaltningen.

Skyldighet i vissa fall höra kommun10.2.7 att

tidigare skall den fastighetenSom kommun i vilken belägennämnts är
beredas tillfälle förslaglämna på förvaltare sig innanatt samt att yttra
nämnden beslutar förvaltararvode skall betalas fastighetsägarenatt av
personligen.

Eftersom utredningen föreslår tillsynen tvångsförvalt-överatt en
skall tillkomma länsstyrelsenning kan behovet kommunens ytt-av

för ifrågasättas.rande i och sig Med beaktande kommunen kanattav
förpliktas förskottera förvaltararvode 25 andra stycket§att ett anser
utredningen emellertid kommunen fortfarande bör höras innanatt

förvaltare.tingsrätten omständighet medförSamma vidareutser atten
kommunen fortsättningsvis bör beredas tillfälle sig iäven att yttra
arvodesfrågan beslutinnan personlig betalningsskyldighet för för-om
valtararvode meddelas. Särbestämmelser detta bör införas iom
bostadsförvaltningslagen.

Klandertalanl0.2.8

Som redan kan fastighetsägaren i dag klandra förvaltarensnämnts
redovisning vid fastighetsdomstol. Med hänsyn till önskemålen om en
enhetlig instansordning och utredningens förslag hyresnämnds-attom
ärendena skall föras till ifrågasättastingsrättema kan det inteöver om

fastighetsägarens klandertalan bör handläggas vid tingsrätt iäven
stället för vid fastighetsdomstol.

samband med föreslogI regeringen mål angående hyra ochatt att
bostadsrätt skulle handläggas samtliga 1990/91:32tingsrätter prop.av

fastighetsdomstolar, m.m. diskuterades handläggningenävenom om
mål klander enligt bostadsförvaltningslagen skulle överföras tillav om

tingsrättema. Några remissinstanser hade vid remissbehandlingen av
den departementspromemoria Ds 1989:40 låg till grund försom pro-
positionen pekat på behovet teknisk expertis i dessa mål. Eftersomav
fastighetsdomstolama under alla omständigheter fortsättningsvisäven
skulle handlägga mål tillhörde rättsområde kommunensom samma -
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har möjlighet vid fastighetsdomstolen under expropriationsliknandeatt
tvångsförvaltningformer lösa fastighet ställd under ansågären som -

departementschefen för klanderövervägande skäl talade målatt att om
enligt bostadsförvaltningslagen fortsättningen borde handläggasiäven
vid fastighetsdomstolama. Med hänsyn till det anförda finner utred-

beträffandeningen inte skäl föreslå ändringar klander redovis-att av
ningen.

Övriga frågorlO.2.9

Enligt nämndlagen gäller i dag allmän regel nämnden skallatten om
handlägga ärende skyndsamt 26 §.

mål och ärenden torde det föreligga behovI många typer ettav av
skyndsam handläggning det finns särskilda bestämmelserutan att

det därförhärom. Utredningen saknas skäl särskilt föratt attanser
ärenden enligt bostadsförvaltningslagen införa bestämmelse atten om
ärendet skall handläggas skyndsamt. bestämmelser förturs-Genom om
behandling instruktioner och arbetsordningar för domstolarna kani i
stället kravet på skyndsamhet tillgodoses.

föreligger fårsärskilda skäl hyresnämnden enligt andraOm 31 §
tvångsförvaltning.stycket meddela interimistiskt beslut ärende-Iom

fårlagen 26 § finns bestämmelse stadgar domstolen vidtaatten som
enligt främst densäkerhetsåtgärd motiven åtgärder typen av som-

kap. andra stycket rättegångsbalken åtgärdeni 15 3 § äranges om av-
bostadsförvaltningslagensynnerlig vikt. Bestämmelsen i bör enligt

utredningen Eftersom särbestämmelsen sålunda vid-bestå. ger en mer
sträckt möjlighet till interimistiskt beslut ärendelagens regler,änett
torde konfliktsituation mellan reglerna uppstå jfrinte Fitger, Lagenen

domstolsärenden, 198.1996om s.
Vad anförs beträffande föreslagna särbestämmelser föri övrigt

ärenden enligt hyreslagen, tillämpligt beträffande ärenden enligtär
bostadsförvaltningslagen.
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jordabalkenenligtArrendetvistemall

Gällande11.1 rätt

arrendeAllmäntl1.l.l om

ochtill fast egendomform nyttjanderättArrende liksom hyraär en av
den upplåtna egendomen i sinnyttjanderättshavaren harutmärks attav

besittning.
deolika arrendekategorierför jordabalkensGemensamt är att avser

syftet med upplåtel-nyttjande vederlag. Omjord tillupplåtelse motav
föreligger jordbruks-användas till jordbrukjorden skallär attsen

arrendatom skall hasyftet ställetkap.. iarrende 9 Om är ettatt
upplåtna områdetenfamiljsbostadshus på detfritidshus eller annat

Anläggnings-bostadsarrende 10 kap..upplåtelseformenbetecknas
för förvärvsverksamhetföreligger syftetkap.arrende 11 när är att

arrendeupplåtelsemark. Föreliggerbyggnad på arrenderadäga somen
kategorierna,någon de nämndakan inordnas underinte ärtre arren-av

den formen arrende kanlägenhetsarrende. Som exempel pådet ett av
upplagsplats eller fotbollsplan.upplåtelse förnämnas

arrende regel tvingande.regler i LagenJordabalkens ärom
kan åsidosättasinnehåller dispositiva regler, överens-även genomsom

kategorin tvingandesärställning inomkommelse mellan Enpartema.
överenskommelse ochupphävasregler intar de regler kan genomsom

godkännande arrendenämnden dispens.efter av
Muntligt avtalskriftligen.Avtal arrende skall upprättas omom

lägenhetsarrende.arrende ogiltigt vidär utom
bådejordabalken reglerBeträffande arrendetiden innehåller om

lägenhets-samtliga arrendenmaximitid och minimitid. Vid utom
emellertid arrendetiden bestämd.arrende måste vara

för lägenhetsarrendearrendets upphörande gällerAngående att
avtalet. arrendentill regleras För övrigamöjligheterna uppsägning av

iarrendetid kan jordägaren integäller under löpande änannatatt
Undantags-få avtalet upphöra.undantagsfall uppsägning attgenom

fallen uppräknade jordabalken.iär
arrendator vissa fall harijordbruksarrende gällerFör rätt att,att en

haroch den bestämda tidenjordägarenavtalet ärtrots att uppsagt av
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löpt få tiden för upplåtelsen förlängd. För denna rättighet användsut,
beteckningen besittningsskydd. jordabalken talasI till förläng-rättom
ning. Om båda förhåller sig passiva inför utgångenparter av en arren-

förlängsdeperiod upplåtelsetiden på grund regel automatiskav en om
förlängning. Villkoren blir oförändradedå med den begränsning som
framgår 9 kap. andra stycket3 § jordabalken. arrendatomOm i rättav
tid avtalet, upphör det gälla vid den bestämda tidens slut.säger attupp

kanIngen då kräva förlängning. Om avtalet sägsparternaav upp av
jordägaren, i 9 kap. 8 § jordabalken för besittnings-gränsernaanges
skyddets tillämplighet. Besittningsskyddet kan brytas jordägarenav
endast dei situationer beskrivna i lagrummet. förRamenärsom
bestämmande arrendevillkoren vid förlängningstvist i 9av en anges
kap. 9 § jordabalken.

bostadsarrendatorEn har besittningsskydd i princip slagav samma
jordbruksarrendator.som en

Besittningsskyddet vid anläggningsarrende medöverensstämmer
besittningsskyddet enligt hyreslagen vid lokalhyra. En sådan arrendator
kan sålunda inte kräva förlängning avtalet, kan i stället ha rättav men

förtill ersättning den skada han lider grund han måste flytta.attav
Vid lägenhetsarrende finns inte något besittningsskydd.
Enligt jordabalken substitution, enligt huvudregeln, förbjuden,är

dvs. utbyte arrendatom får ske endast med samtycke jordägaren.av av
finnsDet emellertid vissa lageni angivna undantag.närmare

Avräkning procedur där vid jordbruksarrende reglerarär parternaen
ekonomiskasina mellanhavanden för den gångna perioden. förstaI

hand gäller det avstämning underhållsläget på arrendestället.en av
Avräkning skall enligt huvudregeln företas arrendatom avträder.när

skallDen grundas på förrättad särskilda synemän.syn av
Bestämmelsen dispositiv. skall företasSyn vid avräkningsperiodensär
början och slut.

Synemännens huvudsakliga uppgift anteckna och värderaär att
arrendeställets brister. kan till föremålEn för klander vidgörassyn
fastighetsdomstol. Om inte klandras vinner den laga kraft. Detsynen
betyder den fullt bevis arrendeställets skick och kan inteutgöratt om
motbevisas. För skall giltig krävs dock den förrättasatt attsynen vara
enligt lagens föreskrifter.

Behöriga endast de fått länsstyrelsenssynemän äratt vara som
förordnande därtill. Om inte kan vilka skallparterna enas om som vara

fastighetsdomstolen.synemän, synemännenutses av
Tvister enligt jordabalken vid arrendenämnden kan enligt nämnd-

lagen uppdelas i huvudgruppema förlängnings- och villkorstvister,
frågor dispenser, frågor uppskov flyttningsersättningom om m.m.,

medlings- och skiljemannaförfarande. Vid fastighetsdomstolensamt
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klandertalan,formerolikaavseende bl.a.arrendetvisterhandläggs av
arrendeställetfrån ersätt-avhysningoch samtförverkandeyrkande om

ningsfrågor.
enligtoch ärendenmåldesammanställningföljer överNedan en

handlägger.fastighetsdomstolenocharrendenämndenjordabalken som
anläggningsarrendevidmedlingenobligatoriskaoch denDispensema

dennaiingår inteskiljemannaförfarandetochmedlings- genom-samt
och 17.avsnitt 12,14behandlas igång utan

jordabalken ingetnedan annatParagrafhänvisningama omavser
anges.

Ärenden handläggerarrendenämndenl 1.1.2 som

och villkorstvisterFörlängnings-

Jordbruksarrende0
avtaletjordägarenförlängningtill sagtnärArrendatoms rätt upp

bestämmandeförförutsättningarna§ medankap. 89framgår avav
kap.i 9 9förlängningvidvillkoren anges

och villkors-förlängnings-för prövninggällerordningDen avsom
Tvistema10kap.framgår 9jordbruksarrendevidtvister av

arrendenämnden.tillhänskjuts
villkorsändringenpåkallarelleruppsägningenden görDet är som

arrendenämnden.tilltvistenhänskjutaskallocksåsom
förlängning inne-tvistansökan iskallnämndlagenEnligt omenen

Ansökan iförlängningen.åberopasskäldeuppgifthålla motsomom
lag inne-enligtskallarrendevillkorenändringtvist sammaavomen

hinderNågotbegärs.villkorenändringdenuppgifthålla somavom
begäraelleromständigheteråberopa att annanattmot nyasenare

seföreligger inteansökningeniangivitsvillkorenändring än somav
jordägarebakgrund härav77. Mot ärl983/84:l36 somens.prop.

fristensefteroförhindradförlängningstvist ävenatthänskjutit en
ändradepåförlängningtillflyttningtalanändrautgång att avseen om

yrkande.alternativtdetframställaellervillkor ettatt somsenare
för avflyttning,uppsägningsigarrendatomtvist därI motsatt enen

avvägningoch parternasarrendenämnden görahar prövaatt aven
grundbesittningsbrytandedengrundvalpåmotstående intressen av

förbevisbördanharjordägaren attalltidDetåberopas. är ensomsom
föreligger.grundbesittningsbrytande

tillhänskjutitsharvillkorsändringbegärandet fallFör arren-omen
arrendetfortsattaför detfastställa villkorenskall nämndendenämnden,

jordägarengäller sagtkap. 9 Detsammai 9enligt principerna om
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avtalet inte får bifall till sitt yrkandeupp avflyttningmen utanom
avtalet blir förlängt. Vad arrendetiden skall förlängning ske föravser
tid den förutvarandemotsvarar arrendeperioden,som denna inteom
överstiger fem år och i fall för fem år. Förlängningannat kan skeäven
för tid detta särskilda skäl lämpligare.annan ärom av

Arrendevillkoren omfattar bl.a. arrendetiden och arrendeavgiften.
Vid förlängning avtalet skall arrendeavgiften utgå med skäligtav

belopp och bestämmas så den kanatt arrenderättensantas motsvara
värde med hänsyn till arrendeställets avkastningsförrnåga, arrende-
avtalets innehåll och omständigheterna i övrigt. Avkastningsfönnågan

uttryck förär det lönsamhetsutrymmeett finns fördela mellanattsom
ochägare arrendator. Avkastningsvärdering bygger på driftsekono-

miska och företagsekonomiska beräkningar och kalkyler.
Processen i arrendenämnden dispositiv ochär det är parternas

yrkanden och åberopanden och vilka fak-som anger processens ram
tiska förhållanden betydelseär vid prövningen skälig avgift.som av av
Enligt nämndlagen får nämnden, utredningen anledning till det,om ger
inhämta yttrande från länsstyrelsen arrendeställets avkastnings-om
förmåga.

Tvistefrågoma bör normalt avgjorda före den löpande arrende-vara
periodens utgång.

Bostadsarrende0
Bostadsarrendatoms till förlängningrätt och villkoren vid förlängning
regleras i kap.10 §5 och 6

I 10 kap. 6 § finns bestämmelser prövningen förläng-a om av en
nings- eller villkorstvist vid bostadsarrende. Lagrummet hänvisar till
motsvarande bestämmelser i kap.9 Prövningsförfarandet likartatär
med förfarandet vid jordbruksarrende och förlängnings- eller vill-en
korstvist vid bostadsarrende hänskjuts sålunda till arrendenämnden.

Gemensamma bestämmelser0
Dom eller beslut förlängning avtal fortsatt arrendeom anses som om
och dom eller beslut i villkorstvist avtal villkoren för detanses som om
fortsatta arrendet 9 kap. 12 § andra och tredje styckena kap.10samt
6 §.a

För samtliga förlängningstvister gäller missnöjdatt part är medsom
arrendenämndens beslut kan klandra beslutet väcka talan vidattgenom
fastighetsdomstol. Talan fastighetsdomstolsmot dom får föras i hov-

Mot hovrättensrätten. dom får talan inte föras. Rättegångsbalkens
regler rättegångskostnad gäller vid fastighetsdomstol.om

Den inte godtar arrendenämndens beslut isom villkorstvist kanen
klandra beslutet väcka talan vidatt fastighetsdomstol.genom En
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kan intevillkorfastställandeavseendedomfastighetsdomstols av
ställetvillkoren ifalldetgäller förbegränsningSammaöverklagas.

frågankanhovrättprövning. Ihovrättensunderkommit om
ändringmedhovrätten,uppkommaarrendevillkor närfastställelse av

talanarrendatomsbifallerdom,fastighetsdomstolens omav
sådanlämnarhovrättenellerupplåtelsetiden närförlängning enav

begränsadeDenavflyttning.meduppskovmedgerbifalltalan utan men
intevillkorstvisteröverprövningengrund isinharprövningen att av

för bådabesvärandekan parter.tidsutdräkttillledabör varasomen

Uppskov

jordabalkenenligtarrendetvistiuppkommakanuppskovFrågor enom
fall.följandei

§bkap. 1290
arrendeav-höjningyrkarvillkorstvist störreijordägarenOm avenen

någonintearrendatombehövermedger,arrendatomvadgiften angeän
arrendet. Omfortsattadetförkanhanavgiftalternativ accepterasom

blir högreavgifteninnebäravgiftsfråganbeslut i attarrendenämndens
arrendatomlagrummetbetala,kunnasigarrendatomvad gerän anser

Arrende-upphörande.avtalet tillpå visstmöjlighet sägasättatt upp
medgejordägarenarrendatomsåvälbegäranpånämnden kan somav

avträdet.slutligamed detuppskov
gällaupphöraskallarrendeavtalet atttalanjordägarens attOm om

uppskovskäligt§kap. 13enligt 9beslutetellerdomenbifalls, får i
det.begärarrendatomellerjordägarenmedges,avträdetmed om

§kap. 610 a0
Arrendenämn-13b §kap. 12såväl 9tillhänvisarLagrummet som

avträdetmeduppskovmedgebostadsarrendevidsålundakanden även
jordbruksarrende.vidpå sätt somsamma

§bkap. 6110
meduppskovmedgeanläggningsarrendefår vidArrendenämnden
efterupphöraskallarrendeförhållandetskälig tidunderavträdet om

skäligafastställaarrendenämndenskalluppskov,Medgesuppsägning.
sker.avflyttningupphörande tillsavtaletsfrånför tidenarrendevillkor
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Gemensamma bestämmelser0
Om inte godkänner arrendenämndenspart beslut ien uppskovsfrågaen
får denne klandra beslutet vid fastighetsdomstol 8 kap. 31 §. Mot
hovrätts dom får talan inte föras 8 kap. 33 §.

IyttningsersättningF vid jordbruksarrende 9 kap. §14

Enligt lagrummet tillerkänns arrendatom i vissarätt att närmare an-
givna fall, få flyttningsersättning förlängningnär arrendeavtal inteav
kommer till stånd. Vid tvist fastställs flyttningsersättningen av arren-
denämnden. Ersättningen skall bestämmas till beloppett motsva-som

den genomsnittliga arrendeavgiften för år underrar denett senaste
arrendeperioden. Om arrendatoms förlust uppgår till högre beloppett
skall jordägaren i stället i skälig omfattning förlusten.ersätta Högre
belopp årsän arrendeavgiftertre kan dock inte utgå. Om det sär-av
skilda skäl obilligt jordägarenär skall han intemot åläggas ersättnings-
skyldighet. Så kan fallet jordägaren erbjuder arrendatomvara om ett
likvärdigt arrendeställe.

Frågan flyttningsersättning kommer regel handläggasom iattsom
samband med tvist förlängning. Det emellertidär ingeten om som
hindrar ersättningsfråganatt för sig,tas t.ex. parterna är överensupp om

ingen förlängningatt skall ske. Utrymmet för flyttningsersättningom
enligt kap.9 14 begränsat§ är till de fall beskrivs i paragrafen.som

En arrendenämnds beslut tlyttningsersättning kan i dag klandrasom
vid fastighetsdomstol 8 kap. 31 §. Mot hovrätts dom i frågan får talan
inte föras 8 kap. 33 §.

Frågor byggnadsskyldighetom m. m.

9 kap. 17 § tredje stycket0 a
En jordägare i förhållandeär till arrendatom skyldig sådanagöraatt
investeringar åläggs honom myndighet, med vissasom i lag-av en

angivnanärmare undantag.rummet Frågan jordägarens skyldighet iom
detta avseende prövas arrendenämnden. Investeringsskyldighetav
inträder endast investeringen behövs med hänsyn till ändamåls-om en
enlig planläggning jordbruket på arrendestället och arrendenämndenav
skall enligt nämndlagen inhämta yttrande från länsstyrelsen i denna
fråga.

Om jordägaren inte fullgör arbete åliggerett honom enligtsom
förevarande paragraf, får arrendatom utföra det på jordägarens bekost-
nad. Arrendenämnden skall dock dessförinnan, arrendatom begärom
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full-arbetet harSedanarbetet.kostnad förberäknadfastställadet, en
med detjordägarenersättningberättigad tillarrendatombordats är av

beloppet.fastställda
utforma-ochår 1985paragraf tillkomförevarandeBestämmelsen i

jordägarensbeträffandegällderedanvadefterdes mönster somav
enligt kap. 18byggnadsskyldighet 9

stycket§ tredjekap. 1890
förhanbesittningi sinegendomenarrendator harEftersom svararen

för dejordägarenunderhållet medanlöpandeoch detvården ny-svarar
underhålls-fullgjordomsorgsfulltvidombyggnaderoch även ensom,

byggnadsskyldig-Jordägarensutföras.måsteofrånkomligtskyldighet,
arrendetiden.underhelstaktualiserasarrendatomhet kan när somav

skallbyggnadsfråganhurarrendatomochjordägarenKan omenas
jordägarenstadgar.lagen Vägrarfrån vad atthelt bortsedelösas, kan

arrendenämndentillvända sigeller jordägaren,arrendatom,bygga, kan
detdåNämndenbyggnadsfrågan. prövarbeslut ioch begära omett

paragrafens förstaenligtbyggnadsskyldighetförförutsättningarfinns
endastnämligenföreliggerför jordägarenByggnadsskyldighetstycke.

planlägg-ändamålsenligtillmed hänsynbehövsanläggningen enom
begär detsärskiltarrendatomarrendestället. Ompåjordbruketning av

för arbetet.kostnadsramskyldig bestämmaocksånämnden attär en
detkap. 18 §enligt 9således prövaArrendenämnden har att om

kostnadsrambyggnadsskyldighetförfinns förutsättningar samt ange en
nämnd-Enligtbyggnadsskyldigheten.omfattasför det arbete avsom

länsstyrelsen.yttrande frånarrendenämnden inhämtalagen skall

bestämmelserGemensamma0
frågorbeslut i angivnaarrendenämndensmissnöjd medPart ärsom

fastighetsdomstol. Motvidtalanväckabeslutetklandrakan attgenom
§§.och 33kap. 31föras 8talan intedom fårfastighetsdomstols

nedsättningskäligtillarrendatornskan anmärkas rättDet att av
bristfäl-arrendestället itidför denskadestånd ärarrendeavgiften och

fastighetsdomstol.skickligt prövas av

stycketförsta§kap. 21täckdikning 9Ny

täckdik-förersättningtillarrendatorharEnligt lagrummet rätt nyen
tillmed hänsynbehövligdenfunnitarrendenämndenning enom

beroendeErsättningenjordbruket. ärplanläggningändamålsenlig avav
förutsätt-arrendenämnden. Enlönsamhetsprövningföregående aven

täckdiknings-tordenämndenbeslutfor positivt attning ett envaraav
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plan föreligger. Vid sådant beslut har nämnden tillseett planenatt att
inte bara från teknisk synpunkt riktigt gjord,rent ocksåär denutan att

motiverad från ekonomiskär synpunkt. Arrendenämnden fastställer
därvid beräknad kostnad för arbetet. Innan arrendenämnden beslutar i
ärendet skall enligt nämndlagen yttrande från länsstyrelsen inhämtas.

kap.I 9 21 § regleras frågor angående grundförbättring,även annan
dvs. fristående förbättring själva jorden täckdikning. Somänannan av
exempel på åtgärder kan stenröjning, stubbrytning,nämnas nyodling,
igenfyllning märgelgravar. Den ersättning arrendatom iav ettsom
dylikt fall kan berättigad till bestäms först vid avträdessyn.vara en

Missnöjd kan klandra arrendenämndens beslutpart väckaattgenom
talan vid fastighetsdomstol. Talan får förasinte fastighetsdom-mot
stolens dom kap.8 31 och 33 §§.

framtidaEn kap.investering 9 §21 och dess betydelse vida
överlåtelse kap.9 31 b §

frivilligOm uppgörelse mellan jordägaren och arrendatom inte kanen
träffas beträffande investering kan arrendenämnden på ansökanen av
arrendatom lämna tillstånd till framtida investering, kan gällaen som
allt den hade utförts jordägaren, skulle ha ingått i den fastasom, om av
egendomen. förutsättningEn för tillstånd investeringen kanär att antas
bli lönsam på lång sikt. Som andra förutsättning gäller arrenda-atten

intresse den aktuella investeringentoms jordägarensövervägerav
intresse den inte kommer till stånd. Detatt sak före-är parternasav att
bringa utredning. Normalt kommer den ritningar,utgörasatt av
beskrivningar och ekonomiska kalkyler.

Innan beslut meddelas åligger det arrendenämnden i enlighetatt
med nämndlagen inhämta yttrande från länsstyrelsen.

För arrendator skall få överlåta arrenderättenatt sedan han utförten
sådan investering i 9 kap. 21 § gäller investerings-en attsom avses a

tillstånd från arrendenämnden skall föreligga och jordägaren inteatt
föreskriveninom tid förklarat sig villig lösa investeringarna sedanatt

han skriftligen erbjudits detta arrendatom. Därutöver krävs denattav
till vilken överlåtelsen sker skall ha sådana egenskaper jordägarenatt
skäligen kan nöjas med honom. Tvist skallom vem som anses som
skäligen godtagbar arrendenämnden.avgörs av

Övriga frågor, lösningsskyldighet och villkor fört.ex. inlösenom
skall fastighetsdomstolen.prövas Jordägarens möjligheter kom-attav

sig för inlösenkostnadema säkerställs han enligt 9attpensera genom
kap. 22 § har höja arrendeavgiften hanrätt löstatt investering.när en
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klandrabeslut kanarrendenämndensmissnöjd medDen ärsom
fastighets-fastighetsdomstol. Motvidväcka talanbeslutet attgenom

§§.och 33kap. 31föras 8får talan intedomstols dom

stycketÖverlåtelse tredje§kap. 31arrenderätten 9av

substi-huvudregelnfrånundantagantalkap. 31 §finns i 9Det ett om
tutionsförbud.

långtidsarrende. Förutsätt-vidfinnssubstitutionsrättvillkoradEn
löseskillingenstvist,Uppkommerlagrummet.i t.ex.ningarna omanges

lösasfår tvistengodtagbar,arrendatorföreslagen ärellerstorlek om en
väcks vidtalandvs.arrendetvist,förregler attvanligaenligt genom

kan tvistenöverlåtits,hararrenderättenfastighetsdomstolen. Om
förverkan-bedömningfastighetsdomstolensunderkomma ensom

detvist.
finns vidsubstitutionsrättvillkoradmotsvarandedetiEn närmaste

död.arrendatoms
för-tillstycketredjeparagrafens ävenenligtfinnsSubstitutionsrätt
förtill förmåntvingandeBestämmelseneller bam. ärmakeförmån

frågagäller idels baradenvillkorad på så sätt attarrendatom. Den är
utvecklingsbart lant-ellerutvecklatarrendeställe är ettett somom

arrendenämnden.tillstånd frånberoendedelsbruksföretag, är av
nämnden,skallbrukningsenhetlämpligarrendeställetFrågan är enom

länsstyrelsen.frånyttrandemed ledningnämndlagen,enligt avgöra av
överlåtelsensiganledningbefogad motsättaharjordägaren attOm

skälighets-Arrendenämnden har göralämnas.tillstånd inte attskall en
bedömning.

klandra be-kanbeslutarrendenämndensmissnöjd medPart ärsom
domhovrättsfastighetsdomstol. Motvidväcka talanslutet attgenom

§§.och 33föras 8 kap. 31intefår talan

fastighetsdomstolenArrendetvister1.1.31 som

handlägger

arrendetvisterdels sådanabehörighetFastighetsdomstolen har prövaatt
handläggasskallforfattningsbestämmelseuttryckligenligtinte ensom

klandertalanarrendetvistersådanaarrendenämnden, dels genomsomav
prövning.domstolensunderkommerarrendenämnds beslutav

huvud-fastighetsdomstolenkan ärarrendetvister prövasDe avsom
angivna.de nedansakligen
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Arrendetvister handläggs vid fastighetsdomstol första instanssom som

8 kap.Av 32 framgår§ fastighetsdomstol deatt arrendetvisterprövar
det inte ankommer på arrendenämnden pröva.som att

Fastighetsdomstol handlägger sålunda tvister förverkandeom av
arrenderätten och krav på betalning arrendeavgiften. En jordbruks-av
arrendators till nedsättningrätt arrendeavgiften, till ersättningrättav
för skada och rätt avtalet förtidsäga i ocksåatt fastig-prövasupp av
hetsdomstol.

det fallFör jordägaren enligt avtal med arrendatom helt eller delvis
bekostat investering på arrendestället och arrenderättens värde däri-en

ökat, arrendatom skyldigär godta skälig höjningattgenom en av
arrendeavgiften. Tvister sådana avgiftshöjningar fastig-avgörsom av
hetsdomstol.

Om den arrendeparten inte uppfyller lagens eller kontraktetsena
föreskrifter, har i åtskilliga situationermotparten till ersättning.rätt
Arrendatom har i vissa fall också till ersättningrätt arrendeställetnär
förbättrats. Jordägarens eller arrendatorns till ersättning förfallerrätt
enligt huvudregeln till betalning vid avträdet eller vid vissa regelbun-
det återkommande tidpunkter, vid vilka det tänktär skallatt parterna
ordna sina ekonomiska mellanhavanden. Om denupp vägrarpartenena

medverka till avräkning, kan den andraatt fordringsbeloppetparten
fastställt i rättegång fastighetsdomstol.viden

En förrättas minst två förtrognasynemän medärsyn av ortenssom
jordbruksförhållanden. Behöriga förrätta endastatt ärsyn personer som

länsstyrelsen förordnats Det jordägarenatt synemän. ochärav vara
arrendatom bestämmer skall hållas och det de iärsom om syn som
första hand Om inte kanutser synemän. valetparterna enas om av

kan båda eller demsynemän, vända sig till fastighetsdomstolenen av
då En sådan tvist handläggssynemän.utser enligt ärendelagen jfrsom

kap. första8 32 § stycket.
Om arrendator arrendeställetöverger och lämnat det obrukaten

eller vård, får jordägaren återtautan det. Jordägaren hargenast även
till ersättning för skada.rätt Sådan skadeståndstalan förs vid fastig-

hetsdomstol.
En anläggningsarrendator har inte till förlängningrätt arrende-av

förhållandet, arrendatom tillhör den krets enligt kap.ll 4men om som
§ har besittningsskydd kan han ha till ersättning jordägarenrätt av om
upplåtelsetiden inte förlängs. Frågan sådan ersättningsskyldighetom

fastighetsdomstol.prövas av
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Klandertalan

Klander medel för överklagandesåsom0
beslut sak, vadredovisats kan arrendenämndens iSom tidigare utom

för klandertalandispensavgöranden, överklagas på sågäller sätt att part
flertalet de redovisadefastighetsdomstolen. Sålunda kanvid av ovan

fastighetsdomstolensarrendenämnden komma undertvistema vid
prövning.

Klander0 av syn
förrättad enligt kap. vid fas-Enligt klandras 9 24 §även en synovan

missnöjdinnebär dentighetsdomstol. Klander äratt part somav syn
yrkartill fastighetsdomstolen och därinstämmer attmotparten synen

allmänna processuellarättegång klander gällerFörrättas. en om av syn
gäller forsärskilda regler forumfråganregler de isamt som arren-

föreskrivetsärskilt för sådan klandertvistdetvister. Därutöver är atten
skriftligtdomstolen så påfordrar,skyldigasynemännen är att, avgeom

möjligt återförvisa tillyttrande till domstolen. Det inteär att synen
innefattaryrkande klanderrättegångKärandens isynemännen. en

penningbeloppyrkande utfående någottypiskt inte utan attsett om av
belopp. Fråganeller flera bristbelopp skall uppgå till visstett omanses

anledning har ersättning tillvilken med mot-att utgepart av synsom
kan bliutgången avräkningen i sinberoendeär turparten somav av

dock inte i form klander.föremål för rättegång, av

Klander skiljedom0 av
fall däröverklagas. sådanaskiljedom kan i princip inte FörutomEn en
skiljedomfinns dock möjligheter angripaskiljedom ogiltig,är att en

klandertalan till vissa i lagenSådan begränsadklander. ärgenom
Klander skiljedomskiljemän angivna situationer.1929:145 avom

skiljenämnd skall enligtarrendenämnd egenskapmeddelats iav avsom
fastighetsdomstol.kap. första stycket8 32 § upptas av

Överväganden1.21

Förfarandelagl 1.2.1

förslag: flyttningsersättning enligt 9 kap. 14Utredningens Tvist om
kap.rättegångsbalken. Medling enligt ll 6skall handläggas enligt§

skiljeförfarande enligt kap.fristående medling och 8och 6 samta
Länsstyrelsen skallavskaffas jfr avsnitt och 17.§ skall 1230

Övriga arrendeärendendispensfrågor jfr avsnitt 14.handlägga
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enligt jordabalken arrendenämnden handlägger skall handläg-som
enligt ärendelagen.gas

Klanderförfarandet upphör. tvister enligtDe jordabalken som
fastighetsdomstolen för närvarande handlägger första instanssom
skall fortsättningsvis handläggasäven enligt rättegångsbalken och,
beträffande tvist utseende enligt kap.9 24synemänom av m.m.
enligt ärendelagen.

Allmänna utgångspunkter

Utredningen föreslår den obligatoriska medlingen vid anläggnings-att
arrende den fristående medlingen och skiljeförfarandet vidsamt arren-
denämnd inte skall bestå efter integrering. Utredningens övervägan-en
den i anledning härav redovisas i avsnitt och12 17.

Utredningen föreslår vidare de arrendeärenden i dag hand-att som
läggs arrendenämnd bör handläggas fastighetsdomstol förutomav av
ärenden angående dispenser, bör handläggas länsstyrelsen sesom av
avsnitt och2.3.3. 14.

Förfarandet fastighetsdomstolenvid regleras i lagen 1969:246 om
domstolar i fastighetsmål. Enligt l andra§ stycket fastighets-upptar l
domstolen mål eller ärende enligt vad föreskrivet i särskild lagär lsom
eller författning. rättegångenFör i fastighetsmål gäller, enligtannan
2 i tillämpliga delar vad föreskrivet allmän domstol i denärsom om
mån inte följer lagen domstolar fastighetsmåli ellerannat av om annan
författning. Förutom regler förfarandet innehåller lagen dom-om om
stolar fastighetsmåli bl.a. regler fastighetsdomstolens sammansätt-om
ning.

detNär gäller val den förfarandelag lagen dom-utöverav som om
stolar fastighetsmåli skall reglera förfarandet i arrendetvist, har vaden

beträffande hyresärenden avsnittsägs 3.2.1 relevans förävensom
arrendeärendena. Utredningen sålunda förlängnings- och vill-attanser
korstvister, frågor uppskov med avträdet och överlåtelseom av
arrenderätten skall handläggas enligt ärendelagen. Följande för arren-
derätten specifika ärenden kräver ytterligare kommentarer.

lyttningsersättningF vid jordbruksarrende

kanDet i förlängningstvist uppkomma fråga flyttningsersättning.en om
handläggningenFör förlängningstvister förordar utredningen ären-attav

delagen tillämpas. För fråga flyttningsersättning skall kunnaatt en om
handläggas med förlängningsärendet måste förfaran-gemensamt samma
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vidskall tillämpasför ärendelagendelag tillämpas. Detta talar ävenatt
Ersättningsfrågor ifrågan flyttningsersättning.handläggning av om

rättegångsbalken ochregelmässigt enligthandläggs emellertidallmänhet
ifrågavarande ersättningstvistskäl försaknas enligt utredningendet att

skallhärtill och till tvisterMed hänsynfrångå den principen. att som
handläggas samti-allt kanolika forfarandereglerhandläggas enligt trots

handläggsflyttningsersättningutredningen tvisterföreslårdigt att om
rättegångsbalken.enligt

byggnadsskyldighetFrågor om

tredjetredje stycket och 18 §kap. §Vid enligt 9 17prövning aen
frågaoch detvisserligen tviststycket föreligger det är ett mot-omen

rättskipningsig idet kan ändå intepartsförhållande röra omansesmen
jord-vissahandlar i ställetbemärkelse. Detvedertagen göraattom

ändamålsenlighetenbeträffandeövervägandenbrukspolitiska av en
suppl.Arrendelagen, 14, 1998,Bäärnhielminvestering Larsson, s.
för arbetefastställa kostnadsram detförväg9:80 isamt att somen

ärende-utföra. Utredningenhan behöverarrendatom visar attatt anser
frågor.förfarandelagen för dessalämpligastelagen denär

täckdikningNy

ochjordbrukspolitisk betydelseproduktionsförrnågaMarkens är av
för har såledesersättning täckdikningarrendatoms till även etträtt ny

bygg-karaktär tvisterharallmänt Tvistemaintresse. omsamma som
torde därförförfarande enligt ärendelagenochnadsskyldighet ett vara

lämpligt.mest

betydelse vid överlåtelseoch dessframtidaEn investering

investeringinnefattar förhandsbedömningPrövningen ärenav omen
mellan jord-intresseavvägningföretagsekonomiskt försvarbar samt en

finnsbakgrundenenskilda intressen. Ioch arrendatoms ettägarens
Även detkonkurrenskraftiga jordbruk.starkt allmänt intresse närav

lämplighet, handlar deteventuellagäller frågan förvärvares omom en
reglerasenligt utredningenFörfarandena börförhandsprövning. aven

ärendelagen.



Arrendetvisterna...316 SOU 1999:15

Arrendetvisterna vid fastighetsdomstolen

Klanderförfarandet, såsom medel överklaga arrendenämndensett att
beslut, måste upphöra till följd arrendenämndemas tvister försattav

till fastighetsdomstolama.över
Utredningen har de arrendetvister fastig-även prövaatt om som

hetsdomstolen dagi handlägger första instans bör handläggassom
enligt förfarandelag.en annan

Med beaktande de principiella skillnader allt föreliggertrotsav som
mellan rättegångsbalken och ärendelagen, saknar utredningen anled-
ning föreslå någon de aktuella tvistema skall handläggas enligtatt av

lag sker i dag.änannan som
De tvister i dag förekommer vid fastighetsdomstol förstasom som

instans och handläggs enligt lagen 1969:246 domstolar fas-isom om
tighetsmål och rättegångsbalken bör sålunda enligt utredningen fort-i
sättning handläggas på sätt.samma

Beträffande de ärenden dagi handläggs vid fastighetsdomstolsom
enligt ärendelagen, dvs. frågor enligt 9 kap. 24 § utseendeom av

utredningen följande bedömning.synemän De arrendetvistergörm.m.,
skall handläggas fastighetsdomstolenvid enligt ärendelagen börsom

hanteras enligt enhetligt och likartat förfarande. Sålunda bör deett
kompletterande förfaranderegler utredningen föreslår för desom nya
arrendeärendena jämväl omfatta de ärenden angående arrende som
redan i dag handläggs vid fastighetsdomstol.

lagtekniskaDen utformningen

Förfaranderegler för arrendetvister enligt jordabalken finns i dag, för-
i nämndlagen och lagen 1969:246 domstolar fastighets-iutom om

mål, kap.i 8 jordabalken. lämpligtDet bestämmelserär rörandeatt
forum, rättegångskostnader, överklagande och rättskraft införs deni
materiella lagstiftningen. De i dessa avseenden nödvändiga bestäm-
melserna bör föras in kap.i 8 jordabalken. I lagen 1969:246 om
domstolar fastighetsmåli bör införas bestämmelser domstolensom
sammansättning i arrendeärenden bestämmelserövriga rörandesamt
förfarandet i arrendeärenden i fastighetsdomstolen.
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11.2.2 Forum

Utredningens förslag: Samtliga mål och ärenden angående arrende
skall handläggas vid den fastighetsdomstol inom områdevars
fastigheten belägen.är

Beträffande överväganden angående forumfrågan i allmänhet hänvisas
till vad beträffande forumfrågan i hyrestvister se avsnittsägssom
3.2.2.

forumregel finnsDen i kap.10 10 § rättegångsbalken gällersom
enligt lagrurn förinte arrendetvist. sådanaFör arrendetvistersamma en

inte ankommer på arrendenämnd gäller i dag enligt 8prövaattsom
kap. 32 § de skall den fastighetsdomstol inomatt upptas av vars om-
råde fastigheten belägen. Det saknas enligt utredningen skäl före-är att
slå ändring den bestämmelsen. För uppnå enhetlighet och godaattav
förutsättningar för samtidig handläggning skilda arrendetvisteren av
bör forumregler gälla vid handläggning enligt såväl rätte-samma en
gångsbalken ärendelagen. Den nuvarande forumregeln för desom
tvister handläggs fastighetsdomstolenvid föreslås sålunda omfattasom
samtliga arrendetvister fastighetsdomstolen.vid

l 1.2.3 sammansättning

Utredningens förslag: Intresseledamot skall vid fastighetsdomstol
benämnas särskild ledamot.

Vid handläggning arrendetvist enligt ärendelagen dvs. ettav en
arrendeärende består fastighetsdomstolen lagfaren domareav en
och två särskilda ledamöter. Om ärendet inte i sak ellerprövas om
det finns särskilda skäl med hänsyn till ärendets beskaffenhet får
fastighetsdomstolen dock bestå enbart lagfaren domare.av en

handläggningFör övriga arrendetvister för handläggningsamtav
enligt ärendelagen i hovrätt eller Högsta domstolen föreslås inga
särbestämmelser.

Sammansättning arrendetvisteri

Enligt 2 § nämndlagen består arrendenämnden lagfarenav en
ordförande och två andra ledamöter intresseledamöter. Vid
förberedande åtgärd och fråga inte prövning i sak, kannär är om
arrendenämnden liksom hyresnämnden bestå ordförandenav ensam.
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Samma sammansättning gäller samtycker till det ellerparternaom om
saken uppenbar.är

Intresseledamötema efter förslag från sådan riksorganisationutses
eller med hänsyn till medlemsantal,jordägare arrendatorerav som

verksamhet och omständigheter kan väl företräda denövriga anses
det frågaintressegrupp ärsom om.

ledamot arrendenämnden skall finnas eller fleraFör i ersättare.en
Bestämmelserna ledamot gäller även ersättare.om

förekommer fastighetsdomstolarrendetvister i dag vidDe som
bestående lagfama ledamöterhandläggs i sammansättning tvåen av

och nämndemän. Teknisk ledamot får efter ordförandens bestäm-tre
stället för nämndemännen, måletsmande ingå i domstolen i en av om

beskaffenhet särskilt skäl föranleder det andra stycketeller 3 §annat
hovrätten får teknisk ledamotFDL. Vid handläggning i ingå i rättenen

beskaffenhet eller särskilt skäl föranledermålets något detannatom
13 § FDL.

skäl redovisas för intresseledamötemas deltagande iAv samma som
handläggningen hyresnämndsärendena, med det tillägget iattav arren-

tillför ledamöter viktig kompetensdeärendena dessa i jord-
brukstekniska och företagsekonomiska frågor, bör intresseledamöter -

förslår de fortsättningsviseller särskilda ledamöter utredningen attsom
betecknas delta handläggningen de arrendetvister skallbör i av som-

ärendelagen. Enligt den nuvarande bestämmelsenhandläggas enligt i
nämndlagen skall särskilda ledamöter delta arrendetvist.inte i varje En
särbestämmelse i ärende angående arrendesammansättningen ettom
bör ha innebörd den nuvarande regeln i nämndlagen. Ensomsamma

föreslås för hyresärendena sålundasärregel motsvarande den ärsom
nödvändig för de aktuella arrendeärendena. de särskildaFöräven

ställsledamöterna bör föreskrivas krav i dag på intresse-samma som
arrendenämnden enligt första stycket nämndlagen,ledamötema i 2 §

jordbruksfastighet ellernämligen den såsom påägare annatatt ene av
förvärvat erfarenhet arrendeförhållande och den andreskall hasätt av

jordbruksarrendator eller det bostadsarrende, bostads-när rörvara
arrendator.

handläggning enligt rättegångsbalken utredningen, påVid anser
skäl anförs beträffande hyrestvistema, särskilda leda-attsamma som

inte bör delta.möter
Eftersom föreslås flyttningsersättning skall hand-det tvisteratt om

läggas enligt rättegångsbalken kommer de sammansättningsregler som
för fastighetsmål föri dag gäller gälla dessa tvister.att

Enligt femte stycket lagen domstolar fastighetsmål gäller3 § i iom
dag domför det inträffar förfall för ledamö-rätten är ävenatt om en av

särskild ledamot får förfall sedan ärendet inletts kanOmtema. en
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ärendet med hänsyn till den föreslagna sammansättningsregeln inte
lagfaren särskild för-domare och ledamot. sådantEttavgöras enav en

farande skulle rubba den intressebalans skall finnas i Enrätten.som
bestämmelse motsvarande den nuvarande i lagen domstolar i fas-om
tighetsmål kan därför ärendeninte gälla i angående arrende. fårRätten
i stället ställning till det finns förutsättningar för avgöra ären-ta attom
det med enbart lagfaren domare eller särskild ledamoten om en ny
skall kallas in.

kan anmärkas den möjlighet dag finnsDet i låta tek-attatt som en
nisk ledamot fastighetsdomstoleningå vid prövningen i klandradeav
arrendeärenden förslag.kommer upphöra enligt utredningens Ut-att
redningen de särskilda ledamötemas deltagande i prövningenattanser

fastighetsdomstolenvid medför det saknas behov tekniskatt av en
ledamot i dessa ärenden. sammansättningsregel dag finnsDen i i 3som
§ andra stycket lagen domstolar fastighetsmåli kommer sålunda attom
gälla endast för de arrendetvister skall handläggas enligt rätte-som
gångsbalken.

illsättningen särskilda ledamöterT av m.m.

Enligt första stycket nämndlagen förordnar eller3 § regeringen myn-
dighet, bestämmer, för arrendenämnd ordföranderegeringen varjesom
och ledamöter.lämpligt antal andra varje ledamot i arrendenämn-För
den skall enligt fjärde stycket nämndlagen finnas flera2 § elleren
ersättare.

ledamot ordföranden förordnasInnan skall sådan riks-änannan
organisation eller arrendatorer hänsynjordägare med till med-av som
lemsantal och omständigheter företrädaövriga kan väl denanses

tillfälleintressegrupp det fråga beredas förslag 3 §är attsom avgeom
andra stycket nämndlagen.

Vad för hyresärendena anförs beträffande Domstolsverketssom
förordnande särskilda behörighetskrav för domareledamöter samtav
enligt rättegångsbalken förrelevant arrendeärendena.är även

intresseledamot arrendenämnden gäller han skallFör i att vara
svensk medborgare, och hellerhan får underårig inte hainteatt vara
förvaltare enligt kap. föräldrabalken.11 7 §

På redovisats för hyresärendena bör särregelsätt motsva-ovan en
rande den föreslås för hyresärendena införas för särskild ledamotsom

fastighetsdomstol. förvid Sålunda bör konkursfrihet dengälla krav på
särskilde ledamoten. Genom ärendelagens till rättegångs-hänvisning
balkens bestämmelser kommer de skyl-särskilda ledamöterna att vara
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avlägga domared förediga enligt kap. rättegångsbalken4 11 §att
domstol.tjänstgöringen vid

Jäv

på arrendeområdet berör inte organisationsintressena påTvistema
tvistema hyresområdet Organisationerna pågör.sättsamma som

arrendeärenden.arrendemarknaden har inte heller ställning ipartav
annorlundaSålunda förhållandena i detta avseende något påär än

område. regler de allmänna jävsreglema ihyresrättens Några 4utöver
kap. rättegångsbalken därför inte nödvändiga.13 § synes

för förbudet förskäl redovisas hyresärendena börAv sär-som en
skild ledamot uppträda partsombud bestå.att som

Omröstning

föreslås för hyresärendenaomröstningsregel motsvarande denEn som
för särskilda ledamöter deltarkrävs arrendeärendena vidäven när

handläggningen.

Ansökanl 1.2.4

Utredningens förslag: arrendeärende handläggs enligtEtt som
efterärendelagen skall inledas ansökan Enpart.av

stämningsansökan enligt rättegångsbalken respektive ansökanen
enligt ärendelagen skall ha det innehåll denna balk respektivesom

föreskriver.lag

På ärende enligt hyreslagen bör arrendeärendesätt ettettsamma som
kunna inledas endast efter ansökan Eftersom ärendelagen sak-part.av

bestämmelser eller vilka har inleda förfa-rätt att ettnar om vem som
rande vid domstol, bör i den materiella lagstiftningen på arrenderättens

införasområde regler detta.om
arrendetvist hänskjuts till nämnden skriftlig ansökanEn genom en

liksom ansökan vid hyresnämnden, skall innehålla uppgiftsom, en om
fastighetensoch hemvist, den berörda belägenhet,parternas namn

beskaffenhet uppgifter beträffande hartvistens samt parterna som
betydelse delgivningssynpunkt. har ombud skall dess-Om partenur

uppgifter denne lämnas ansökan. gällervissa i Därutöverutom om
ytterligare krav för särskiltvissa angivna tvister.
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förlängningsrvist ansökan skall innehålla uppgiftFör gäller atten
de skäl åberopas förlängningen. ansökan villkors-En imotom som en
skall innehålla uppgift den ändring villkoren begärs.tvist somom av

Beträffande vilka krav ställs på stämningsansökan ochsom en en
ansökan enligt till härom beträf-ärendelagen hänvisas vad sägssom
fande hyresärendena se avsnitt 3.2.4.

ytterligare krav nämndlagen ställer på innehållet iDe ansö-som en
uppfyllskan i vissa ärenden utredningen rätte-typer av anser genom

gångsbalkens och ärendelagens krav på stämningsansökan ochen en
beträffandeansökan. Någon särreglering innehållet i ansökanpartsen

till domstol torde därför inte nödvändig.vara

Sammanträde1 1.2.5

förslag:Utredningens de arrendetvister handläggs enligtI som
skall fastighetsdomstolen hållaärendelagen arrendeärenden

Sammanträde hållas ärendetsammanträde. behöver dock inte om
inte skall sak eller det ärendetsi med hänsyn tillprövas om
beskaffenhet inte behövs.

skallde arrendetvister handläggas enligt rättegångs-För som
balken föreslås särregel sammanträde.inte någon om

Fastighetsdomstolen skall i arrendeärenden, det lämpligtärom
beskaffenhetmed hänsyn till ärendets och övriga omständigheter,

förliks förliks efterverka för och, inteatt parterna parternaom
förslag någondera och det inte uppenbartärparten attav
förutsättningar för förlikning saknas, fram förslag tilllägga
förlikning.

arrendetvister arrendenämnden gäller huvud-jordabalkens iFör som
nämnden skall hålla sammanträde. Sålundaregel äratt samma resone-

beträffanderedovisas för hyresärendena behovet sär-av enmang som
för arrendeärendena.reglering muntligt förfarande relevant ävenettom

förfarande-Utredningen förordar sålunda motsvarande särskildaatt
föreslås för hyresärendena införs för arrendeärendena.regler som

hyresärendenVad anförs angående förlikningsverksamheten isom
och särregel motsvarandetillämpligt på arrendeärendenaävenär en

föreslås där införas för arrendeärenden.den bör ävensom
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Bevisning11.2.6

förhör med hållasförslag: arrendeärende fårUtredningens I partett
bestämmelsensanningsförsäkran. nuvarande iunder Den

vissalänsstyrelsens yttrande skall inhämtas inämndlagen attom
bevisningskall bestämmelserna iärenden skall bestå. övrigtI om

rättegångsbalkendomstolar i fastighetsmål,lagen 1969:246 om
Sammanträde itillämpas på arrendeärendena.och ärendelagen ett

huvudregel hållas vid påarrendeärende kommer således att som syn
stället.

beträffandeförslag redovisas bevisningen isynpunkter ochDe ettsom
arrendeärendena med följanderelevanta förhyresärende ävenär

tillägg.
nämnd förordnarstadgas nämnd eller dennämndlagenI 17 § att

ärendetfinns besiktiga den fastighetskall, det anledning, rör.somom
föranstalta utredning. Enligt lag-Nämnd får också sammaom annan

ärende i kap. 18, 21,skall arrendenämnd vidare i 9 17 a,som avsesrum
från länsstyrelsen. ärende ieller inhämta yttrande I21a, 31 § som avses

till det,arrendenämnden, utredningen anledningkap. får9 9 § gerom
arrendeställets avkastningsför-från länsstyrelseninhämta yttrande om

från länsstyrelse inomYttrandena skall inhämtas denmåga. vars
område fastigheten belägen.är

vid fastighetsdomstolen bör haarrendeärendenPrövningen av
föreslåsvid arrendenämnderna.bedömningsunderlag Detsomsamma
införsbestämmelser motsvarande de nuvarande i nämndlagen i17 §att

kap.8
huvudregeln enligt nämndlagen besiktningbibehållaFör attatt av

finns anledning till detaktuella fastigheten skall ske detden samtom
enhetligt förfarande för samtliga arrendetvister,för uppnå ettatt

finnsföreslår utredningen den regel i dag i 10 § lagenatt som om
fastighetsmål bör gälla för de ärendena angåendedomstolar i även nya

huvudförhandling vid påarrende. Enligt den paragrafen hålls syn
plats bestäms med hänsynstället eller, behövs, påinte somom syn

främst till möjliga kostnader uppstår.minstaatt

Rättegångskostnader1.2.7l

skallförslag: samtliga mål och ärenden ansök-Utredningens I en
för bevis-skall också betala kostnadernaningsavgift Parternatas ut.

ningen.
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bostads-jordbruksarrende ellersamtliga ärendenI som avser
kostnad inteför sinskall varderaarrende annatparten omsvara

uppskov medärenderättegångsbalken. Ikap. 6 §följer 18 omav
bestämmelserärendelagensanläggningsarrende bliravträdet vid om

tillämpliga.rättegångskostnadernas fördelning
rättegångsbalkens reglertillämpasflyttningsersättningtvistI om

rättegångskostnader.om

Ansökningsavgift

aktuellthyresärendenaförs beträffande ärSamma resonemang som
arrendeärendena.föräven

mfl.tillErsättning vittnen

intehyresärendena börbeträffandeskäl redovisas ersättaAv statensom
bestämmel-följervadarrendeärendenbeviskostnader i utöver som av

motsvarande densärregelrättegångsbalken. Någonkap. §i 36 24serna
införas.bör sålunda intefinns nämndlageni 19 §som

rättegångskostnaderförErsättning

beträffandeövervägandenasamband medanförs ivadUtöver som
för dekanhyresärendena,rättegångskostnader iförersättning nya

följande.arrende tilläggasangåendeärendena
arrendenämn-kostnader. Omstår sinaarrendenämndenI parterna

fastighetsdomstolväcks vidtalanklandrasavgörandedens attgenom
fördelningrättegångskostnademasrättegångsbalkens reglerblir om

tillämpliga.
ordningen,nuvarandedendirektiv börEnligt utredningens som

Utredningenkostnader, bevaras.står för sinainnebär parternaatt egna
ärendenbehållas såvittbörnuvarande ordningendenatt avseranser

samtligaoch gälla ibostadsarrendeochjordbruksarrendeangående
införsenligt hyreslagenför ärendenaredovisasskälinstanser. Av som

ansökningsavgiftenrättegångskostnadsregel försärskildnågoninte
rättegångsmiss-förhindrakostnaden.får stå den Försökanden attutan

rättegångsbalkenkap. 6 §bestämmelserna i 18dockbruk föreslås att
ärendena.de aktuellaskall tillämpas i

bostadsarrendejordbruksarrende ochfrånskillnadTill avser
avtalsförhållande. Någrakommersielltanläggningsarrende ett rent so-
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ciala skyddshänsyn torde gällandeinte sig vid dengöra typen arren-av
deavtal. angåendeTvister anläggningsarrenden bör därför i rättegångs-
kostnadshänseende inte behandlas annorlunda andra tvister angå-än
ende kommersiella förhållanden. Utredningen föreslår därför ingen
särbestämmelse för ärenden angående anläggningsarrende, vilket får
till följd ärendelagens rättegångskostnadsregler blir tillämpliga. En-att
ligt den lagen får domstolen ärende32 § i i där enskilda ärett motpar-

till varandra med tillämpning kap. förplikta18 rättegångsbalkenter av
den den andre för dennes kostnader.ersättaparten att partenene

Eftersom flyttningsersättningtvist föreslås handläggas enligtom
rättegångsbalken bör rättegångsbalkens kostnadsregler tillämpas. Den
förlorande skall sålunda huvudregel den vinnandeersättaparten som

dennes kostnader.parten

1.2.8 Särskilt beslutl

Utredningens förslag: ärende angående jordbruks-I ellerett
bostadsarrende, såväl frågan förlängning avtalrörsom om av som
villkoren för förlängning,sådan skall möjligheten meddela sär-att
skilt beslut förlängningsfrågani bestå jfr nämndlagen.13 §

Beträffande hyresärendena utredningen möjligheten med-att attanser
dela särskilt beslut ärendei såväl frågan förlängningrörett som om av
avtal villkoren för sådan förlängning inte bör bestå.som en

Utredningens på arrendefrågor har framfört möjlighetenexpert att
meddela särskilt beslut på arrenderättens område har mycketatt stor

betydelse; villkoren vid jordbruksarrende många gånger komplice-är
rade och det därför betydelse för kunna fåär stor sär-parterna att ettav
skilt beslut i förlängningsdelen. Utredningen föreslår därför denatt
nuvarande bestämmelsen i nämndlagen13 § skall bestå för ärenden
angående jordbruks- eller bostadsarrende.

Omprövning1l.2.9 beslutav

Utredningens förslag: Bestämmelserna i 34 och ärendelagen35
omprövning beslut skall tillämpas vid handläggningom av av

arrendeärenden.

Under övervägandena beträffande hyresnämndsärendena redovisas
bakgrunden till bestämmelserna beslut förvalt-omprövning iom av
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ningslagen och ärendelagen avsnitt Eftersom3.2.9. förutsättningen
för omprövning ändringen kan ske det blir till nackdel förär att utan att
någon enskild torde beslutomprövning i ärenden därpart, ett mot-av
partsförhållande föreligger inte kunna ske. får därför förDet även
arrendeärendena bli sällsynt förekommande beslut ändrasantas att ett

omprövning.genom

Överklagandel 1.2. l 0

Utredningens förslag: Samtliga beslut varigenom arrendeärenden
och särskilt beslut förlängning får överklagas till hovrätt.avgörs om

För vissa ärendena införs i ledet hovrätt-Högsta domstolen reglerav
fullföljdsförbud med ventil. Beslut i ärenden fårövriga överkla-om

till domstolen.Högstaävengas
Regler prövningstillstånd införs för samtliga ärenden i ledetom

tingsrätt-hovrätt och gäller i ledet hovrätt-Högsta domstolen.
arrendetvisterDe skall handläggas enligt rättegångsbalkensom

följer den balkens överklaganderegler.

l 1.2. 10.1 Fullföljdsförbud

flesta beslutDe arrendenämnden fattar kan Fullföljds-överprövas.som
förbud förekommer i dag vid arrendenämnden endast beträffande
dispensärenden. Utredningen återkommer förslagmed beträffande
dessa ärenden i avsnitt l4.

skälAv redovisas fullföljdsförbud i hyresärendenmotsamma som
utredningen fullföljdsförbud inte bör förekomma i arrende-attanser

ärenden.
börDet finnas möjlighet överklaga särskilt beslutäven att ett om

förlängning.

11.2. 10.2 Prövningstillstånd i hovrätt

Samma skäl anförs för införa prövningstillstånd ledeti tings-attsom
rätt-hovrätt för hyresärendena tillämpliga på arrendeärendena. Så-är
lunda föreslås samtliga arrendeärenden skall handläggas enligtatt som
ärendelagen bör underkastade regler prövningstillstånd.vara om
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1l.2.10.3 Handläggningen i hovrätten

arrendenämndensVissa beslut kan i dag möjligheten tillav genom
klandertalan och överklagande fastighetsdomstols dom prövasav av
hovrätt. Handläggningen följeri hovrätten då bestämmelserna lageni
1969:246 domstolar fastighetsmål.iom

samtliga arrendenämndsärendenFör tvist flyttningsersätt-utom om
föreslårning utredningen handläggning enligt ärendelagen.en

Ärendelagens bestämmelser tillämpliga vid handläggning iär även en
hovrätten och domstolen.Högsta

50 kap. rättegångsbalken finns bestämmelseI 23 § s.k. till-en om
trosbevisning. Underrättens avgörande får inte ändras vittne,ettom en
sakkunnig eller under sanningsförsäkran hörts inför ellerrättenparten

stället hållitspå och avgörandet i hovrätten beror tilltronävensyn av
till den bevisningen beviset på vid huvudförhand-utan att tas nyttupp
ling hovrätten. sådan fåri En ändring dock det finnsgöras om synner-
liga skäl för bevisets värde underrätten antagit.är änatt ett annat

de arrendenämndstvister efterFör i dag klandertalan vid fas-som
tighetsdomstolen i hovrätten gäller rättegångsbalkens regleröverprövas

Ärendelagentilltrosbevisning. saknar bestämmelser tilltrosbe-om om
visning. skäl anförs för hyresärendenaAv utredningen attsom anser en
bestämmelse tilltrosbevisning bör gälla för de arrendeärendenom som
skall hovrätt.iöverprövas

tvist flyttningsersättning, skall handläggasFör enligt rätte-om som
gångsbalken, föreslås inte några särregler beträffande överprövningen.

kan beträffande förfarandet hovrättenDet i anmärkas den möj-att
lighet i dag finns enligt andra stycket13 § lagen 1969:246som om
domstolar fastighetsmåli vid överprövningen arrendemål låtaatt ettav

teknisk ledamot ingå i domstolen, kommer förgälla deävenatten
arrendeärenden föreslås handläggas enligt ärendelagen.som

Överklagande11.2.10.4 till domstolenHögsta

Många arrendenämndstvister kan dagi endast tvåi instanser;prövas
arrendenämnden efter klandertalan fastighetsdomstolen.i Någrasamt
kan inte överklagas alls medan kanövriga i instanser,prövas näm-tre
ligen arrendenämnden, fastighetsdomstolen hovrätten.och Arrende-
nämndstvister kan sålunda i dag inte Högsta domstolen.prövas av

Övervägandena rörande möjligheten överklaga till dom-Högstaatt
stolen har redovisats beträffande hyresärendena se avsnitt 3.2.11. Det

angeläget jämväl på arrenderättens område det finns högstaär att en
instans kan rättsbildande. arrendeärendenas föreslårFör delsom vara
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domstolen,därför de skall kunna överklagas tillutredningen Högstaatt
gäller för mål ochprövningstillstånd i dagmed de regler ären-somom

får överklagas till domstolen.den Högstasom
fullföljdsförbud med ventilhyresärenden har föreslagitsvissaFör

snabbtarrendeärendenas del krav på3.2.10.4.avsnitt För är ett ett
uppskovsärende, eftersomsärskilt framträdande iavgörande ett en

före avtalstidensbör ha avgjorts utgång. Sammafråga uppskovom
föreslagits för vissa hyres-fullföljdsförbud med ventilregel somom

uppskovsärendena. Vidare utred-därför införas förärenden bör anser
och framtidabyggnadsskyldighet, täckdikningfrågorningen att om ny

till börför närvarande får överklagas hovrättinteinvestering som --
med ventil.omfattas fullföljdsförbudav

bestämmelseföreslås ocksåförfarandet domstoleni HögstaFör en
rättegångsbalken.motsvarande kap. 14 §s.k. tilltrosbevisning 55om

Rättskraft1.2.11 1

ärendelagenärenden handläggs enligtUtredningens förslag: De som
vid arrendenämn-rättskraft utsträckningskall vinna i samma som

den.

stadgarbeslut arrendenämndenBeträffande rättskraften hos av
sedanarrende enligt jordabalkenför ärenden angåendenämndlagen att

beslutarrendenämndensklandertid eller besvärstid gått rätts-ägerut
nämli-fråga följande tvister avgjorts,kraft därigenom isom avsesom

ocharrendeavtal vid jordbruksarrendeförlängningtvist om avgen
frågaför sådan förlängning tvist ibostadsarrende eller villkor samtom

beller prövning enligt 9 kap. 12 17i kap. §9 14 a,varssom avses
eller kap. 6 b ankommereller b kap. 6 § 11 §21 31 31 1018, 21, aa,

nämndlagen.arrendenämnden 22på §
enligt hyres-anförs beträffande ärendenframgår vadSom somav

rättskraft utanför ärendelagen. Bestäm-frågorna lämnatslagen har om
börmotsvarande nuvarande i nämndlagenrättskraft demelser om

ärendelagen.skall handläggas enligtdärför införas för de frågor som
omfattasflyttningsersättning kommerrörandeDom att av

§rättegångsbalken.rättskraftsregelni kap.17 ll
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Förfarandet12 vid uppsägning ettav

avtal anläggningsarrendeom

12.1 Gällande rätt

12. 1 Allmänt

En anläggningsarrendators besittningsskydd har liksom lokal--
hyresgästens konstruerats indirekt besittningsskydd vilketettsom-
innebär dels automatisk förlängning vid utebliven delsuppsägning,en

till skadestånd i vissa fall avtalet förlängs.rätt inte Anlägg-en om
ningsarrendatom har till skillnad från jordbruks- eller bostadsarrenda-

således inte någon tvinga fram förlängning arrende-torn rätt att en av
tiden. Bestämmelserna anläggningsarrendatoms besittningsskyddom

dispositiva och kan avtalas bort.är
Anläggningsarrendatorns besittningsskydd har utformats i nära

överensstämmelse med motsvarande regler för lokalhyresgäster.
Sålunda förekommer s.k. obligatorisk medling. Vid förfarandeetten
vid domstol torde den medlingen böra upphöra. kanäven Det iäven
övrigt finnas skäl föreslå motsvarande ändringar på lokalhyres-att som
sidan.

Om inte paragrafhänvisningama kap.11 jorda-annat anges avser
balken.

12.1.2 Förfarandet vid uppsägning

Bestämmelserna det indirekta besittningsskyddet framgår 4 Iom av
§ de olika5 situationer i vilka jordägare, bli skyldigutan attanges en

arrendatom dennes förlust, kanersätta förlängaatt arrende-vägra att
törhållandet, dvs. har befogad anledning upplösaatten
arrendeförhållandet.

Tvist ersättning med anledning obefogad uppsägning prövasom av
fastighetsdomstol. Innan arrendatom får väcka talan vid domstolenav

ersättning måste han hänskjuta tvisten till arrendenämnden förom
medling. Om uppgörelse inte nås med jordägaren, får anläggnings-
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Nämnden kantill sin ersättningsrätt.och hålla sigflyttaarrendatom
arrende.för fortsattarrendeavgift andra villkorellerfastställainte ett

idenjordägaren inomförfarandetregleras6 §I när angesram som
Bestämmelsenanläggningsarrende.avtal över-vill§5 säga ett omupp

förjordabalken föreskrivermed vad 12 kap. 58 §sak heltiensstämmer
sålunda innehållaUppsägningen måstefall vid lokalhyra.motsvarande

arrendatom,innebördenmed denavflyttningsmeddelande attett om
få lag angi-arrendestället viss imed lämnagårhan inte utan attatt

hänskjutafrån uppsägningentvå månadermåste inomersättning,ven
för medling.arrendenämndentilltvisten

avtalet och ihararrendator, hanskallEnligt §6 sagt uppomena
villkor, inomändradeavtaletförlängningbegärtuppsägningen av

arrendenämndentillhänskjuta tvistenfrån uppsägningenmånadertvå
vill-de avtaladehan önskar iden ändringoch därvidför medling ange

arrendatomleda tilllagrurn kanenligt angivetuppsägningkoren. En att
för-kommerinträffar inteflytta. överensmåste Detta parterna omom

fåmed möjlighetensigArrendatom får då nöjaavtalet. attlängning av
hänskjuta tvistenunderlåterarrendatomenligt Omersättning 5 att

förehan,tiden ellerden angivnaarrendenämnden inomtill arren-om
uppsägningenmedling,återkallar ansökandetidens utgång, är utanom

uppsägning.förta verkan sinsåledesArrendatom kanverkan. av egen
Återkallelsen oförändrade villkor. Isker påförlängningmedför att

förfarandetfortsattadetbestämmelsertredje stycket6 § omgesa
skall dåNämndentill medling.hänskjutit tvistenarrendatomsedan

fördenne uppställerde villkorförelägga jordägaren attatt somuppge
medgeorsaken till hanarrendeförhållandet ellerförlänga vägraratt

föreläggandetjordägaren inte iakttarförlängning. Verkan är attattav
villkoren,arrendatom önskadedeskall förlängt påavtalet omavanses

stycket.enligt första5 §avtalet inte är uppsagt
arrendenämndenmedlingsförfarandet skallsärskildaLiksom vid det

jord-På begäranförlikatvistefrågoma och sökaklarlägga parterna. av
andraarrendenämnden, enligt 12 §skallarrendatomellerägaren a

arrendeavgift arrendeställetdennämndlagen, sigstycket yttra somom
betinga påförsta stycket kantillämpning 5 § öppnavid antasav a

marknaden.
yttrande enligtarrendenämndensstycket fårEnligt andra5 § ovana

ellerendast det visasenligt §ersättning 5frångås i tvist omen om
arrendeavgift arrendestället kanuppenbart deneljest antasär att som

arrende-högre eller lägremarknaden påtagligtbetinga på änäröppna
nämnden angett.

medskäligt uppskovenligt b medgeArrendenämnden kan 6 § av-
till stånd.förlängning kommerträdet inteom
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överväganden12.2

Utredningens förslag: s.k. obligatoriska medlingen enligt ochDen 6
avskaffas. Vidare möjligheten till yttrande enligt6 12 a§tasa

nämndlagen bort.
får på hand reglera villkoren för arrendeför-Parterna sinaegen

hållanden. Endast i behov form beslut,någonärparternaom av av
vid uppskov med avträde, skall de kunna vända sig till domstol.t.ex.

Jordägarens uppsägning skall innehålla underrättelse de vill-om
kor han kräver för förlänga arrendeförhållandet ellerattsom om
orsaken till han medge förlängning. skallUppsägningenvägraratt

informationockså innehålla arrendators till ersättningrättom en
enligt till uppskov med avträde§ och enligt 6 b Om5 rätt upp-

har detta innehåll densägningen inte verkan.är utan
Arrendatoms för villkorsändring skalluppsägning innehålla

underrättelse den ändring i de avtalade villkoren han begär.somom
Om uppsägningen inte har detta innehåll den verkan.är utan

Arrendatom har, vid uppsägning för villkorsändring, rätt att
fråninom fyra månader uppsägningen eller, arrendetiden ärom

kortare fyra förtamånader, innan arrendetiden löpt verkanän ut, av
meddela jordägaren arrendeförhållandetuppsägningen att attgenom

skall förlängas på oförändrade villkor. Jordägaren och arrendatom
får också avtala arrendatom under längre tid änattom som nu

förtakan verkan uppsägningen.angetts av
för förlängningOm jordägaren avtalet på ändrade vill-sagt upp

kor får förlängning ellerhan innan arrendetiden löpt inte vägraut
för förlängning kräva villkor ofönnånligare för arrendatomärsom

vad han har i uppsägningen. Om arrendatomän angett sagt upp
avtalet för förlängning på ändrade villkor får jordägaren jord-om-

inte också har avtalet under tidägaren sagt upp samma som arren--
datom kan förta verkan förlängninguppsägningen inte vägraav
eller för förlängning kräva villkor ofönnånligare förärsom arren-
datom vad följer det uppsagda avtalet. Om jordägaren iän som av
något dessa fall förlängning eller för förlängning krävervägrarav
ofönnånligare villkor blir han ersättningsskyldig.

Eftersom ligger grund för bestäm-i princip överväganden tillsamma
melserna indirekta besittningsskyddet anläggningsarrendedet vidom

för motsvarande bestämmelser vid lokalhyra, har lagregleringensom
för anläggningsarrende och lokalhyra erhållit i stort sett samma
utformning.
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finnsDet emellertid vissa skiljaktigheter i sak mellan lagstiftningen
för anläggningsarrendatorer och den för lokalhyresgäster.

Såväl 12 kap. 58 jordabalken infördes år§ 6 § 1974 prop.a som a
1973:23. Enligt lagrummen skulle, lokalhyresgäst ellerom en arren-
dator avtal och begärt villkorsändring, tvist hänskjutas tillsagt ettupp
nämnd för medling. redovisas förfarandetSom i avsnittet vidom upp-
sägning lokalhyresavtal gjordes medlingsförfarandet vid lokal-ettav
hyra effektivare ändring år På arrendeområdet infördes1979.genom en
motsvarande ändring år 1984 prop. 1983/84:136. Genom en ny
lagändring 1987/885146 fick tredjeår 1989 prop. stycket i kap.12

jordabalken innehåll.58 § På grund den ändringen skallett nytta av en
lokalhyresgäst alltid ha till ersättning hyresvärden under med-rätt om
ling, föranletts enbart hyresgästens uppsägning, förläng-vägrarsom av
ning eller kräver ändrade villkor ofönnånligare för hyresgästenärsom

förlängning hyresförhållandetoch inte kommer till stånd. Syftetav
med ändringen stärka hyresgästens ställning och göraatt parternavar

jämställda vid förhandling och medling. hyresvärd harEnmer som
befogad anledning upplösa hyresförhållandet eller vill få tillatt som
stånd hyresvillkor, har möjlighet själv avtalet. hanGörsägaattnya upp
inte det, får han förlängning oförändrade villkor.påaccepteraanses
Hyresvärden ansågs på grund härav böra bunden villkoren detivara av
gamla avtalet.

Motsvarande ändringar genomfördes reglernainte i anlägg-om
gällerningsarrende. Enligt 6 § tredje stycket alltjämt arrende-atta

nämnden, arrendatom fullgjort åligganden lagmmmet,sina enligtom
föreläggaskall jordägaren de villkor han kräver föratt attuppge som

förlänga arrendeförhållandet eller orsaken till han medgevägraratt
förlängning. Jordägaren han inte själv avtalet,är, även sagtom upp
oförhindrad kräva högre arrendeavgift eller för arrendatomatt annat
oförmånligare villkor vad gäller enligt det uppsagda avtaletän som
eller helt förlängning. jordägaren följer arrende-Om intevägraatt
nämndens föreläggande, skall arrendeavtalet förlängt på deanses av
arrendatom önskade villkoren.

Utredningen liksom på lokalhyressidan bör kunnaattanser man - -
från förlängautgå jordägaren beredd arrendeförhållandet påäratt att

oförändrade villkor han inte själv avtalet. På sättsagtom upp samma
och skäl för lokalhyresgäster ändringarnavid årangettsav samma som

bör därför anläggningsarrendatorer tillerkännas till1989 även rätt
ersättning jordägaren, denne inte själv avtalet,när vägrarsagtom upp
förlängning eller kräver ändrade Villkor oförrnånligare förärsom
arrendatom.

skillnad mellan reglerna lokalhyra och anläggnings-En annan om
arrende under hur lång tid lokalhyresgäst respektiveär som en en
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förtaarrendator kan verkan för villkorsändring;uppsägningav en upp-
sägningstiden nämligen olika lång nio månader för lokalhyra ochär -

månader för anläggningsarrende jfr och11:3 12:4 JB. Vid lokal-sex
hyra utredningen lokalhyresgäst skall kunna förtainteattanser en ver-
kan för villkorsändringuppsägning han har gjort under helaav en som
den återstående hyrestiden endast under månader med möj-utan sex
lighet avtala längre tid. hellerInte vid anläggningsarrende böratt om
nyttjanderättshavaren under hela den återstående arrendetiden kunna
förta verkan för villkorsändring.uppsägning Utredningen föror-av en
dar så skall kunna ske under endast fyra månader från uppsägningenatt

finnasoch det skall möjlighet avtala längre tid.att atten om
Vad anförs föregåendei övrigt i det lokalhyresgästerssom om upp-

för villkorsändringsägning avsnitt 4 motsvarande tillämpningäger
vid anläggningsarrende. Motsvarande regler för förfarandet vidsom

lokalhyresavtal föreslåsuppsägning för förfarandet vidett uppsäg-av
anläggningsarrende.ning avtalettav om
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fiskearrenden1957:39013 Lagen om

Gällande13.1 rätt

Inledning13. l

Vid upplåtelse fiskerätt vederlag där upplåtelsens ändamål ärmotav
föryrkesfiske eller fiske väsentlig betydelse arrendatomsannat av

försörjning tillämpas lagen 1957:390 fiskearrenden. Regleringenom
vad gäller vid jordbruksarrende. Fiskearrendatompåminner om som

har således direkt besittningsskydd.ett
ärenden arrendenämnden handlägger enligt förevarande lagDe som

följande.är

Ärendena vid arrendenämnden13. 1

örlängnings- och §F villkorstvist enligt 5

finnslagmmmet bestämmelser arrendatoms till förlängningI rättom
arrendeavtalet. reglerar prövningen förläng-Lagmmmet ävenav av

fiskearrendenings- och villkorstvister vid och hänvisning tillgörs
bestämmelser och jordabalken.i 9 kap. 10 kap. Bestämmelserna har sin
förebild förfarandet avseende jordbruksarrende.i eventuell tvistEn
hänskjuts till arrendenämnden.

missnöjd med arrendenämndens beslut förläng-Part iärsom en
kanningstvist klandra beslutet väcka talan vid fastighets-attgenom

domstol. Talan fastighetsdomstols får förasdom i hovrätten. Motmot
hovrättens dom får talan föras. Rättegångsbalkensinte regler rätte-om
gångskostnad gäller vid fastighetsdomstolen.

godtar arrendenämndensDen inte beslut i villkorstvist kansom en
klandra beslutet väcka talan vid fastighetsdomstol. Enattgenom
fastighetsdomstols fastställandedom avseende villkor kan inteav
överklagas. hovrätt kan frågan fastställelseI arrendevillkorom av
uppkomma hovrätten bifaller förlängningarrendatoms talannär om av
upplåtelsetiden fastighetsdomstolen ogillat falltalan. detFörmen samma
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frågan fastställande villkoren på sådant kommit undersättettom av
hovrättens prövning gäller talan inte får föras hovrättens dom.att mot

Uppskov enligt §5

angivna lagrummetDet hänvisar till kap. b9 12 § och 13 § jordabalken
och sålunda gäller fiskearrendevid arrendenämnd kan medgeatt upp-
skov med avträdet på vid jordbruksarrende.sättsamma som

Om inte godtar arrendenämndens beslut i uppskovsfrågaparten en
får denne klandra beslutet 16 §. hovrättsMot dom får talan inte föras
18 §-

Övriga frågor

Arrendenämnd kan bevilja dispens från lagens tvingande bestämmel-
En genomgång dispensärendena och utredningens förslagser. av

beträffande hanteringen dessa redovisas i avsnitt 14.av
Tvist fiskearrende inte ankommer på arrendenämnd attom som

skall den fastighetsdomstolpröva inom områdeupptas av vars
fastigheten belägen. Fråga därvidär är tvistertypom samma av som
förekommer vid arrenden enligt jordabalken, dvs. bl.a. förverkandetvist
och skadeståndstalan.

överväganden13.2

Utredningens förslag: Förlängnings- och villkorsärenden ären-samt
den uppskov med avträdet skall vid fastighetsdomstolen hand-om
läggas enligt ärendelagen. För ärendena införs liksom för arrende--
ärendena enligt jordabalken särskilda bestämmelser forum,om-
sammansättning, sammanträde, förlikningsverksamhet, förhör med

rättegångskostnad, prövningstillstånd, tilltrosbevisning, full-part,
följdsförbud med ventil och rättskraft.

Reglerna fiskearrende utformade med lagstiftningenärom om
jordbruksarrende förebild. Lagstiftningstekniken i huvudsakärsom

övervägandedensamma. skäl talar sålunda för att samma
förfaranderegler beskrivits för jordbruksarrende bör gälla förävensom
fiskearrende. kan ifrågasättasDet de rättegångskostnadsreglerom som
förslås för ärenden avseende jordbruksarrende skall tillämpligavara
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jordabalkens regler direktñskearrenden. Eftersomvidäven om
förjordbruksarrendator gällerbesittningsskydd för även enen

förñskearrendator har utredningen attstannat samma
båda arrendeforrnema.bör gälla för derättegångskostnadsregler

angåendearrendenämndsärendenaföreslår därförUtredningen att
motsvarandeärendelagen ochskall handläggas enligtñskearrende att

angåendeföreslås för ärendenförfarandereglersärskilda som
jordbruksarrende skall införas.
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arrendelagstift-iDispensreglema14

ningen

Gällande14.1 rätt

Allmänt14. l

arrendebestämmel-framgårjordabalkenstycketförsta attkap. 2 §8Av
Mot-inteförmån,arrendatomstilltvingande annatär anges.omserna

1957:390stycket lagentredjeñnns i 1 §bestämmelsesvarande om
träffafull frihetfalli vissahar attSålundafiskearrenden. gettsparterna

fallandramedan ilagbestämmelsemedstridöverenskommelse i en
striderförbehåll, motbegränsatsavtalsfriheten att ensomgenom
godkäntsdetgällerendastarrendebestämmelse, avom

överenskommelsergällerförbehållFörbudetarrendenämnden. mot
fördelarrendatomstillförbehåll ärnackdel. Ettarrendatomstillärsom

arrendatom. Vissajordägarenför såvälbindandedäremot som
bådatvingandebestämmelser parterna.är mot

bestämmelsertvingandefråndispensmeddelaArrendenämnden kan
bostadsarrende,jordbruksarrende,upplåtelseformernabeträffande

fiskearrende.ochanläggningsarrende
särskiltlagende fallendast ilämnaskanDispens anger.som

tvingandefrånavvikelsekommerOm överens enparterna om en
sökas. Saknasfårdispenssärskilt ettavtaletskall de iregel, attange

avtaletochmedge dispensarrendenämnden inteförbehåll kansådant
lagreglema.tvingandeenligt degällaställetkommer i att

förfaller heladispens,ansökanarrendenämndenAvslår omen
tillMotivetkommitharinte annat.överensavtalet parterna omom

väsentliginnebärnormaltvägrad dispensregeldenna är att enen
tillkommit.haravtaletvilkaunderförutsättningarderubbning av

förbehåll ochgodkännandefrågaArrendenämnden prövar avom
måsteansökanTillskriftlig.skallansökaneftervillkor varasomen

Iundertecknatskall parterna.arrendekontraktetfogas avvarasom
skallarrendekontraktetbestämmelser ivilkaböransökan somanges

sittskallarrendenämndenförskälengodkännas attsamt ge
godkännande.
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För arrendenämnden skall kunnaatt ansökan skall denpröva haen
kommit in till nämnden inom månad efter det avtalet ingicks.atten
Enligt nämndlagen skall arrendenämnden kalla sökanden eller annan

ärendet berör inställa införsig nämnden detatt inte kansom om anses
obehövligt.

Arrendenämndens godkännande de formella förutsättning-ges om
föreligger och sökanden redovisat sakliga skäl för ansökan.arna

beslutEtt i dispensärende kan enligt 8 kap.ett 31 § andra stycket
jordabalken och 16 § lagen ñskearrenden inte klandras.om

Enligt Domstolsverkets statistik uppgick år 1997 antalet dispenser till
271 arrendenämndemas sammanlagt 1 509 ärenden. Dispensemaav
fördelade sig på nämnder och arrenderättsligt område enligt följande.

Nämnd ordbruks-J Bostads- Anläggn. Fiske-
arrende arrende arrende arrende

Stockholm 30 33 2
Västerås 1l l
Örebro 35 l
Linköping 18 l
Jönköping 91 1
Växjö 11
Malmö 40
Göteborg l 7 7 4
Sundsvall l 1
Gävle 1
Umeå l 7
Luleå 1 15
Summa 841 74 8 5

14.1.2 olikaDe dispenssituationema

Förbehåll kortare avtalstid fem åränom

9 kap. §2 andra stycket kap.JB, 10 §2 ochJB 3 § första stycket lagen
195 7:390 fiskearrendenom

Om jordbruksarrende för viss tid omfattar bostad för arrendatom
gårdsarrende skall arrendetiden minst fem år. Vid upplåtelsevara av
bostadsarrende skall arrendetiden också minst fem år och vidvara
upplåtelse fiske den huvudregel femär år. förbehållEttav som om
kortare minimitid vad lagen kanän bli giltigt arrendenämn-anger om
den lämnar dispens.
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arrendeställethela eller delaråtertagandeFörbehåll avavom

§kap. § och 6§ 2 JBstycket 10 kap. 2 JB, 11kap. § tredje JB,9 2
fiskearrendenlagen 1957:390 om

tid, kanbestämdupplåtelsen skallkräveroch med lagenI attatt avse
underjordägarenavtalet fritt kandet medgesinte uppsägasatt av

fårdärför jordägarenföreskivsarrendetid. lagen sägalöpande I att upp
kontraktet inne-Omsärskilt angivna situationer.endast vissaavtalet i

avtaleti förtidför jordägarensandra grunderhåller sägarätt att upp
jordabalkentredje stycketstadgas i kap. 2 §jorden, 9eller återta att

arrendenämndenendastarrendatomgrunder giltigasådana är mot om
lämnat dispens.

godkännandesådantanvisningaringaLagen närnärmare ettomger
ochfri prövningsrätthar relativtnämndenKlartskall lämnas. är att en

godkänns.förbehåll intevarjeatt
arrendenämnd majochför hyresnämndDomstolsverkets handbokI

jordägarenför ändamålavtalet vilketdet bör framgå1993 att avanges
ekonomiskavilkamarken ellerden återtagnaskall använda

bör,återtagandet. Vidareanledninghar medjordägarenskyldigheter av
skyldigavtalet jordägarenframgåintresse,i arrendatoms är attattav

deomständighetenåtertagandet.tid före Denarrendatom vissvarsla att
kontraktet,avvecklingen har iförekonomiska grunderna attangetts

kontraktetimarkanvändningen har preciseratsändradesyftet med den
arrendeställetendast mindre delavståsdet skalleller äratt avensom

Bäärnhielmökar segodkännandesannolikheten för ettgör att -
suppl. 1998.14,Arrendelagen, 9:11,Larsson, s.

innehållerkontraktetför bostadsarrendegällerPå sätt att omsamma
avtalet ellerförtidjordägarens igrunder förandra sägarätt att upp

gällandegrunderblir sådanajorden de lagenåterta motän arren-anger
lämnat dispens.arrendenämndenendastdatom om

dvs. anläggnings-förvärvsverksamhet,arrendeupplåtelse förEn ett
med iaktta-bestämmertidför denarrende, kan göras parternasom

maximitid. Tidenjordabalkenkap.bestämmelsen i 5 §gande 7 omav
besittnings-del arrendatorsbestämd. viktigdock Enmåste av envara

kanarrendetvilka situationerdirekt lagen kan iskydd hanär att seav
Sålunda i 11arrendetidens utgång.före avtaladeupphöra den anges

andra fallför jordägaren iförbehålljordabalkenkap. 2 § rätt attatt om
utgångföre arrendetidensarrendeställetlagen återtaiän som anges

arrendenämnden.godkäntsendast detgäller avom
Även vid fiskearrende ifastighetensförförbehåll ägare atträttom

ellerfisketförfattning återtalag ellerfall iänannat annanangessom
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del därav före arrendetidens utgång gäller endast det godkäntsom av
arrendenämnden.

Förbehåll undantag från uppsägningsskyldigheten, kortareom
uppsägningstider och kortare tid för förlängning avtalet lagenänav
anger

kap. §9 3 tredje stycket JB, 10 kap. §3 tredje stycket JB och §4
tredje stycket lagen 195 fiskearrenden7:390 om

kap.I 9 3 § jordabalken finns bestämmelser automatisk förläng-om
ning. Sådan förlängning arrendeavtal sker enligt lagrummet videttav
alla slags jordbruksarrenden ingåtts för viss tid minst år.ettsom om
Den automatiska förlängningen innebär tiden för upplåtelsen för-att
längs inte avtalet någon kontrahentema.sägs Vissaom upp av av
undantag finns och bl.a. kan till förlängning avtalas bort.rätten Arren-
denämnden måste lämna dispens från skyldigheten avtaletsägaatt upp
och godkänna sådant förbehåll uppsägningstid och tiden för för-om
längning avtalet strider lagen.motav som

Motsvarande bestämmelse finns för bostadsarrende.
Även för ñskearrenden gäller vissa i lagen angivna förbehållatt

beträffande uppsägning för avtalets upphörande eller för
villkorsändring och strider lagen, gäller arrendatommot motsom om
de godkänts arrendenämnden.av

Förbehåll arrenderätten skall förenadinte med tillatt rättom vara
förlängning

kap.9 § andra7 stycket kap.JB, 10 § andra stycket4 JB och §5
fjärde stycket lagen 195 7:390 fskearrendenom

Parterna kan vid jordbruks-, bostads- och ñskearrende bestämma att
besittningsskydd skallinte föreligga. sådant förbehållEtt blir giltigt om
det företetts för arrendenämnden och denna lämnat dispens från
besittningsskyddet. Lagen inga anvisningar dis-närmare närger om

skall lämnas eller avslås.pens
Bäämhielm-Larsson a.a. 9:19 har det ligger i sakensansett atts.

det måste föreligga särskildanatur omständigheter föratt dispensatt
skall lämnas; det redan vid avtalets tillkomstär klart marken efteratt
arrendetidens slut skall användas för får dettamotorväg,en anses

dispensskäl.utgöra
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arrendeställetskravjordabalkens påstriderFörbehåll motsom
tillträdesskickbostäders

§jjärde stycket JBkap. 1 79

skick vidbostädersarrendeställetspåkravparagrafen vissaI anges
kraven iuppfyllabostadenskallEnligt lagentillträde.arrendatoms

striderkontraktFörbehåll ihälsoskyddslagstiftning. ettgällande som
arrende-godkäntsdetarrendatomgällerkravdessa mot avmot om

nämnden.
enligtbyggnadsaknar visstillträdetvidarrendeställetOm som

bristfälligtibyggnadbefintlig ärellerfinnasskulleavtalet enom
Synemännentillträdessynen.vidbristbeloppdettaskick, ettsomanges

avhjälpaförvidtaskalljordägarenåtgärder attdeföreskrivaskall som
kanarbetettiddenkostnad ochdenoch bestämmabristen som

skick harbristfälligtarrendestället itidden ärkräva. Förberäknas
ocharrendeavgiftennedsättningskäligtillarrendatom rätt av

avseendedettai prövasTvistskada.förersättning av
fastighetsdomstol.

förbestämmelsenstrider rättFörbehåll mot omsom
arrenderättenöverlåtabostadsarrendatorn att

stycket JB§ fjärdekap.10 7

förutsättningarpersonligabostadsarrendators attMed tillhänsyn att en
jord-betydelsebyggnader intejord och ärsköta som ensammaav

vidlångtgåendelikasubstitutionsförbudet intearrendators, somär
ställeförutvarandesdeniarrendator sättsjordbruksarrende. Den som

skäligenjordägarenegenskapersådanaalltidemellertid attskall äga
synpunkt inteobjektivsålunda frånskallhonom. Detmednöjaskan

enligtför sigmöjligheter rätthans göraanmärka på attnågotfinnas att
iförutsättersubstitutionsförbudetfrånUndantagetarrendekontraktet.

innebärHembudetarrenderätten.jordägarenhembud tillfallvissa av
skyldighetarrendetåtertaerbjuder jordägaren motarrendatom attatt

värde.arrenderättensförersättningskäligarrendatombetalaatt
arrendekontraktförbehåll igodkännaArrendenämnden kan som

substitutionsförbudet.frånundantagenstrider mot
jordägarentill någonöverlåtsarrenderättenPåföljden att somav

förverkas.arrenderättengodtaskyldig ärinte attär att
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14. l örfarandetF vid arrendenämnden

I dispensförfarandeett enigaär frånparterna göraatt avstegom en
tvingande regel uppställts till skydd för arrendatom. För avtaletsom att
skall bli gällande måste emellertid arrendenämndens godkännande
erhållas beträffande den särskilda överenskommelsen.

Genom samtal med företrädare för arrendenämndema i Göteborg
Örebrooch har följande framkommit beträffande den praktiska hante-

ringen dispensärendena.av
Genom arrendekontraktet och eventuellt bifogade kartor kan nämn-

den bilda sig uppfattning arrendestället. Nämndens prövningen ärom
inte enbart formell karaktär det sker materiellutan även pröv-av en
ning. Nämnden kontrollerar det aktuella villkoret. fårDet inte vara
stötande eller oskäligt arrendatoms synvinkel och det får inte hellerur
föreligga någon oklarhet. Sammanträde hålls vanligtvis inte utan
oklarheter brukar lösas underhandskontakter med ingivaren. Pågenom
grund dessa kontakter avslag ovanliga dispensärendena.iärav

Hyresråden har vidare framfört följ ande synpunkter. Eftersom det är
till fördel för arrendatom jordbruket ekonomiskt bärkraftigtatt är ingår
det i nämndens prövning såväl skydda arrendatomatt tillatt tasom

samhällspolitiskt intresse.ett Om arrendatom förklarar sig inför-vara
stådd med avtalsvillkor oförmånligt för honomatt ett är dettatrotsmen

beredd godta detsammaär torde inteatt nämnden avslå dispensansö-
kan. skulleDet till nackdel för arrendatorema dispensförfa-vara om
randet bort eftersom det fortfarandetogs vanligt förekommandeär att
nämnden har synpunkter förbehållenpå eller villkoren. kanDe således

oskäliga arrendatom eller så de intemot tydligt formulerade.ärvara
Nämnden behöver sällan avslå ansökningarna nämndens påpe-utan
kanden föranleder i stället erforderliga justeringarparterna göraatt i
förbehållen eller villkoren. Redan risken för nämnden inte kommeratt

godkänna förbehåll elleratt villkor innebärett dispensförfaran-ett att
det i sig preventionär oförmånliga villkor huvudmot att överen taget

in i kontrakten.tas

Överväganden14.2

Utredningens förslag: Frågor dispenser skall handläggas den läns-om av
styrelse inom verksamhetsområde fastigheten ligger. Länsstyrelsensvars
beslut får inte överklagas.
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Allmänt14.2.1

utredningens uppdrag ellerDet ingår i undersöka någon någraatt om
de uppgifter dagi åligger nämnderna kan begränsas, undvarasav som

eller föras till någon myndighet.över annan
Dispensärendena utgjorde samtligaår 1997 20 procentca av arren-

denämndemas ärenden. tvingande arrenderättsliga lagstiftningenDen
föreliggerdet behov lösningar anpassade efter degör äratt av som

enskilda förhållandena vid olika arrenden. Dispensema skapar trygghet
avtalsförhållandet och ochi undanröjandet otydligheter tveksammaav

avtalsvillkor medverkar framtida undvikas. hartill tvister kan Annatatt
framkommit ifråga-inte marknadens har behov deän att parter attav

varande dispensema består. därför utredningens uppfattningDet är att
dispensförfarandet bör bestå arrendenämndema bort.även tasom

Dispensema skall länsstyrelsen14.2.2 handläggas av

Dispensärendena innebär huvudsakligen arrendenämnd prövaratt om
arrendatom konsekvenserna han arrendekontraktetinsett i görattav

från jordabalkens tvingande regler och således tillavsteg tar vara
dennes intressen. kan dock inte helt bortse från de tvingandeMan
bestämmelsemas allmänt samhällspolitiska syfte. Nämndernas arbete
innefattar offentligsålunda kontroll villkoren i arrendeavtalen.en av
Dispensförfarandet måste därför betraktas administrativ ochsom en
förvaltande uppgift.

lagstiftning domstolarnas verksamhet har underDen rörsom senare
år präglats renodla verksamheten. därvidDetsträvan attav ansesen
allmänt domstolarna handlägga frågori princip endast böratt som
verkligen kräver domstolsprövning och således faller inomsom ramen
för vad kallas rättskipning egentlig det finnsi mening. Bara ettsom om
klart samband domstolarnas rättskipningsuppgiftermellan och annan
myndighetsutövning eller finns skäl fråndet i övrigt starkaom som
effektivitetssynpunkter talar for det, har komma frågadet böra iansetts

låta domstolarna inneha uppgifter rättskipningsornrådet.vid sidanatt om
Arrendelagstiftningens tvingande karaktär och dess utformning med

besittningsskydd för jordbruks- och bostadsarrendatom medför det iatt
och för föreligger samband dispensärendena ochsig mellan övrigett
lagstiftning kan motivera fastighetsdomstolen handläggerävenattsom
dispensärendena. förvaltningInslagen och offentlig kontroll i dis-av
pensärendena emellertid förordarså betydande utredningenär attatt
dessa handläggs domstol. Eftersominte flertalet dispensärenden iav en
dag förfarandetsammanträde dessutom iavgörs är stortutan sett
skriftligt. därförskriftlig handläggning enligt förvaltningslagenEn är
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ändamålsenlig. Enligt förvaltningslagen har dessutom rättpart atten
muntligen lämna sina uppgifter inför beslutsmyndigheten, det kanom
ske med hänsyn till arbetets behöriga förvaltningslagen.gång 14 §
Utredningen sålunda uppgiften handlägga dispensema böratt attanser
ligga på förvaltningsmyndighet. Vid valet myndighet framståren av
länsstyrelserna, har erfarenhet jordbruksfrågor och sedanävensom av

Ärendenatidigare handhar tillståndsärenden, lämpliga. kommersom
därvid handläggas enligt förvaltningslagen.att

kanDet i sammanhanget anmärkas fram till tidpunkten föratt
jordabalkens införande kunde arrendenämndens beslut i dispensfrågor
överklagas till länsstyrelsen.

Utredningen låtit företrädarehar för länsstyrelserna i Stockholms
län, Dalarnas län, GötalandVästra och Jönköpings län sig överyttra
länsstyrelsernas möjlighet arrendenämndemas uppgifteröveratt ta
beträffande dispensema. Samtliga uttalat positiva till förslaget. Detär
framhålls dispensärendena inte artfrämmande för länsstyrelserna,äratt

sedan tidigare har erfarenhet såväl arrendefrågor, jordförvärvs-som av
frågor marklagstiftning inom jordbruksområdet. Motsom annan
bakgrund länsstyrelsernas förvaltningsrättsliga kompetens ochav
erfarenhet företrädarna länsstyrelserna har den kompetensattanser

krävs. påpekasDet dock överföring ärendena tillattsom en av
länsstyrelserna förutsätter dels vissa utbildningsinsatser, dels
ekonomiska fördelas mellan länsstyrelserna på lämpligtatt ettresurser
sätt.

Utredningen föreslår dispensärendena skall tillkomma länssty-att
relsen. Lokalt behörig myndighet bör därvid den länsstyrelse inomvara

verksamhetsområde fastigheten ligger.vars
beslut dispensärendeEtt i vid arrendenämnden kan i dag inteett

klandras. Beslutet har heller rättskraft.inte Utredningen har övervägt
länsstyrelsens beslut skall kunna överklagas. Eftersom behovetom

härav ringa och då det dessutom synnerlig vikt fåär att ettsynes av
snabbt frågan,avgörande har utredningen för nuvarandestannat attav
överklagandeförbud skall bestå. Utredningens på arrendefrågorexpert
har också förordat detta.
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arrendatorers1985:65815 Lagen om

förvärva arrendeställeträtt att

Gällande15.1 rätt

Inledning15. l

förvärva arrendestället1985:658 arrendatorersLagen rätt att gerom
före förvärva arrendeställetarrendator köparerätt att annan omen

gårdsarrende jordbruksarrende omfat-avtalet gäller d.v.s. ettett som-
bostad för arrendatom eller bostadsarrende. Företrädesrättentar ett-

förebildhar utformats med ombildningslagen se avsnitt 9.som
paragrafhänvisningama lagenOm inte nedanannat anges avser

förvärva arrendestället.l 985:65 8 arrendatorers rätt attom

Ärendena arrendenämndenvid15. 1

och §§hembud behövs 6Fråga 7om

s.k. förköpsrätt, får hanOm arrendatom har intresse sinutövaattav
fastighets-anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för anteckning i

boken.
förFast egendom vilken gäller intresseanmälan får inte överlåtasen

arrendatom har erbjudits förvärva helaköp eller byte utan att attgenom
sitt arrendeställe. sådant erbjudande hembud skerEtt attgenom
jordägaren förslag till köpeavtal till arrendenämnden. Frånin ettger

falljordägarens hembudsskyldighet lagen undantag bl.a. för detgör
ellerarrendatom godkänner överlåtelsen överlåtareärsamt statenom

förvärvare 5 §.
ytterligare undantag från jordägarens hembudsskyl-I 6 § vissagörs

dighet. undantag föreligger ankommer påPrövningen ettom arren-av
denämnden.

gäller hembud och§ regleras vad har antagitsI 7 ettettsom om
förvärv förvärvet blivit ogiltigtdärmed har kommit till stånd, harmen
till följd bestämmelserna i kap. jordabalken angående köp4 7 § avav
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Ävenvisst område fastighet. den prövning då kan behöva görasav som
ankommer på arrendenämnden.

nämndlagen stadgas förI det fall fråga jordbruksarrende,att är om
skall nämnden i vissa fall inhämta yttrande från länsstyrelsen.

Anmälan och antagande hembud och §§8 10av

Hembud sker skriftlig anmälan jordägaren till arrende-genom en av
nämnden. Jordägaren skall in honom undertecknat skriftligettge av
förslag till köpeavtal skall innehålla uppgift köpeskillingensom om
och övriga villkor för förvärvet. På enligt ombild-sättsamma som
ningslagen har jordägaren skriftligen efter arrendenämnds föreläg-att
gande avhjälpa brist hembudeti varvid hembud ha skett den daganses
då bristen avhjälptes. Förslaget till köpeavtal skall arrende-genom
nämndens försorg delges arrendatom.

Antagande hembud sker arrendatom inomett att treav genom
månader från den dag då hembudet skedde skriftligen anmäler till
arrendenämnden han beslutat förvärva egendomen på de villkoratt att

i jordägarens förslag till köpeavtal. Om hembudet harsom anges
antagits skall det jordägaren och arrendatom har slutitanses som om

avtal i enlighet med förslaget till köpeavtal 11 §.ett
Hembudet upphör gälla det inte inom föreskriven tidatt antasom

och föreskrivetpå eller arrendatom skriftligen har underrättatsätt när
arrendenämnden han inte hembudet 10 § andra stycket.att antarom

Tillstånd till överlåtelse §12

Även hembud har upphört gälla, får överlåtelse köpett attom genom
eller byte till någon arrendatom inte ske medan arrendatomsänannan
intresseanmälan gäller, villkoren för överlåtelsen ärsammantagnaom

för jordägaren vadavsevärt vidänogynnsammare som angavs
hembudet. Har jordägaren sedan hembud upphört gälla gjortett att ett

hembud enligt vilket villkoren för jordägarennytt är ogynnsammare
och upphör detta hembud gälla, gäller vad angivitsäven på detatt ovan

hembudet.nya
Arrendenämnden på framställning överlåtaren hinderprövar av om

överlåtelse föreligger.mot
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Särskilda bestämmelser

Enligt nämndlagen överklagas nämndens beslut enligt den angivna
lagen besvär hos fastighetsdomstolen. Vid handläggningengenom av

överklagande tillämpas bestämmelserna i kap.52 2-12ett
rättegångsbalken överklagande beslut. Fastighetsdomstolensom av
beslut får enligt nämndlagen överklagasinte 23 § nämndlagen.a

Vardera skall för rättegångskostnader fastighets-sina iparten svara
domstolen, i den mån följer kap.inte 18 6 § rättegångsbalkenannat av
14 §-

Förfarandet vid arrendenämndenl5.l.3

Som tidigare redovisats behandlar Domstolsverkets handbok för hyres-
nämnd och arrendenämnd flertalet de ärenden förekommakanav som
vid arrendenämnd. Handläggningen ifrågavarande ärenden be-en av
skrivs maj enligt följande.1993

hembud behövsFråga om

Jordägaren sökande. denMotpart arrendator gjort intresse-är är som
anmälan beträffande fastigheten. Ansökan översänds normalt till

för yttrande ärendet tillinnan sammanträde.motparten sätts ut

Anmälan hembudav

Jordägaren skall skriftlig anmälan till arrendenämnden. Någongöra en
finns inte i ärendet. anmälan harNär skett riktigtmotpart sättett

delges de handlingarnaingivna den arrendator har gjort intresse-som
anmälan. Inskrivningsmyndigheten skall underrättas hembudet ochom

dagen då hembudet skedde. Sedan delgivning med arrendatom harom
skett avskrivs ärendet från vidare handläggning. kan skeDetta genom
avskrivningsbeslut på dagboksbladet. underrättelseNågon beslutetom
behövs inte.

Antagande hembudav

Arrendatom skall skriftlig anmälan till arrendenämndengöra attom
han beslutat förvärva den hembjudna egendomen. ogiltigtEtt anta-
gande hembud eller för anmälan skall avvisasettav en sen av arren-
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ordningstället gjorts ianmälan i upprättasdenämnden. Om rätt ett
föreskrivethar antagits påhembudetvilket förklaras sättbeslut i att

jordägaren ochtillställasBeslutet skallföreskriven tid.och inom
arrendatom.

hembudUnderrättelse inte antasatt

skriftligenhembud gåtttiden förinnanarrendatomOm utanta ettatt
hembudet, upphördennearrendenämnden inteunderrättar antarattom

detta. Sedan under-underrättasJordägaren skallgälla.hembudet att om
hand-från vidareavskrivs ärendettill jordägarenrättelsen översänts

läggning.

överlåtelseTillstånd till

arrendator gjortdylikt ärende.sökande DenJordägaren iär ett som
nödvändigt kan ansökanbedömsOm detintresseanmälan är motpart.

Ärendet tillyttrande tillöversändas för sätts utmotparten. samman-
behövs.förhandling inteuppenbart någonträde det inte är attom

överväganden15.2

enligt lagen arrendato-Samtliga ärendenföreslag:Utredningens om
fastighetsdomstolenskall vidarrendeställetförvärvarätt attrers
införs liksom förärendenaärendelagen.handläggas enligt För -

särskilda bestämmelserjordabalkenenligtarrendeärendena om-
förlikningsverksamhet, för-sammanträde,sammansättning,forum,

prövningstillstånd, tilltrosbevis-rättegångskostnad,medhör part,
möjlighet överklagainförs ocksårättskraft.och Detning ettatten

för hovrätt ochhembud särskilt och, Högstagodtabeslut attom
antagande hembudet.förlänga tiden fördomstolen, att av

Forum

lagen arrendatorersärendena enligt rättUtredningen attatt omanser
handläggasarrendetvister, börliksom övrigaarrendestället,förvärva

forumbestämmelsesaknarEftersom ärendelagenfastighetsdomstol.vid
Sålunda bör det föreskrivassärskild forumregel.införasbör det atten
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områdeden fastighetsdomstolskall handläggas inomärendena av vars
belägen.fastigheten är

rättegångskostnaderochörfarandelag,F sammansättning

förfarandelag,beträffandeöverväganden utredningen gjortDe som
för enligt ombild-rättegångskostnader ärendensammansättning och

enligt förevarande lag.beträffande ärendenningslagen relevantaär
skall handläggas enligtföreslår sålunda ärendenaUtredningen att

kunna delta avgörandet.särskilda ledamöter skall iärendelagen och att
kostnad såväl vidvardera skall stå sinVidare föreslås att parten

följer kap. 6inte 18 §fastighetsdomstolen i överrätt, annat avsom om
rättegångsbalken.

Överklagande

ochöverklagas till hovrättFastighetsdomstolens beslut skall kunna
beträffandeförslag lämnasenlighet med detdomstol. IHögsta som

bör prövningstill-överklagande arrendeärendenamöjligheten till av
avgörande.för fastighetsdomstolsstånd införas talan mot

liksom hyresnämndenhandlägger arrendenämnden,Som framgått
fråga enligt den aktuellaombildningslagen, enskildenligt varjegör

för Utredningenärende kan överklagas sig.lagen särskiltettsom som
beträffande den praktiskaandra övervägandensaknar anledning göra

enligtanförts beträffande ärendendessa ärendenhanteringen än somav
Överklagande 9.2.Förfarande och i avsnittombildningslagen jfr

daghembud månader från denTidsfristen för antagande är treettav
harTidsfristen förlängas. Arrendenämndenhembudet skedde. kan inte

komplettera hembuds-förelägga jordägarenemellertid möjlighet attatt
sådant föreläggandejordägaren efterkommeranmälan och ett ansesom

andra stycket.dag då bristen avhj älptes 8 §hembudet ha skett den
börbeträffande ombildningslagenföreslåsPå sättsamma som

godta hembudet kunnaöverklagande beslutetdomstolen vid attett av
skullemånader. överklagandetofficio förlänga fristen till Omsexex

kanbehäftat med bristbifallas hembudetpå så sätt att en somanses
fastighetsdomstolen haråterförvisas tillavhjälpas får ärendet attsom

sådant förhållande börjaravhjälpa bristen. Vidförelägga jordägaren att
älpt bristen.förrän jordägaren därefter avhjfristen inte löpa

sker skyndsamt.för handläggningenväsentligtDet är parterna att
beträffandedärför motsvarande regler prövnings-Utredningen föreslår
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föreslås för beslut enligttillstånd och förbud överklagandemot som
ombildningslagen.

Övriga frågor

beträffande handläggningen arrendeären-Vad övrigt föreslåsi avsom
för ärenden enligt föreva-den enligt jordabalken tillämpligtär även

förevarande lagrande lag. Sålunda föreslås bestämmelser i attom
från länsstyrelsenfastighetsdomstol skall inhämta yttrande i vissa ären-

förhör sammanträde,Vidare föreslås bestämmelser medden. part,om
rättskraft.förlikningsverksamhet, tilltrosbevisning och
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Jaktlagen16 1987:259

Gällande16.1 rätt

16. Inledningl

Upplåtelse jakt enligt kap. jordabalken7 3 § nyttjanderätt.ärav en
Eftersom jakträtten totalinte nyttjanderätt visst område,är etten av

endast bedriva jakt, denna nyttjanderätt ingenrätt ärutan atten arren-
derätt.

Jakten kan upplåtas antingen jakträttsupplåtelse eller i ettgenom en
jordbruksarrende.avtal Bestämmelser jakträtt finns i jaktlagenom om

1987:259. Om jakten har upplåtits i avtal jordbruksarrende blirett om
jordabalkens regler ordbruksarrende tillämpliga.jom

Jaktlagen innehåller inga formkrav beträffande avtalet. En
jakträttsinnehavare har vissa förlängningi situationer tillrätt av
upplåtelsen vid avtalsperiods utgång. Jakten måste då upplåtenen vara

förersättning och bestämd tid överstiger år. Enmot etten som
förlängningstvist kan hänskjutas till arrendenämnd, även prövarsom
villkoren för fortsatt upplåtelse.en

Några förverkanderegler finns förinte jakträttsupplåtelse, varfören
allmänna avtalsrättsliga regler blir tillämpliga på avtalet i det avseen-
det.

Jaktlagen innehåller forumregelinte någon för tvister jakträtts-om
upplåtelser inte skall arrendenämnd. Sådana tvister skallprövassom av
därför enligt kap.10 10 § rättegångsbalken tingsrätten denitas upp av

där fastigheten belägen.ärort

Ärendena16. vid arrendenämndenl

Besittningsskyddet jaktlagen utformats efteri har vadmönster av som
gäller frågai jordbruksarrenden förenade med besittnings-ärom som
skydd.

Ett jakträttsavtal innehavaren förlängningsrätt skall alltidsom ger
för upphöra. gäller enderaDetsamma önskarsägas att partenupp om
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ändra villkoren för upplåtelsen. kanOm inte från-parterna enas om
träde jakträtten eller villkoren för kommande avtalsperiod,av om en

påfordrar ändring föreskall den månadsenastparternaav som en
till arrendenämnd ochavtalets utgång hänskjuta tvisten 17 19

jaktlagen.
bort ochFörlängningsrätten kan inte avtalas den iparternaav ger

normalfallet jakträttsinnehavaren få förlängt föravtaleträtt att en ny
period.

Beträffande villkoren för den fortsatta upplåtelsen har arrende-
nämnden bestämma dessa utifrån vad skäligt med hänsyn tilläratt som

tidigare gällt för upplåtelsen, eventuella förändringarde villkor som
vanligt vid jämförbara förhållanden. Vidtill vad kansamt som anses

bestämmande avgiften skall därvid hänsyn till vad andra jakt-tasav
rättsinnehavare villiga betala vid jämförbara jakträttsvillkor ochär att
jaktmöjligheter.

Enligt nämndlagen står vardera sin kostnad i arrendenämn-parten
den.

godtar arrendenämndens beslut fråga förläng-Om inte iparten om
avtal jakträttsupplåtelse eller villkoren för sådanning ettav om om en

förlängning, får klandra beslutet väcka talan denparten att motgenom
andra vid fastighetsdomstol. Rättegångsbalkens regler rätte-parten om
gångskostnad gäller vid fastighetsdomstolen. Fastighetsdomstolens
dom fråga fastställande villkor enligt och hovrättens domi 19 §om av

fråga förlängning avtal jakträttsupplåtelse eller faststäl-i ettom av om
lande villkor samband med sådan förlängning får överklagasi inteav
53 §.

Överväganden16.2

Utredningens förslag: Samtliga ärenden enligt jaktlagen arrende-som
Ärendenanämnden skall handläggas vid tingsrätten. skallprövar

införshandläggas enligt ärendelagen. ärendena särskilda bestäm-För
melser fomm, sammanträde, förlikningsverksamhet, förhör medom

prövningstillstånd, tilltrosbevisning och rättskraft.part,

jakträttsärenden16.2.l arrendenämndDe som

handlägger förs till tingsrättöver

avseende jordbruks-, bostads- fiskearrenden,De tvister och intesom
fastighetsdomstol.handläggs arrendenämnd, handläggs i dag vidav
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arrendenämnds-därför framstått naturligt föreslåDet har att attsom
skall handläggas fastighetsdomstol.ärendena på dessa områden av

förlängnings- och villkorstvister vid jakträttsupplåtelse förhållerMed
annorlunda. tidigare gäller för de tvisterdet emellertid Somsig nämnts

handläggs arrendenämnd de skallenligt jaktlagen inte att tasavsom
fastigheten belägen. därförden där måstetingsrätten i Detärortupp av

lämpligen börsamtliga enligt jaktlageninte tvisterövervägas om
handläggas enligt forumregeln i 10 kap. 10 § rättegångs-tingsrättav
balken.

för införa jaktlagenbesittningsskydd i någotMotiven äratt annor-
anförs för motsvarande regler jordabalken och lagenlunda de iän som

fiskearrenden. Till skillnad från besittningsskyddsreglema i jorda-om
balken, sociala behov, bestämmelserna i jaktla-äratt tryggasom avser

vidta sådanatänkta stimulera nyttjanderättshavama till vilt-attattgen
1986/87:58vårdsåtgärder resultat på längre sikt prop. omsom ger

jaktlag, 58.m.m., s.
JaktensUtredningen vissa jaktfrågor har i sitt betänkande vill-om

föreslagit till för-kor SOU 1997:91 nyttjanderättshavarens rättatt
längning jakträttsavtal fall skall upphöra. främjai vissa Förett attav
långa upplåtelsetider vill den utredningen stället införa andrai tving-
ande bestämmelser och föreslår huvudregeln skall tidsbe-attatt vara
stämda jakträttsavtal först efter och detupphör gälla uppsägningatt att
införs lagstadgad uppsägningstid tolv månader.påen

För den fördelen det innebär samtliga tvister ochuppnåatt attsom
ärenden enligt lagen handläggs domstol och då vadvid samma ovan-
anförts skäl torde kunna anförasvid handen några vägande inteattger
häremot föreslår utredningen förlängnings- och villkorstvister vidatt-
jakträttsupplåtelser handläggs vid tingsrätt.

Förfarande1agm.m.16.2.2

överväganden beträffande de arrenderättsliga för-Samma gjortssom
längnings- och villkorstvisterna kan beträffande motsvarandegöras

vid jakträttsupplåtelse. Vid handläggning vid tingsrätt börtvister en
förfarandet.sålunda ärendelagen reglera

Eftersom ärendelagen saknar bestämmelser domstolarnas behö-om
det införas forumbestämmelse jaktlagenrighet bör i motsvarandeen

kap.den i 10 10 § rättegångsbalken.
Enligt utredningen saknas, på grund jakträttsärendenas karaktär,av

skäl föreslå andra sammansättningsregler vid handläggningenatt av
förlängnings- och villkorstvisterna de gäller enligt ärendelagen.än som
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Intresseledamöter skall således delta.inte Likaså bör ärendelagens
regler rättegângskostnademas fördelning gälla.om

Vad tidigare redovisats beträffande behovet särreglering försom av
arrendeärendena avseende sammanträde, förlikningsverksamhet, förhör
med under sanningsförsäkran, prövningstillstånd, tilltrosbevisningpart
och rättskraft tillämpligt för jakträttsärenden. Motsvarandeär även sär-
regler bör således införas i jaktlagen.
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Fristående medling och skiljeför-17

farande nämndernas upplys-samt

ningsverksamhet

Gällande17.1 rätt

Inledning17. l

Förutom tvister har nämnderna enligt uppgiftnämndlagen tillprövaatt
medla och skiljenämnd i arrende-, hyres- och bostadsrätts-att vara

tvister. Vid nämnderna förekommer upplysningsverksamhetäven en
omfattande motsvarande vid domstolarna.är änsom mer

Enligt direktiven skall utredaren bestämmelsernaöverväga attom
nämnd kan medla och fungera skiljenämnd kan upphävas. Viden som
överföring nämndernas verksamhet till domstol, kommer emel-en av

lertid upplysningsverksamheten påverkas.även att

17.1.2 Fristående medling och skiljeförfarande

Fristående medling

Bakom hyresnämndemas tillkomst den januari låg bl.a. tanken1 1969
hyresmarknaden skulle tillföras kvalificerad nämndorganisationatt en

i relativt obundna former skulle verksam för biläggaattsom vara
hyrestvistema drogsinnan de inför domstol. fickHyresnämndema
sålunda bl.a. uppgift medlingsorgan. Hyresnämndemasattsom vara
skyldighet medla framgår 69 § hyreslagen och första4 §att numera av
stycket nämndlagen.1

Arrendenämndema byggdes med hyresnämndsorganisa-som upp
tionen förebild, ocksåhar fått uppgift fungera med-attsom som som
lingsorgan.

Skillnaden mellan ärende enbart medling s.k. fristå-rörett som -
ende medling och ärende där sökanden begär prövning i sak ochett-
där medling från nämndens sida skall ske enligt 12 § nämndlagen
ligger framför allt i avsluta ärendena förlikning inte kansättet näratt
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träffas. medlingsärende skall nämndenEtt avskriva sökandensom
inte inställer inför nämnden eller förlikningsig inte kom-motpart om

till stånd. prövningsärendeI sker i stället prövning i sak ochettmer en
nämnden skall fatta beslut.ett

Antalet fristående medlingsärenden dag förhållandevisiutgör en
ringa del nämndernas verksamhet. Enligt Domstolsverkets statistik-av

för hyres- och arrendenämndema för år 1997 avsåg hyres-system av
nämndernas samtliga 26 930 ärenden ärenden fristående823 medling
eller skiljedom hyrestvist friståendei och ärenden medling eller77
skiljedom bostadsrättstvist. det gäller beträffandei När medling lokal

antalet ärenden eftersom medling obligatorisk i vissa fallär större, är
enligt 58 och 58 hyreslagen. obligatoriska medlingenDen ocha
konsekvenserna den bort behandlas i avsnitt arrende-Avatt tasav
nämndernas samtliga ärenden fristående1 509 avsåg 141 ärenden
medling eller skiljedom i arrendetvist. obligatoriska medlingenDen
vid anläggningsarrende behandlas i avsnitt 12.

Skiljeförfarande

kan avtal ellerParter i på bestämma tvister inte skallsättannat att
till domstol stället handläggas enligti lagen 1929:145 skil-utan om
jemän. skiljeförfarande denEtt enligt lagen innebär många fördelar för

Således måste skiljedom meddelas inom månader frånparterna. en sex
det påkallat skiljedom hos Skiljedomen vidareäratt part motparten.

Åoffentliginte och den kan inte överklagas sak.i andra sidan blir ett
skiljeförfarande ofta mycket fördyrt eftersomparterna, parterna,

kostnader för ombud, utredningar och liknande, belastas medutöver
kostnader för skilj arbete.emännens

ingår i hyres- och arrendenämndensDet uppgift skilje-att vara
nämnd begär det 69 hyreslagen,§ 8 kap. 30 § JB 1 §parterna samtom
första stycket 4 och 4 första stycket nämndlagen och§ 5 nämnden
arbetar därvid helt kostnad för nämndlagenAv 15 §utan parterna.
framgår vidare vardera för sin kostnad särskilti vissaatt parten svarar

Åangivna tvister. andra sidan skiljedom meddelad nämndär en av
offentlig. övrigt gäller, enligtI 15 § nämndlagen, lagen 1929:145 om
skiljemän i ärende nämnd har skiljedom i denavgöraattsom genom

följmån inte nämndlagen.annat er av
Enligt Domstolsverkets statistik för år avgjordes1997 vid hyres-

nämndema åtta ärenden skiljedom. Vid arrendenämndemagenom
avgjordes under tid elva ärenden skiljedom.samma genom
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utredningsförslagTidigare

Expertmedverkandelbetänkandeansåg i sittRättegångsutredningen
arrende-hyres- ochför det fallSOU:1987:13och specialisering att,

domstol, detvid allmänhandläggasnämndsmålen skulle komma att
ärendenlåta tingsrättemafanns hinderinte även taattmot upp som

lämp-inte ansågstvistemålsprocessenmedling. Eftersomenbart rörde
den dåva-handläggning enligtställetföreslogs iför medling,lig en

fråganRättegångsutredningenrande ärendelagen. äventog omupp
överföringföreslog vidskiljenämnd ochuppgiftnämndernas avensom

medsambanddomstol, iallmänuppgifter tillnämndernas att parterna
utfästakunde sigeller bostadsrättarrende, hyraavtal träffadesatt om

med anledningdom i tvistfullfölja talan tingsrättsinte motatt av
skiljemannaförfarandet vidskulleutfästelseavtalet. sådanEn motsvara

avtalatharframgårkap. § RBnämnderna. Av 49 2 attparternaatt om
uppkommenanledningmeddelas meddomöverklagainte enaven som

angivethärledas till visstframtida kaneller tvist rätts-tvist ettsomen
avtaltillåten.förlikning saken Ettförhållande gäller avtalet äromom

mål i 1gäller dock inte iuppkomstföre tvistensingåtts avsessomsom
RB.kap. d första stycket3 §

upphörandeBostadsdomstolens prop.med förslagetsambandI om
i sindepartementschefen det allmännaanförde1993/94:200 rätt-att

dömande ochtillhandahållabordeverksamhetskipande inte änannat
medlingsuppgift, liksomhyresnämndensochbeslutande funktioner att

organisa-skiljenämnd, lika kundeuppgiften gärna övertasatt avvara
förskapaskulle kunnahyresmarknadentionerna på egna organsom

skiljeförfarande a.a. l.medling och 5s.

Upplysningsverksamheten17. l

Allmänt

statliga1980:900och förordningensekretesslagen 1980:100 iI om
före-serviceförordningenserviceskyldighet,myndigheters gesm.m.

handa medallmänheten tillmyndigheters skyldighetskrifter attom
Serviceförordningenöversända handlingar.ochlämna upplysningaratt

skall till-domstolarvilken bl.a.föreskrifter den tid inominnehåller om
föreskrifterochhandlingarbeslut och andrahandahålla domar, om

översända handlingar. Iochupplysningarderas skyldighet lämnaatt
lämpligimyndigheterna därutöverocksåförordningen sägs att

i frågorallmänheten upplysningarskall lämnautsträckning rörsom
verksamhetsområden.deras
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11 § serviceförordningen framgårAv serviceskyldigheten skallatt
fullgöras skyndsamhet.med

Upplysningsverksamheten vid nämnderna

Den upplysningsverksamhet förekommer vid nämnderna grundarsom
sig på den allmänna serviceplikten enligt förvaltningslagenäven 4 §
1986:223. Förvaltningslagen gäller förvaltningsmyndighets hand-
läggning ärenden och domstolarnas handläggning förvaltnings-av av
ärenden 1 § FL.

Bestämmelsen i innebär4 § myndigheterna skall hjälpa denatt
enskilde till förvaltningsärenden.sin i Bestämmelsenatt ta rätt tarvara
inte bara sikte på sådan hjälp ligger på det formella planet. När detsom
behövs och lämpligt skall myndigheten också vägleda den enskildeär

allt efter omständigheterna, initiativ till ytterligare utred-att, tagenom
ning, förverka utredningen begränsas till vad nödvändigt,att ärsom
fästa den enskildes uppmärksamhet på det finns bättreatt sättett annat,

nå det han eftersträvar. Vägledningsskyldigheten gäller i principatt
oberoende begäran. ärenden där finnsI det flera enskilda medparterav
motstridiga intressen måste hänsyn dock till hjälp myndig-tas att som
heten lämnar ibland kan till nackdel förparterna motpartenen av vara
och skada tilltron till myndighetens opartiskhet. det frågansHär är art

blir betydelse prop. 1985/86:80 förvaltningslag 59som av om en ny s.
och 60.

Genom utredningens underhandskontakter med nämnderna har det
framkommit det mycket vanligt förekommande enskildaäratt att per-

begär information hos nämnderna. Informationen kan gällasoner rena
upplysningar, dvs. ärende kan bli avgjort,när kanett ävenom men

vägledning, råd och hjälp beträffande fråga,viss t.ex.avse annan om
innehållet i rättsregel. Upplysningsverksamheten har sådanen en om-
fattning flera hyresråd och biträden på de nämnderna varjeatt större
dag särskilt avdelade denna service allmänheten.är Företrä-att ge

fördare Hyresnämnden Stockholmi har de hyresråduppgett att som
inte har sammanträde på förmiddagama har till uppgift påatt svara
allmänhetens frågor. Vid Hyresnämnden i Göteborg finns särskilten
anställd tjänsteman har till uppgift besvara allmänhetens frå-attsom

Vidare deltar vid behov nämndens övriga personal i detta arbete.gor.
Företrädare för Hyresnämnden Malmö hari förklarat den tidatt som
upplysningsverksamheten i anspråk i princip anställdtar motsvarar en
tjänsteman. Nämnderna upplysningsverksamheten betydel-att äranser
sefull på grund den rättsliga regleringen nyttjanderätt till fastattav av
egendom svåröverskådlig och otillgänglig för allmänheten.är
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Upplysningsverksamheten vid domstolarna

Utöver den serviceskyldighet förvaltningsverksamheteni gällersom
enligt förvaltningslagen stadgas i serviceförordningen domstolarna iatt
lämplig utsträckning skall i sin övriga verksamhet lämna enskilda
upplysningar frågori den verksamheten. Serviceförordningenrörsom
gäller sålunda domstolarnas dömande verksamhet.även

Utgångspunkten för serviceskyldigheten den skall sträcka sigär att
så långt möjligt befogade intressen träds förär Enutan att när.som
naturlig det faktum domstolsförfarandet nonnaltgräns sätts att är ettav
förfarande där två står varandra och där domstolens biståndparter mot
till den kan den andre uppfattas domstolenparten ärattene av som
partisk. Domstolens serviceskyldighet på det förprocessuella stadiet i
tvåpartsmål bör därför inskränka sig till upplysningaratt ge av mer
formell anvisningar hur formulär för stämnings-art, t.ex. att ettge om
ansökan fylls ochi lämna allmänna upplysningar förfarandet vidatt om
domstolen, rörande innebörden gällande regler rättegångs-t.ex. av om
kostnader. Allmänna frågor innehållet i rättsregel bör därvidom en
kunna besvaras, däremot bör domstolen inte lämna besked hurmen om
materiella regler bör tillämpas i enskilt fall. När det gäller ärendenett

enpartskaraktär det däremot naturligt den förprocessuellaär attav ser-
vicen i mån behov går längre och sig vad i normalfalletnärmarav som

tänkt gälla enligt förvaltningslagenär prop. 1986/87:89att ettom
reformerat tingsrättsforfarande, 115-117.s.

överväganden17.2

Utredningens förslag: friståendeDen medlingen och skiljeförfaran-
det kan inte bestå vid förfarande vid domstol och skall därförett
upphöra.

Upplysningsverksamheten får begränsad omfattning änen mer
vad fallet i dag.ärsom

l7.2.1 Fristående medling och skiljeförfarande

Uppgiften medla har historiskt varit viktig del hyres-att sett en av
nämndernas verksamhet. För arrendenämndemas del har skiljemanna-
verksamheten haft motsvarande betydelse.

den redovisadeAv statistiken framgår emellertid medlingsfunk-att
tionen vid hyresnämndema dagi mindre del nämndensutgör en av
arbete. Medlingen dessutom i utsträckning ganska bagatell-rör stor
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ocksåskiljedomar vid arrendenämndenartade frågor. Antalet är
mycket begränsat.

dettill början konstaterasgäller skiljeförfarandet kandetNär atten
domstol. Vidrättskipning inte kan ifråga privat ägaär som rumom en

dag mycketdärför det skiljeförfarande i iintegrering måste somen -
dessutom tilläggasomfattning upphöra. kanbegränsad Detäger rum,-

hyres- ochförsvarligt på justdet knappast kan att statenatt anses
rättsområden, tillhanda-område, till skillnad från övrigaarrenderättens

vill ocksåkostnadsfritt skiljeförfarande. Utredningenhåller ett
meduppfattning fördelarnaRättegångsutredningensinstämma i att

nämnderna mån kan uppnåsskiljeförfarandet vid i viss attgenom par-
eller beslutallmän domstols dom iutfäster sig inte överklagaterna att

med anledning avtalet.tvist av
finnasskiljeförfarande mådet behovUtredningen att av somanser

för skiljeförfarandeefter får tillgodoses inomintegrering ramenen
lagen 1929:145 skiljemän.enligt om

fleramedlingsförfarandet har i enkätsvardet sedan gällerNär
för ochanfört medlingen har betydelsenämnder att stor parterna atten

vid domstol.den dessutom medför minskat antal rättstvister Hyres-ett
lagstiftningenStockholm och Göteborg har framhållitnämnderna i att

svåröverskådlig och otillgänglignyttjanderätt till fast egendom ärom
varför fristående medlingen framstår nödvändig.för denparterna som

Medlingsförfarandet nämnderna tvekan billigt ochvid är utan ett
utreda vilka punkter deenkelt för på ärsätt att samtparterna oense

det finns förutsättningar för frivillig uppgörelse.undersöka Attom en
bak-fristående medlingsförfarande tingsrättlägga motett synes -

domstolarnasde allmänna strävandena renodlinggrund mot en avav
kunna vända till domstolarbete uttalanden bör sigsamt att parterom

fattas beslut möjligt.endast det behöver intenär -
för tvistlösning. Såledesfinns på hyresmarknaden i dagDet organ

RiksförbundFastighetsägareförbund ochhar Sveriges Hyresgästemas
Bostadsmarknads-träffat avtal betecknatett gemensamt organom

fem ledamöter från för-kommittén. Kommittén består ett vartav av
uppgift utlåtanden ochbunden och dess huvudsakliga är att avge

dit till förbundenrekommendationer i ärenden hänskjutitssom av
förhandlingsorgan alla fallanslutna föreningar i övrigautgörasamt att

påkallas förbunden. Kommitténs utlåtanden ochdär så någotav av
rekommendationer syftar till lösa hyrespolitisktvister är artatt avsom
eller skälighets- eller lämplighetsbedömningar. Där-inrymmersom

civilrättslig rättstolkning och bevis-faller avgöranden natur,emot av
frågor utanför kompetensområdet, kommitténinte enigär attomom
ärendet ändå skall prövas.
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Vidare finns mellan Sveriges Fastighetsägareförbund Sverigessamt
Köpmannaförbund Hantverks- Industriorganisationoch Sveriges och

avtal arbets- och förlikningsorgan benämntett gemensamtettom
Lokalmarknadskommittén. Kommitténs uppgift förär utgöraatt organ
samråd och samverkan i frågor rörande lokalmarknadens utveckling

förutsätt-avseende affärslokaler Kommittén kan i övrigt utrönam.m.
träffa överenskommelserningarna för och rekommendationeratt avge

för lokalhyresmarknaden avseende organisationemas medlemmar,
medlemsföretagutlåtanden i ärenden hänskjutits dit samtavge som av

förhandlingsorgan i alla fall där så påkallasövrigautgöraatt av
hyresvärds- eller hyresgästparten. Kommitténs utlåtanden och rekom-
mendationer skall syfta till lösa frågor hyrespolitiskäratt art.som av
Liksom för Bostadsmarknadskommittén faller avgöranden civil-av

bevisfrågor utanförrättslig rättstolkning och kompetensområdetnatur,
inte kommittén ärendet ändå skallenig prövas.är attom om

funktionOrganisationerna fyller mycket viktig på hyresmarkna-en
frånden. inte orimligt utgå organisationerna på siktDet att attsynes

kan förpåta sig medlingsverksamhet.ansvaret en
anförts de flesta nämnder medlingen förhindrar fram-Som attanser

tida inför domstol. Medlingen vid nämnden inleds alltså mångatvister
förgånger innan förts till domstol. förutsättning någontvisten En att

medling dock inför nämndenskall inställer sigäga är att parternarum
för skrivs ärendet Medlingen förutsättersammanträde; annars av.
sålunda villiga frivilligt medverka.äratt attparterna

Även fristående medlingsförfarande införmöjlighet till ettutan en
offentligt bör kunna träffa överenskommelsergivetvis parterorgan

fallmed varandra. bör kunna själva, i vissaDetta göras parternaav
med bistånd från någon organisation ellerrepresentant annatav en

uppfattningbiträde eller ombud. bör enligt utredningens iParterna stor
förautsträckning kunna sina mellanhavandengöra utan attomupp

tvisten till domstol.
avskaffande fristående medlingen kan fall leda tillden i vissaEtt av

skulle ha förs till domstol.tvister, gjorts Näratt som annars upp, en
förts finns dock möjlighetertvist väl till domstol det goda tvistenatt

domstolens förlikningsverksamhet kan lösas på frivillig väl.genom
Enligt kap. rättegångsbalken har domstolen nämligen skyl-42 §17 en
dighet tvistemål verka för förliks. förarbetena tilli Avatt att parterna
bestämmelsen framgår denna skyldighet långtgående. Föräratt samt-

frågor föreslåsliga hyres-, bostadsrätts- och arrenderättsliga som
handläggas enligt ärendelagen förordar utredningen dessutom sär-en

skall för förliksskild bestämmelse domstolen verka att parternaattom
förliks efter förslag någondera och detoch, inteparterna partenom av
förutsättningar för förlikning saknas, lägga framinte uppenbartär att
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Ävenförslag till förlikning jfr bl.a. avsnitt 3.2.5. sedan förtstvisten
till domstol, finns sålunda goda utsikter för den domstolensatt genom
förlikningsverksamhet kommer lösas frivilligpå väg.att

Synpunkten den lagstiftningenkomplicerade på hyresområdetatt
nödvändiggör hellermedlingen inte invändningsfri. Således kanär
ifrågasättas problemetinte med svårtillgänglig lagstiftning börom en
åtgärdas på upplysningsverksamhet sesätt, ävenannat t.ex. genom

avsnitt. Ett erbjudande medling inte heller tvek-nästa generöst ärav
löst till för bägge till den ansökerMotpartenparter.gagn som om
medlingen drabbas således ibland helt opåkallat kallelse till ettav
sammanträde; saken hade kanske kunnat klaras vid direktkon-upp en
takt med eller framförsockså det krav i medlingsan-ärmotparten som
sökan helt orealistiskt.

Utredningen sammanfattningsvis avskaffande denatt ettanser av
fristående medlingen märkbar försämrainte i mån kommer denatt
enskildes möjligheter tillvarata sin på hyres- eller arrendeområ-rättatt

förhållandetdet. lagstiftningen kan uppfattasDet svårtillgäng-att som
lig kan inte i sig motivera medlingen behålls. Eftersom det inteatt
heller finnsi övrigt tillräckliga skäl föreslå bibehållande förordasatt ett

medlingen avskaffas.att

l7.2.2 Upplysningsverksamhet

det gällerNär upplysningsverksamheten präglas nämnderna dagi av
förvaltningslagens princip myndigheten skall vägledaatt parternaom

materiella frågor,i dock med beaktande tilltron tilläven attav myn-
dighetens opartiskhet får trädas förinte i tvåpartsförhållanden. Förnär
motsvarande fall vid domstol har däremot uttalats frågor inne-att om
hållet i rättsregel bör kunna besvaras domstolens objekti-en men om

och opartiskhetvitet skall bevaras kan det inte bli aktuellt domsto-att
len lämnar besked hur materiella regler bör tillämpas i enskiltettom
fall.

skillnad föreliggerDen således mellan nämndernas och dom-som
stolarnas lagstadgade skyldighet det gäller frågan lämnanär attom
upplysningar materiella frågori tydliggörs de storagenom resurser

nämnderna för upplysningsverksamheten. Upplysnings-avsättersom
verksamheten vid domstolarna således omfattninginteär av samma

vid nämnderna.som
måsteDet den begränsning till allmänheteni servicenövervägas om
integrering ofrånkomligen kommer medföra oacceptabelärattsom en

och således upplysningsverksamheten bör överflyttas till någonom
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dennakan tillgodoses något Imyndighet eller sätt.annatannan
anföra följande.fråga vill utredningen

arrenderättsliga områdetdet hyresrättsliga ochRegelsystemet på
Eftersom denuppfattas komplicerat och svårtillgängligt.med rätta som

lagstift-den arrenderättsligahyresrättsliga och i viss mån kanske även
självklarhetskyddslagstiftning får detsocialningen är anses som enen
försesform, allmänheten medsamhället till, i eller attatt ser en annan

för tillvaratanödvändig information kunna sin rätt.att
framhållas olika organisationer påbör i sammanhangetDet att

medoch arrendeområdet förser sina medlemmarhyres-, bostadsrätts-
medlemdem enskilda fall. iinformation och bistår i Den ärsom en

Samhälletfår hjälp för kunna tillvarata sinsådan organisation rätt.att
ellerundandra krävakan dock knappast sig sitt attgenomansvar

medlemstillhörighet.förutsätta en
1996:1619 kan rådgivning lämnas iEnligt rättshjälpslagen en

advokat eller biträdande jurist pårättslig angelägenhet enav en en
ochlämplig under minst timmeadvokatbyrå eller enannan person

betalas till denavgift för rådgivningen skallhögst två timmar. En som
Avgiften fastställs till belopp för varjerådgivning.lämnar ett som

f.n.fjärdedel timkostnaden,påbörjad kvart ärmotsvarar somen av
får ned1999. lämnar rådgivning1053 kr januari Den sättasom

ekonomiska förhållandenavgiften till hälften den rättssökandes gerom
såledesanledning till det. Rådgivning enligt rättshjälpslagen är ett

enskilt ärende.till nämndens rådgivning och hjälp i Denalternativ ett
kostnadsfri.dock, till skillnad från nämndens rådgivning, inteär
och skyldighettidigare anförts har tingsrätt möjlighetSom att

hyresrättslig lagstiftning ochallmän information innehållet ilämna om
domstol. Motsvarande gäller för fastighetsdomstol påförfarandet iom

området. torde utfört dendet arrenderättsliga Härigenom störstarätt --
tillfreds-allmänhetens berättigade krav på information kunnadelen av

härför självfallet det finns tillräckligtställas. förutsättningEn är att
Medför uppgiften skall kunna utföras på bramed personal sätt.ettatt

få hjälpfinns möjlighet för den enskilde ihänsyn till det även att ettatt
utredningenfall rättshjälpssystemetenskilt attansergenom

domstols möjlighet härvidlag inte motiverarbegränsningen i att en
myndighet.särskild upplysningsverksamhet läggs påöver en annan

fomiföreslår därför upplysningsverksamheten denUtredningen iatt
nämnderna får upphöra vid integrering ochden har inom attsom ennu

införas.särreglering denna fråga således inte skallnågon i
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Övergångsbestämmelser18

Inledning18. l

flestautredningen deanförs i de föregående avsnittenSom attanser
förasoch arrendenämndema kanärenden handläggs vid hyres-som

förslag där-domstolarna. Enligt utredningens börtill de allmännaöver
uppgifter, med undantag, läggas på tings-vid hyresnämndemas några

undantag,arrendenämndemas uppgifter, likaså med vissaochrättema
fastighetsdomstolama.läggas på

skallförslag och arrendenämndemaUtredningens innebär hyres-att
vidpersonella frågor uppståravvecklas. rad organisatoriska ochEn en

uppdragDomstolsverket iavveckling. Enligt direktiven kommer att
frågor. utredningens uppdrag ingår däremotutreda dessa I taattatt

handläggs vidställning till Övergångsbestämmelser för de ärenden som
nämnderna.

Ärendena vid hyresnämnden18.2

för de föreslagna ändringarna kan träda iNågon bestämd tidpunkt när
kraft kan förrän Domstolsverkets utredning klar. finnsinte Detäranges

förasemellertid skäl för hyresnämndemas uppgifter kantalar attsom
till tidigast den juli utredningen föreslårtingsrättema 1 2001över att

de flesta ändringarna skall träda kraft vid denna tidpunkt. Frågai upp-
destår hur de ärenden hyresnämnderna inte har avgjort när nyasom
hyres-bestämmelserna träder i kraft skall hanteras. alternativEtt är att

avsluta ärendena. alternativnämnderna möjlighet Ett ärannatattges
överlämnas till Utredningen har funnit det förstade tingsrättema. attatt

bör ärenden och det på andra.alternativet tillämpas på vissa senare
föreslår skall handlägga hyresärendenaUtredningen tingsrättenatt -

redovisas före-med några få undantag enligt ärendelagen och isom-
gående och 3.2.1 det praktiken inte någonavsnitt avsnitt 2 i störreär

Åtskilligaskillnad mellan reglerna nämndlagen och ärendelagen.i i
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ärenden tingsrätten i dag handlägger enligttyper ärendelagenav som
har innan de korn under tingsrättens prövning handlagts förvalt-av en
ningsmyndighet enligt någon lag. Det gäller överklagadet.ex.annan
utsöknings- och skuldsaneringsärenden, handläggs enligt särskildasom
regler vid kronofogdemyndigheten. Något hinder låta ärendenmot att

inletts vid hyresnämnden handläggas enligt ärendelagen och enligtsom
de kompletterande förfaranderegler meddelas torde inte finnas.som
Utredningen därför samtliga ärenden föreslagits handläg-attanser som

enligt ärendelagen och hyresnämndema inte har avgjort denärgas som
bestämmelserna träder kraft,i skall lämnas till tingsrätt förövernya

fortsatt handläggning. För bestämmelser fördelningatt samma om av
rättegångskostnader skall gälla i tingsrätt hyresnämndi föreslås attsom
vardera skall samtligai ärenden överlämnas för sinparten som svara
kostnad i tingsrätten.

Skillnaderna mellan nämndlagen och rättegångsbalken är större än
Ävenmellan nämndlagen och ärendelagen. de pågående tvister som

efter integrering föreslås handläggas enligt rättegångsbalkensen
bestämmelser bör dock överlämnas till tingsrätten. kanDet i detta
sammanhang mål angående betalningsföreläggande ochnoteras att
vanlig handräckning, handläggs kronofogdemyndigheten enligtsom av
lagen 1990:746 betalningsföreläggande och handräckning, efterom
överlämnande till tingsrätten handläggs enligt rättegångsbalkens regler.
I dessa mål de sökanden till kronofogdemyndigheten ingivnaanses av
handlingarna stämningsansökan jfr 60 lagen§ betalnings-som om
föreläggande och handräckning. de hyrestvisterFör påbörjats vidsom
hyresnämnd och vid den fortsatta handläggningen efter överläm-som
nandet skall handläggas enligt rättegångsbalken föreslås, liksom för de

skall handläggas enligt ärendelagen, vardera skallatt partensom svara
för kostnadsin i tingsrätten.

Ärenden enligt lagen 1975:1132 förvärv hyresfastighetom av
föreslås handläggas vid länsstyrelsen. Något hinderm.m. mot att

överlämna ärenden enligt denna lag till länsstyrelsen finns inte.
Utredningens förslag innebär, prövningenutöver att ett stortav

antal ärendekategorier flyttas till tingsrätten eller länsstyrelsen, att
vissa ärendekategorier avskaffas. Det gäller medling vid uppsägning av
lokalhyresavtal 58 och 58 hyreslagen, s.k. fristående medlinga
69 § hyreslagen och första4 § stycket l nämndlagen och skiljeförfa-
rande 69 § hyreslagen och första4 § stycket 5 nämndlagen. Eftersom
de nämnda ärendekategoriema föreslås avskaffas måste utgångspunk-

dessa ärenden inte överlämnas tillten någonatt myndighet.vara annan
De bör i stället avvecklas vid respektive hyresnämnd.

De bestämmelser föreslås vid uppsägning lokalhyres-ettsom av
avtal 58 och 58 hyreslagen kan inte tillämpas på avtal hara som
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lcraft. Utredningen föreslår hyres-innan lagen har iträtt attsagts upp
finnas kvar förefter ikraftträdandet övergångsvis skallnämnderna att

Även skiljeförfaranden börlokalmedlingsärendena.handlägga nämn-
Pågående ärenden rörande friståendederna få handlägga.övergångsvis

med hänvisning tillmedling bör däremot skrivas den 30 juni 2001av
den lagen.nya

längst underrörande uppsagda lokalhyresavtal kommerTvister som
ikraftträdande hänskjutas till nämnd för med-månader eftertvå attett

handläggas normalt Nämndemaling. Medlingsärendena bör på sätt.
yttrande marknadshyran ellerbör sålunda på begäran avge om om

godtagbar. uppskovhuruvida anvisad ersättningslokal Fråganär omen
ikraftträdandet vidavflyttning måste dock efter tingsrätten.med prövas

Ärendena vid arrendenämnden18.3

På motsvarande skäl redovisas utredningen deattsom ovan anser
de bestämmel-ärenden arrendenämnden inte har avgjort närsom nya

kraft, och skall handläggas enligt ärendelagenträder i ellerserna som
rättegångsbalken, skall överlämnas till fastighetsdomstol respektive

Vardera bör fastighetsdomstolen respektivetingsrätt. i i tings-parten
frånför kostnad i ärenden har överlämnatssinrätten svara som arren-

denämnd. Slutligen skall ärenden angående dispenser överlämnas till
länsstyrelsen.

ärendekategorier föreslås avskaffas bör inte överlämnas.De som
ärenden bör i stället på motsvarande ärendenDessa sättsamma som

vid hyresnämnden, avvecklas vid respektive nämnd. Pågående ärenden
fristående förstarörande medling 8 kap. 30 § jordabalken och §l

stycket nämndlagen bör sålunda skrivas den§ l 30 juni 2001.av
Ärenden angående medling vid avtal anläggnings-uppsägning av om

kap. och jordabalken och skiljeförfaranden 8arrende 11 6 6 a
jordabalken och första stycket nämndlagen börkap. 30 § l § 4 nämn-

efter ikraftträdandet handlägga.derna övergångsvis

överklagade hyrestvister och klandrade18.4

arrendetvister

Enligt utredningens uppfattning bör de nuvarande fullföljdsreglema -
praktiska behållas för samtliga ärendeninte minst skäl avgörsav som-

hyresnämnden. överklagade ärenden hovrätt harvid Svea inteDe som
träder kraft bör sålundaavgjort de bestämmelserna i intenär över-nya
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lämnas till någon hovrätt. bör deDäremot ärendenannan som
överlämnas från hyresnämnd till tingsrätt, liksom de efter ikraft-som
trädandet inleds vid någon tingsrätt, överklagas enligt de bestäm-nya
melserna till den hovrätt inom domkrets tingsrätten belägenärvars

ärenden ochDessa mål skall följa de bestämmelserna och ävennya
kunna överklagas till domstolen.Högsta

Liksom hyresnämndemas avgöranden bör samtliga avgöranden som
arrendenämndema meddelar följa de nuvarande bestämmelserna om
klander och överklagan. Det innebär dessa får klandras vid fastig-att
hetsdomstol och därefter överklagas till hovrätt. Klandrade arrende-
nämndsbeslut inte har avgj de bestämmelserna träder inärortssom nya
kraft skall inte överlämnas till hovrätt fastighetsdomstol. skallDeav

hellerinte kunna överklagas till domstolen.Högsta
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direktivGenerella19

Inledning19. 1

direktiv tillregeringensutredningsarbetetförgällerdirektivenEnligt
redovisningangåendeutredaresärskildaochkommittéersamtliga av

offentliga1992:50,dir.konsekvenser prövaregionalpolitiska attom
kon-jämställdhetspolitiskaredovisa1994:23,dir.åtaganden attom

brottslig-förkonsekvenserredovisa124dir. 1994:sekvenser samt att
1996:49.arbetet dir.brottsförebyggandeoch detheten

konsekvenserRegionalpolitiska19.2

1992:50dir.

enligtregionalpolitikenbl.a.konstaterasbil. ll1991/92: 100 attI prop.
människor till-påskall inriktasmålenfastlagdariksdagende att geav

ochlandetde bor imiljöoch godservicetill arbete, oavsettgång var
mellanvälfärdenfördelningrättvisfrämjaskallpolitikenatt aven

boendetvalfrihet ibetydandelandet sådelarolikamänniskor i attav
utredningenuttalanden skalldessabakgrundåstadkommas. Motkan av

sinakonsekvensernaregionalpolitiskabelysa dedir. 1992:50enligt av
förslag.

skallföreslårutredningenärendekategoriergäller deförstVad som
anläggningsarrende,ochvid lokalhyramedlingobligatoriskavskaffas

medlingfriståendelokalhyra,ochvid bostads-avståendeärendenvissa
avskaffandebedömningenutredningenskiljeförfarande att ettoch gör

ordningeffekter.regionalpolitiska Denpåvisbaramedför någrainte
där-medförarrendetvisterochhyres-för prövningenföreslås avsom

prövningennärvarande åvilareffekter. Förregionalpolitiskavissaemot
ochhyres-tolvarrendetvisterochbostadsrätts-antal hyres-,ett stortav

bostadsrättstvistcr-ochhyres-kommerMed förslagetarrendenämnder.
arrende-medanstycken,96samtliga tingsrätterprövasatt avna

fastighetsdomstolar 25samtligakommertvistema prövasatt av
för-Även hållerarrendenämndernaochhyres-de tolvstycken. om
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handlingar också på andra kansliortema kommerän förslagetorter i
detta avseende leda till den offentliga servicen olikaatt i delaratt av
landet förbättras. För tvistema införs dessutom instansordning.en ny
För hyrestvistema medför det hovrätter i stället för föratt sex som-
närvarande Svea hovrätt kommer de aktuellaöverpröva målenatten -

Ävenoch ärendena. i detta avseende ökar tillgängligheten till offentlig
service.

Prövning offentliga åtaganden19.3 av

dir. 1994:23

Enligt dir. 1994:23 skall utredaren bl.a. de bakomliggande,ange
egentliga målen för den verksamhet och förutsättningslöstutrettssom

det offentligapröva åtagandet bör offentlig angelägenhetom vara en
och i så fall vilka styrmedel skall tillämpas för uppnå målen förattsom
detta åtagande. Vad gäller genuint kollektiva nyttigheter kan pröv-
ningen det offentliga åtagandet översiktligt ellergöras slopas helt.av
Utredaren skall också visa hur förslag innebär utgiftsökningarsom
eller inkomstminskningar skall finansieras. Utredaren skall redo-även
visa konsekvenserna sina förslag.av

Utredningens förslag innebär bl.a. hyresnämndema och arrende-att
nämnderna skall avvecklas. Enligt direktiven skall Domstolsverket få i
uppdrag utreda de organisatoriska ochatt personella frågor blirsom
följden utredningens förslag. Utredningen kan därmed inteav göra
någon fullständig analys de ekonomiska konsekvenserna försla-av av
gen.

Nedan bedömning följderna förslagen.presenteras Försten av av
utredningens bedömning beträffande antalet ärenden kom-anges som

varje år. Därefterprövasatt bedömningpresenterasmer statensen av
kostnader för handläggningen ärendena.av

Antalet ärenden framtideni

Som framgår bilaga handläggs4 vid nämnderna varje årav ett stort
antal ärenden. Under år 1997 avgjordes 26 930 ärenden vid hyres-
nämndema och 1 509 vid arrendenämndema.

Utredningens förslag innebär några ärendekategorier avskaffasatt
helt och några kategorier kommeratt begränsas. Sålunda kommeratt
ärenden angående obligatorisk medling vid lokalhyra och anläggnings-
arrende fristående medling och skiljeförfarandesamt vid hyres-,
bostadsrätts- Ärendenoch arrendetvist inte finnas kvar. angåendeatt
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enligt utredningenskommerbesittningsskydd till bostadavstående från
angåendeoch ärendenminska med 60siktbedömning på procentatt

tabellsetill lokal med 75besittningsskyddavstående från procent
nedan.

till vissaledasannoliktkommerAvskaffandet ärenden attattav
obligatoriskadenAvskaffandetökar.och ärendenmåltyper avav

meduppskovangåendeantal ärendenökatleda tillmedlingen kan ett
benligt 58angående ersättningtvistemålantaloch ökatavflyttning ett

endasthålls i 20-25förhandlingtillMed hänsynhyreslagen.§ att pro-
nämndlagenyttrande enligt §och 12medlingsärendenacent aav

anledningfinns det dock inteärendenaendast i två attprocent avavges
blir särskiltmålenärendena elleraktuelladeölcningenanta att av

påtaglig.
skiljeförfarande kommermedling ochfriståendeavskaffandeEtt av

Ökningen dockbörtvistemål.antalökatleda tillfönnodligen ettatt
angåendeärendenantaletnuvarandedetkommainte att motsvara

medlingvidfrågorskiljeförfarande. Vissa prövasmedling och som
alls. Vidareprövningunderkastas någonantagligen intekommer att

för skilje-i denfortsättningsvisärenden avgöraskommer vissa ävenatt
ordningen.stadgadeförfarande

framtida antaletdetkan påverkaomständigheter ären-Andra som
reglernadeansökningsavgift ochinföraförslagetden är att omnya

åtgär-kommer dessaFörmodligenrättegångskostnader.fördelning av
marginell minskning.leda tilldock endastder att en

antaldetden bedömningenutredningenSammanfattningsvis attgör
förslagmed utredningenkommerskallframtidenärenden i prövassom

antalet.nuvarandemed detjämförtoväsentlig månminska i inteatt

förslagutredningensÅirendekategorier begränsas medellerförsvinnersom

medAntalAntalÄrenden år
utredningens1997
förslag

0anlägg- 2 566ellervid lokalhyraObligatorisk medling
ningsarrenie

000384 5bostad 12besittningsskydd tillfrånAvstående
500938till lokal lbesittningsskyddfrånAvstående

Oskiljeförfarande vid l 041ellerFristående medling
arrendetvistellerhyres-, bostadsrätts-
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Kostnaderna för förstaprövningen i instans

Inledningsvis vill utredningen framhålla de beräkningar Dom-att som
stolsverket styckkostnadengör mål eller ärende handläggsav per som
vid domstol inte kan läggas till grund för beräkningen kostnadernaav
för handläggningen hyres- och arrendeärendena. berorDet bl.a. påav

de mål och ärenden innefattas i dessaatt beräkningar inte järn-ärsom
förbara med de ärenden handläggs vid hyres- eller arrendenämn-som
dema.

Hyres- och arrendeärendena skall med utredningens förslag prövas
vid domstol eller länsstyrelse samtidigt hyres- och arrendenämn-som
dema skall avskaffas. ökadeDe kostnaderna för domstolsväsendet och
länsstyrelserna de uppgifterna medför bör finansieras medsom nya

frigörs nämnderna avskaffas. Kostnaderna förattresurser som genom
personalen vid nämnderna uppgick år 1997 till mkr,36,1 medan lokal-
kostnadema uppgick till mkr7,3 och övriga förvaltningskostnader till
10,7 mkr uppgifter enligt Domstolsverkets årsredovisning 1997 för
domstolarna Domstolsverket och Rättshjälpsmyndigheten.m.m.,

Domstolama kommer handlägga hyres- och arrendeärendenaatt
med sammansättning nämnderna har gjort. Lönekostna-samma som
dema för lagfaren domare vid domstol kostnaderna förmotsvararen ett
hyresråd i nämnd. Vidare bör beaktas vissa ärendena vid domstolatt av
bör handläggas icke-ordinarie domare eller personal medav av annan
lägre lönekostnader. Genomsnittskostnaden för handlägga ärendenaatt
bör denna bakgrund inte öka.mot

Vid domstolarna och länsstyrelserna kommer, redovisatssom ovan,
betydligt färre ärenden jämfört medprövas vidatt nämnderna. Vidare
kommer inte omfattande upplysningsverksamhet vidsamma som
nämnderna upprätthållas. Till följd härav bör deatt offentliga utgif-

för verksamheten minska. Vidare förhållerterna det sig på det sättet att
ärendeantalen vid de nio enmansnämndema varierar mycket kraftigt -
vissa enmansnämnder handlägger årligen mindre hälften så mångaän
ärenden andra dessa nämnder Sedan ärendena förtsgör.som överav
till organisation domstolarnastörre börutgören som resurserna som
läggs ned på verksamheten kunna utnyttjas på effektivtett sätt,mer
vilket också kan begränsa kostnaderna för verksamheten.

Sedan nämnderna avvecklats kommer kostnadema för admini-att
dem försvinna. Av nämndernasstrera lönekostnaderatt år 1997 avsåg

mkr5,4 administration och vidare vissa s.k. samkostnader hänför-var
liga till administration. Vid domstolarna och länsstyrelserna bör
nämndärendena i kunna administrerasstort inom den befintligasett

Ävenadministrativa organisationen. lokalkostnadema bör minska. Det
gäller särskilt för de ärenden hänförliga till hyresnämndemasär isom
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Örebro efter-verksamhetsområdenochMalmöGöteborg,Stockholm,
fyrauppgick dessahyreskontrakt år 1997nämnder hardessa egnasom

mkr.lokalkostnader till 6,2nämnders
ansökningsavgiftkommerlänsstyrelsernaochdomstolarnaVid en

Intäkternainleds.ärendetellermåletmedsambandi avatttas utatt
deexklusiveärendeantal ären-med dagensansökningsavgiftema kan

ansökningsavgift påovanjfr tabellförsvinna,bör samtden ensom
kr föroch 450ärendenför övrigakr375avståendeärendena,förkr275

år.krmiljonerfemtill drygtberäknastvistemål per
omställnings-medförverksamhetnämndernasavvecklingEn av

avvecklingförkostnaderkommerBl.a.slag.olikakostnader avav
och läns-domstolarnavidpersonalenför utbildningochnämnderna av

kraf-ärendenantaletbeaktande antasMeduppstå.styrelserna attatt av
lägreprövningen,förkostnaderminskademedförvilketminska,tigt

ansökningsavgiftlokaleroch föradministration attför samtkostnader
kostnader för pröv-bedömningenutredningen statensattinförs, gör

minska ikommerärendenaaktuellade attinstansförstaningen i av
omfattning.obetydliginte

överklagandevidförKostnaderna prövningen

ochde hyres-förinförsinstanskedjaföreslårUtredningen att en ny
nämnderna. Förvidhandläggsnärvarandeförarrendetvister som

längre. Förinstanskedjan när-del blirbostadsrättstvistemasochhyres-
Medhovrätt.till Sveaöverklagasendastärendendessavarande kan

tillavgörandenaöverklagamöjligtdetförslag blirutredningens att
domstolen.och Högstabåde hovrätt

Med hänsynkostnader.ökademedförakaninstanskedjalängreEn
ledet tings-såvälförföreslåsprövningstillståndreglertill de somom

förkostnadernadocktordedomstolenhovrätt-Högstarätt-hovrätt som
hovrättsförfa-refonneratjfröka Ettsannolikt inteöverprövningen

f..3291995:124rande, SOU s.
blirhandläggerarrendenämndenärendenför deInstanskedjan som
forkostnadernaprövningstillstånd börreglerMedlängre.inte om

minska.ärendendessaöverprövningen av
godkännandedäriblandfattar,nämndernabeslutVissa typer somav

får intelokal,ellerbostadtillbesittningsskyddfrånavståendeav
Regleröverklagas.föreslås kunnaavgörandenöverklagas. Dessa om

bliröverprövningenförkostnadernamedförprövningstillstånd att
begränsade.
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Övriga19.4 konsekvenser

Utredningen har beakta vilka konsekvenseratt utarbetade förslag kan
få för jämställdhetspolitiken dir. 1994:124 och det brottsföre-
byggande arbetet dir. 1996:49. Enligt utredningens mening far de
förslag läggs fram inte någon inverkan på dessa områden.som
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Författningskommentar20

itill lag ändring20.1 Förslaget om

jordabalken

Allmänt

fram tillframgår och har utredningen kommitSom avsnitt 3 11av
förasflesta arrendenämnden handlägger skallde ärenden överatt som

fastighetsdomstol de flesta ärenden hyresnämndentill och att som
föras Till följd härav har ihandlägger skall till tingsrätt.över stortett

arrendenämnd bytts fastig-antal paragrafer i kap. ordet8-11 ut mot
hyresnämnd bytts tingsrätt.hetsdomstol och i kap. ordet12 ut mot

s.k.framgår utredningen prövningenAv avsnitt 14 attatt avanser
utföras länsstyrelsen. kap.dispenser arrendeområdet skall I 8inom av

kap. och kap. 2 §9 och §§, 10 kap. 4 7 112 7 17 samt
följaktligen arrendenämnd bytts länsstyrelse.har ordet ut mot

språkligasamband med sakliga ändringar gjorts har vissaI ävenatt
ändringar utförts.

föreslagnaUtredningen följande anföra till dehar i övrigt att
ändringarna.

kap. §8 28

paragrafen finns bestämmelser skiljeavtal.I om
Ändringen följd utredningens förslag deti paragrafen är atten av

arrendenämnden inte skallskiljeförfarande i dag förekommer vidsom
bestå. Motiven till förslaget presenterade i avsnitt 17.är

kap. §8 29

avskaffasförslag skallEftersom arrendenämnden enligt utredningens
bort. stället införsbestämmelserna arrendenämnd Imåste tas enom

forumbestämmelse.
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angående arrendeEnligt första stycket skall mål eller ärende
område fastighetenhandläggas den fastighetsdomstol inom ärvarsav

arrende sådan arrendebelägen. Med "mål angående tvistavses om. . .
omfattas bestämmelserna fastighetsforum i kap. 10inte 10som av om

motsvarandeförsta stycket rättegångsbalken. bestämmelse med§ En
"Ärendefinns angående arrende deinnehåll i nuvarande 32 avser

ärenden enligt handläggs enligt ärendelagen.30 §som
finns särskildaandra stycket intas upplysning detI atten om

rättegångsbalken behörigbestämmelser i 10 kap. 10 § andra stycket om
tillfällig upplåtelse mark fördomstol i tvist med anledning av av upp-

ställning fordon. sådan tvist skall inte mål angå-En ettanses somav
ende arrende skall vid upplysning medtingsrätt. Enprövasutan mot-
svarande innehåll finns nuvarande andra stycket.i 32 §

kap. §8 30

uppgifter.Paragrafen innehåller bestämmelser arrendenämndensom
Bestämmelserna bort.tas

frågor angåendeparagrafen införs bestämmelse vilkaI en om
enligt ärendelagen.arrende enligt jordabalken skall handläggassom

förfarandelag framgår VidareSkälen för valet avsnitt ll.2.l.av av
vid handläggningen ärendena.föreskrivs 31-40 skall tillämpasatt av

kap. §8 31

arrendenämnds beslutParagrafens bestämmelser klander tasom av
bort. paragrafen införs stället bestämmelser inhämtandeI i ytt-om av

från Innehållet paragrafenrande länsstyrelsen i vissa ärenden. i över-
delmed andra stycket nämndlagen i den denl7 §ensstämmer avser

ärenden enligt jordabalken.

§kap. 328

paragrafen finns bestämmelse forum vid arrendetvist.I Somen om
förevarande paragrafföreslås forumregel införd i 29 Inämnts en

sammanträde skall hållasinförs bestämmelse i ärende.när etten om
Arrendenämnden skall enligt nämndlagen huvudregel kallasom

till sammanträde. Enligt § första stycket ärendelagen13 ärparterna ett
förfarandet skriftligt. fram-däremot huvudregel andra stycketAvsom
går dock det i förfarandet bör ingå sammanträde det kannäratt antas

främjatill fördel för utredningen eller snabbt avgörande.ettvara
framträdandeEftersom behovet muntlig förhandling i mångaärav

ärenden handläggs vid arrendenämnden och de positiva inslagen isom
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nämndförfarandet fastighetsdomstolen skall hållabör bestå, föreslås att
Sammanträde behöver docksammanträde ärende angående arrende.i

hållas ärende. undantagen gäller det fallet ärendetinte i varje Ett attav
inte skall sak, därför det sig ansökani rörprövas t.ex. att om en som

skall Sammanträde behö-skall avvisas eller ärende avskrivas.ett som
beskaffenhetinte heller hållas det med hänsyn till ärendets intever om

behövs. har medgett sökandens talan kan ärendetOm avgö-motparten
försammanträde. Vidare behöver sammanträde inte hållas detutanras

tillförafall sammanträde uppenbart inte kan förväntas ärendet någotett
betydelse för utgången. Tvistiga ärenden bör dock inteär annatsom av

i undantagsfall sammanträde.än avgöras utan
föreskrivs§ ärendelagen domstolen skall hållaI 14 att samman-

träde, behöverdet begärs enskild Sammanträde dockpart.om av en
hållas skall sak, avgörandetinte ärendet inte i inte gårprövasom om

eller sammanträde på grund någonparten emot ettom av annan
omständighet inte behövs. Regeln har tillkommit bl.a. bakgrundmot av
Europakonventionens krav på muntlig handläggning. Skulle i ettpart
arrendeärende begära muntlig förhandling enligtbör hans till deträtt

föreslagnaden regeln mindre följer ärende-inte 14 §änvara som av
lagen.

8kap. §33

nuvarande bestämmelsen fastighetsdomstolsDen ellernärsom anger
hovrätts dom inte får överklagas bort. stället införs bestämmelserItas

förhör med under sanningsförsäkran får hållas.att partom
Enligt fårärendelagen förhör med hållas underinte sannings-part

försäkran. framgårSom avsnitt ll.2.6 och utredningen3.2.6.3av anser
det finns behov kunna hålla sådana förhör. åberoparDenatt attav som
partsförhör får det skall hållas under sanningsförsäkranavgöraett om

eller s.k. fritt partsförhör.ettsom

kap. 34§8

Paragrafen, förlik-innehåller bestämmelser domstolensärsom omny,
ningsverksamhet, motsvarande bestämmelserna härom i § nämnd-12
lagen.

Även skall för förlikningenligt rättegångsbalken verkarätten om
omständigheterna förlikningsförsöki målet sådana lämpligaär äratt
42 kap. jfr 1986/87:8917 § rättegångsbalken, 110-114. Denprop. s.
omständigheten fråga avtalsrelationerdet ofta tvister iäratt om som
skall bestå avgjorts medför det särskiltsedan hartvistenäven äratt
angeläget träffas.frivilliga uppgörelser långtgående förlik-Denatt
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ningsskyldighet åligger nämnderna skall sålunda bestå närsom arren-
deärendena handläggs fastighetsdomstol.vid

8kap. §35

Paragrafen, innehåller bestämmelser fördelningenärsom ny, om av
rättegångskostnadema. Bestämmelsen undantag från de all-utgör ett

bestämmelserna i 32 § ärendelagen angående för-männa motivet till
slaget, avsnitt 11.2.7.se

8kap 36§

paragrafen,I har bestämmelserna förstai 13 § stycketärsom ny,
nämndlagen möjlighet meddela särskilt beslut i ärendeatt ettom som

både fråga förlängning arrendeavtal villkorenrör för sådanom av som
förlängning förts angåendein motivet förslaget,till avsnitt l1.2.8.se
Vidare har beslutet förlängningsfrågani får överklagasangetts att sär-
skilt.

8kap. 37§

Paragrafen, innehåller bestämmelser prövningstillstånd.ärsom ny, om
första stycketI det krävs prövningstillstånd för hovrättenatt attanges

skall överklagande. Bestämmelsen omfattarpröva samtliga ärendenett
enligt jordabalken angående arrende. I 39 § tredje stycket ärendelagen
finns angivet dispensgrundema för prövningstillstånd.

andra stycketI vissa undantag från kravet på prövningstill-anges
stånd. Motsvarande undantag finns i lagstiftning med reglerannan om
prövningstillstånd jfr kap.49 12 § rättegångsbalken.

kap. 38 §8

paragrafen,I finns regel s.k. fullföljdsförbudär medsom ny, en om
ventil i ledet hovrätt-Högsta domstolen för vissa särskilt angivna ären-
den angående motivet till förslaget, avsnitt l1.2.lO.4. Hovrättense
kan, den det finns skäl för prövning tillstånd kanattom anser en om

enligt 54 kap. första10 § stycket 1 rättegångsbalken, tillåta attges
beslutet överklagas. Samtliga beslut hovrätten fattar i sådantettsom
ärende i paragrafen beslut inte meddelaäven att pröv-som anges -
ningstillstånd omfattas överklagandeförbudet.av-

Ventilen innebär det endast ärenden kan föranledaär preju-att som
dikatdispens får tillåtas överklagas, medan ärenden för vilka detsom
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skulle kunna föreligga extraordinär dispens inte motsvarande möj-ges
lighet.

Överklaganderätten avseddinte begränsad till de fall dåär att vara
prejudikatfrågan svårbedömd eller komplicerad. Rätt överklagaär att
bör tillåtas det helt saknas vägledande uttalanden eller det före-när om
kommer motstridiga uppgifter i den juridiska doktrinen. Framför allt
bör det föreligga skäl för hovrätten fullföljdsrättmedge hov-att om
rättspraxis splittrad.är

kap.8 39 §

Paragrafen, innehåller bestämmelser tilltrosbevisning.ärsom ny, om
Bestämmelserna bör tolkas på bestäm-motsvarandesättsamma som
melser i rättegångsbalken 50 kap. 23 § och kap.55 14 § rättegångs-
balken.

kap.8 §40

Paragrafen, innehåller regel rättskraft. Bestämmelsenärsom ny, en om
med 22 nämndlagen§ i den del dennaöverensstämmer ärendenavser

angående arrende enligt jordabalken.

8kap.41 §

paragrafen,I föreskrivs länsstyrelsens beslutär i dis-att ettsom ny,
pensärende fårinte överklagas angående motivet, avsnitt l4.2.2.se

9kap 10§

Paragrafen innehåller bestämmelser förfarandet förlängnings-i ochom
villkorstvister. Första stycket behandlar det fallet jordägarenatt sagt

avtalet och andra stycket det fallet jordägaren eller arrendatomattupp
för kommande arrendeperiod begärt ändrade villkor. Som anförsen
avsnitt 11.2.l utredningen förlängnings- och villkorstvisterattanser
skall handläggas enligt ärendelagen.

förfarandeEtt enligt ärendelagen kan inledas anmälan,genom
ansökan, överklagande eller på 4 § ärendelagen. Försättannat att
underlätta tillämpningen reglerna bör det i samtliga paragraferav som
reglerar prövningen frågor handläggs enligt ärendelagenav som anges
hur ärende inleds dvs. efter ansökan och får det.ett Igöravem som- -
första stycket "hänskjuta tvisten till arrendenämnden"ersätts med
"ansöka fastighetsdomstolen förordnar avtalet skall upphöraatt attom
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för förlängning avtalet" "tvisten dockeller fastställer villkoren samtav
med "ansökan dockhänskjutas" göras".ersätts

skall andra stycket "hänskjuta tvisten tillPå motsvarande isätt
fastighetsdomstolenmed "ansökaarrendenämnden" ersättas attom

för förlängning avtalet" och i tredje stycket "Omfastställer villkoren av
hänskjutits till arrendenämnden" med "Omhartvist inte ersättas enen

till fastighetsdomstolen".ansökan inte har kommit in

§9 kap. 12

"villkorstvist hänskjutits till arrendenämn-första stycketI ersätts som
enligt andra stycket".den" med "villkorstvist lO §

Ändringama tredje styckena följd klander-i andra och är atten av
frågorna skall handläggas enligttalan bort och de aktuella ären-atttas

delagen.

12b och §§9kap. 1312 a,

ändringarnaandra och tredje styckena iLiksom ändringarna i 12 § är
klandertalan bort ochförevarande paragrafer följd tas attattaven

ärendelagen.frågorna skall handläggas enligt

9kap.17a0ch18§§

byggnadsskyldighet, komplet-Paragrafema, behandlar frågorsom om
får inleda ärende.med bestämmelser ettteras vem somom

§kap.9 21

kompletteras med bestäm-Paragrafen, frågor täckdikning,rör omsom
ärende.melser får inleda ettsomom vem

§kap.9 24

utseende Fråganparagrafen finns bestämmelserI synemän.om av
ärende vid fastighetsdomstolen.handläggs redan i dag Förett attsom

enhetlighet kapitlet rätten meduppnå i ersättsstörre
efter"fastighetsdomstolen". Vidare synemännen ansö-utsesattanges

arrendatom.kan jordägaren ellerav
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kap. §9 31

Paragrafen behandlar frågan överlåtelse arrenderätten. andraIom av
stycket ansökan arrendatom.görsattanges av

9kap. b §31

Paragrafen innehåller bestämmelser arrendatoms enligt 31rätt attom a
§ överlåta arrenderätten.

andra stycket prövningen fastighetsdomstolenI görsattanges av
efter ansökan arrendatorn.av

tredje stycket "arrendenämnd eller fastighetsdomstol" medI ersätts
"domstol". åsyftas fastighetsdomstol,Med domstol såväl hovrätt som

domstolen.Högsta

11kap.5a§

Paragrafens första stycke innehåller bestämmelser vad skallom som
skälig arrendeavgift tillämpningvid bestäm-5 Dennaanses som av

melse kvarstår oförändrad.
framgår den allmänna föreslårSom motiveringen avsnitt 12av

utredningen den obligatoriska medlingen enligt 6 och 6att samta
möjligheten till yttrande enligt nämndlagen avskaffas.12 § skalla

får i stället på hand reglera villkoren för upplåtelser.Parterna sinaegen
Till följd härav bestämmelserna i andra och tredje styckena bort.tas

kap. 6§11

Paragrafens första stycke innehåller bestämmelser förfarandet närom
jordägaren avtal anläggningsarrende till upphörandesäger ettupp om
vid arrendetidens utgång. till vad gäller vid jordbruks-I motsats som
eller bostadsarrende måste jordägaren i uppsägningen meddela arren-
datom antingen vilka villkor han kräver för gå med på för-attsom en
längning eller orsaken till han medge förlängning. Förvägraratt att att
arrendatom inte skall komma i läge medlingsinstitutetsämre närett tas
bort kompletteras dessa bestämmelser med bestämmelser attom en
uppsägningshandling skall informationinnehålla arrenda-även om en

till enligtersättning § till uppskov enligt b5 6rätt rätttors samt
Enligt andra stycket uppsägning inte har det innehållär en som som

första stycket verkan.i utananges
Eftersom medlingsförfarandet skallinte bestå, den nuvarandetas

bestämmelsen tredje stycket,i tvist skall hänskjutas till nämndattom
för medling, bort.
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Enligt fjärde stycket blir jordägaren under medlingen bunden deav
villkor han har i uppsägningen. medlingenInnan harangettsom
avslutats får han sålunda inte för förlängning arrendeförhållandetav
kräva högre arrendeavgift eller för arrendatom oförmånligareannat
villkor han har i uppsägningen. han detGör och kommerän uppgett
förlängning inte till stånd har arrendatom alltid till ersättning enligträtt
5 Dessa bestämmelser flyttas till tredje stycket. Vidare ändras
bestämmelserna på så jordägaren blir skadeståndsskyldighetsätt att om
han under den återstående avtalstiden förlängning eller skärpervägrar
villkoren. Syftet med bestämmelserna bl.a. de förhandlingarär att som

kan förväntas föra med varandra enligt den ordningen inteparterna nya
skall meningslösa.vara

kap. 6a§11

Paragrafen innehåller bestämmelser proceduren i de fall då det ärom
arrendatom avtalet och påkallat villkorsändring. Be-sagtsom upp
stämmelserna bygger på medlingsförfarande vid arrendenämnden.ett
Eftersom medlingen bort måste reglerna ändras.tas

Eftersom i princip överväganden ligger till grund församma
bestämmelserna det indirekta besittningsskyddet vid anläggnings-om
arrende för motsvarande bestämmelser vid lokalhyra, reglernaärsom
utformade på likartat skillnaderDe mellan bestämmelsernasätt.ett

uppkom ändringar gjordes i reglerna lokalhyra årsom genom som om
prop.1989 1987/881146 och SFS 1988:927 upphör nu.

Bestämmelsen första stycketi ändras på så det föreskrivssätt att att
arrendators uppsägning skall innehålla uppgift den ändring deien om

avtalade villkoren han begär. Enligt nuvarande lydelse behöversom
arrendatom inte de ändringar han kräver förrän hanange som
hänskjuter tilltvisten arrendenämnden för medling.

Enligt andra stycket kan arrendator förta verkan uppsäg-en av en
förning villkorsändring låta bli hänskjuta tvist till nämndatt attgenom

för medling inom tidviss eller före arrendetidens utgång återkalla sin
ansökan medling. Möjligheten för arrendatom förta verkanattom av
sin uppsägning för villkorsändring skall kvar. Bestämmelsenvara
ändras på så detta sker arrendatomsätt meddelaratt attgenom
jordägaren han vill förlänga avtalet på oförändrade villkor.att Detta
kan arrendatom fyrainom månader från uppsägningen.göra Om
arrendetiden kortare fyra månader kan arrendatom förta verkanär än

uppsägningen under hela uppsägningstiden. Vidare införsav en
bestämmelse meddelande från arrendatom han villatt ett att attom om
arrendeförhållandet skall förlängas skall ske på sättsamma som en
uppsägning enligt första stycket.
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framgår föreslås arrendator redan uppsägningenSom iattovan en
skall den ändring de avtalade villkoren han begär.i Som enange som

från reglernaföljd detta förslag införs i andra stycket efter mönsterav -
föreskrift skalllokalhyra uppsägning utanattom en om en anses ver--

kan saknar det innehåll i första stycket, dvs.den som anges en upp-om
arrendatom kräver.gift den ändring villkorenom av som

Slutligen bestämmelserna andra stycket arrendenämndensitas om
handläggning medlingsärende bort.av

Enligt tredje stycket, fått helt innehåll, skall arrendatomett nyttsom
arrenda-alltid ha till ersättning jordägaren under den tidrätt somom

förlängningkan förta verkan uppsägningen, medgevägrartom av av
avgiftarrendeförhållandet eller kräver högre eller villkor ärannat som

följeroförrnånligare för arrendatom vad det uppsagdaän avta-som av
för skall ersättningsskyldiglet. En förutsättning jordägaren bli äratt

dock han själv har avtalet. Bestämmelsen har utfor-inteatt sagt upp
med motsvarande bestämmelse i kap. tredje stycket jor-12 58 §mats a

dabalken förebild.som
införsfjärde stycket, bestämmelse detI är görnytt,som en som

möjligt för avtala arrendatom, vid arrendatomsparterna att attom upp-
försägning villkorsändring, skall ha under längre tidrätt änatt som

förtai andra stycket, verkan sin uppsägning begäraattanges av genom
arrendeförhållandet förlängas. framgårskall Som kap. 3 §ll äratt av

bestämmelsen före-månaders uppsägningstid dispositiv. Detom sex
kommer avtalar betydligt längre tid. tid under vilkenDenatt parter om
arrendatom enligt andra förlängning arrendeför-stycket kan begära av
hållandet förkan då kort. får enligt förevarande styckeParternavara en
möjlighet träffa avtal längre tider. Sådana villkor kan in iatt tasom
arrendeavtalet. Om har träffat sådan överenskommelse blirparterna en
den tid jordägaren enligt ersättningsskyl-tredje stycket skallsom vara
dig automatiskt förlängd motsvarande utsträckning.i

kap. 18d0ch §§12 23

§ stycket, handlar godkännande förbehåll vid1 vissasjätte som om av
s.k. blockuthyming, förfarandet efterkompletteras med inledsatt
ansökan hyresvärden eller hyresgästen. d § andra stycket ochI 18av

§23 andra stycket tillägg förfarandena inleds efter ansökangörs attom
fastighetsägaren respektive hyresgästen.av

kap. §12 24 a

Paragrafen innehåller bestämmelser bostadshyresgästens rätt attom
utföra målning, tapetsering och liknande åtgärder i lägenheten och
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hyresvärdens till ersättning lägenhetens bruksvärde tillminskarrätt om
följd dessa åtgärder. framgårSom avsnitt 3.2.1 utredningenav av anser

den ifrågavarande skall handläggasersättningstvisten enligt rätte-att
gångsbalken. Till följd härav skall tredje stycket utgå.

12 kap. 34, 35, och §§36, 37 40

Paragrafema innehåller bestämmelser hyresgästens överlåtarätt attom
hyresrätten respektive upplåta lägenheten andra hand. Paragrafemai
kompletteras med bestämmelser tillståndsfrågorna efterprövasattom
ansökan hyresgästen.av

44§kap.12

paragrafen finns bestämmelser hyresgäst fall fårI i vissa inteattom en
skiljas från lägenheten grund dröjsmål med betalningpå hyran. Iav av
tredje stycket månad förflutit sedansista meningen attanges om en
hyresnämndens eller hovrätts beslut har laga kraft fårSvea vunnit

frånhyresgästen skiljas lägenheten. "Hyresnämndens eller hov-Svea
beslut" med "domstolens beslut". Med detta åsyftas besluträtts ersätts

tingsrätt, hovrätt eller domstolen.Högstaav

kap. §12 45

Paragrafen innehåller bestämmelser besittningsskydd upplå-vidom
telse bostadslägenhet. Paragrafen har behandlats i den allmännaav
motiveringen i avsnitt 5.1.1 och 5.2.1.

stycket ändras endast på det det reglernaFörsta 1 sättet att attanges
besittningsskydd skall tillämpas vidi 46-52 inte upplåtelse iom

andra hand lägenhet dess hyresförhållandeti helhet upphörav om
innan det längre fyra år följd, stället för för närvarandei iänvarat som
två år.

andra stycket finns bestämmelser hyresgästen kan avståI attom
från besittningsskyddet. hyresvärden och hyresgästenDet attanges om
i särskilt upprättad handling kommit hyresrätten inteöverens atten om

förenadskall med till förlängning gäller överenskommelsenrättvara
godkäntsden har hyresnämnden.om av

framgår utredningen förSom avsnitt möjligheten5 attav anser
träffa överenskommelser avstående från besittnings-parterna att om

skydd skall gälla godkännande bör utökas. närvarandeFörutansom
finns träffasden möjligheten endast överenskommelsen efter detom

hyresförhållandet hyresrätthar inletts och förenadäratt avser en som
med till förlängning. föreslår deUtredningenrätt överens-att typer av
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godkännande igällande sär-skallkommelser treutan angesvarasom
pånuvarande kravetandra stycket. överens-skilda punkter i Det att

behållssärskild handlingskriftlig och in iskallkommelsen tas envara
överenskommelser.för samtliga

efter detträffasöverenskommelsenpunktenförsta attI attanges
förenad medhyresrättinletts ochhyresförhållandet har ärsomavser en

för närvarandesituationdentill förlängning. Dettarätt motsvarar som
andra stycket.ianges

förhållandetdetöverenskommelsenandra punktenI att avseranges
ombyggnad och överenskom-eller undergåskall rivashuset störreatt

från tillträdesdagen. Terrnemahögst årgäller undermelsen atttre
börombyggnad"eller "undergåskall "rivas"huset större sammages

Hyreslagen,och jfr Holmqvist,första stycket 3 4innebörd i 46 §som
f..uppl., 1997 3355 s.

bl.a.för handen börombyggnadAvgörande för ärstörre varaom en
den hindras hyresgästensgenomgripandeombyggnaden såär att avom

ombygg-frågafallet bör detkvarboende. Om så störreär vara om en
har blivitsaneringsåtgärdemafalletnad. fårDet även näranses vara

eftersatts.lång tid hardärför husets underhåll sedannödvändiga att
skall genomgåifrågavarande lägenhetenendast denAtt en genom-

föreliggatillräckligt för det skallintegripande renovering är att anses
sådant skalldet krävs husetombyggnadstörre utan att somen

ombyggnad.genomgå störreen
godkännandeskall gällandeöverenskommelsenFör utanatt vara

ellerhuset skall rivasden dels denkrävs det i att attatt avseranges
tillträdesdagen tillgäller under högst år fråndels denbyggas treattom,
hyresgästen enligttillträdesdag den daglägenheten. Med avses som

under hurlägenheten. hartillträder Om det intehyresavtalet angetts
överenskommelsen god-överenskommelsen gällertid måstelång som

fallkan alltså sådant integällande. ikännas för den skall Denatt vara
tidtill upphörande inom denavtaletgiltig under år. Sägstre uppanses

förläng-hyresvärden, föröverenskommelsen gäller måste att ensom
följduppsägning sker tillskall åberopaningstvist inte uppstå, att av en

hyresgästenöverenskommelsen.sådan orsak har i Vägrarangettssom
handräckning vid krono-får hyresvärden ansöka vanligflyttaatt om

vid avhysningspro-fogdemyndighet eller avhysning tingsrätt. I enom
invändninggrundhyresgästen på avtalsrättsligkan göra över-omcess

enskommelsens giltighet.
första styckettill 46 § 6punkten syftar hänvisningenTredje genom

uthymings-affärsmässigt bedrivenupplåtelse ingår ipå intesom en
punktentvåfamiljshus.lägenhet i eller Iverksamhet attangesav en-

skall bosättaförhållandet hyresvärdenöverenskommelsen det attavser
från tillträ-den gäller under högst åreller sälja huset ochsig i treatt
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desdagen. förarbetena till framgårAv 46 § vad med ellersom avses en-
tvåfamiljshus affärsmässigtrespektive bedriven uthymingsverksamhet
jfr Holmqvist, Hyreslagen, uppl., f..5 1997 340 För överens-atts. en
kommelse skall gällande måste det föri den vad denvara anges avser
situation och under hur lång tid den gäller.som

Vill vid upplåtelse inför förestående rivning ellerparterna en
ombyggnation eller vid upplåtelse lägenhet i eller två-en av en en-
familjshus träffa avtal avstående från besittningsskydd gällerom som
under längre tid år måste tingsrätten godkänna överenskommel-än tre

sak gäller vidSamma upplåtelse lägenhet andra handisen. av om
överenskommelsen skall gälla under längre fyratid år.än

I tredje stycke har den nuvarande bestämmelsen i andraett nytt
stycket make eller sambo inte har del i hyresrätten måsteattom som
godta överenskommelsen förts in. Make eller sambo måste således
godkänna de överenskommelser i andra stycket för1-3 attsom anges
dessa skall gälla maken eller sambon.mot

kap. §12 49

Paragrafen innehåller bestämmelser hyresvärdens skyldighet attom
hänskjuta tvist angående hyresförhållandets upphörande, s.k. förläng-
ningstvist, till hyresnämnd. anförsSom avsnitt 3.2.1 utred-anser

förlängningstvistenningen skall handläggas enligt ärendelagen. Iatt
första stycket därför "hänskjuter till hyresnämnden"tvisten medersätts
"ansöker förordnartingsrätten hyresavtalet skall upphöra".att attom
Hyresvärden får förlängningsärendeti yrka hyresförhållandet skallatt

ha upphört enlighet medi uppsägningen.anses
Andra stycket främst sikte på make samboeller inte har deltar som

hyresrätten hari sin bostad i lägenheten. Sådan ellermakemen som
sambo kan enligt § andra stycket ha till förlängning47 hyres-rätt av
avtalet för del. "Hänskjuter tvisten till hyresnämnden" ändras iegen
detta stycke till "ansöker förordnartingsrätten till för-rättatt attom
längning avtalet saknas".av

Enligt närrmdlagen får hyresnämnden, hyresvärdens13 § talana om
i förlängningstvist bifalls, ålägga hyresgästen flytta vid den tid-atten
punkt då lägenheten skall lämnas. bestämmelseEn med motsvarande
innehåll, finnsSvea hovrätt, i lagen 1994:8319 §som avser om

Ävenrättegången hyresmåli vissa i Svea hovrätt hovrättslagen. om
paragrafernas ordalydelser endast hyresgästen kan åläggasatt attanger
flytta får de ha analog tillämpning på sådan make eller samboanses

inte har del hyresrätten,i har sin bostad i lägenheten jfrsom men som
Bostadsdomstolens avgörande Till följdRBD 20:80. nämnd-attav
lagen och hovrättslagen föreslås avskaffas bör de aktuella bestämmel-
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föras förs fjärdein i hyreslagen. in styckeDe ett nyttserna som -
stycke det fjärde stycket hänvisas till andrai 49 Genom i ävenatt-
stycket blir bestämmelsen direkt tillämpbar på sådan makei 49 § även
eller sambo inte har del hyresrätten har bostadi sin isom men som
lägenheten.

Enligt förslaget får domstolen ålägga hyresgästen flytta "vid denatt
tidpunkt då lägenheten skall lämnas". förlängningsärendet föreAvgörs
hyrestidens och yrkas anstånd med avflyttningutgång inte enligt §52
hyreslagen eller medges inte sådant anstånd, skall hyresgästen åläggas

flytta hyrestiden löper Medges anstånd, inträder avflytt-näratt ut.
ningsskyldigheten vid anståndstidens utgång. Meddelar tingsrätten sitt
beslut efter hyrestidens utgång och medges anstånd, hyresgästeninte är
i princip skyldig flytta, beslutet meddelas.näratt

Något hinder ålägga hyresgästen flytta dag efterviss detmot att att
beslutet meddelats föreligger inte. undantag från denDetta utgöratt ett

allmänna principen fullgörelsetalan fårinte till pröv-att tasom en upp
ning fullgörelsetidpunkteninte har inträtt målet jfr 13när avgörsom
kap. §rättegångsbalken.l

verkställighetFör tingsrättens beslut skall underlättas böratt av
domstolen i beslutet dagen för avflyttning. Domstolen bör såledesange
inte nöja sig med formulera sitt beslut så hyresgästen förpliktasatt att

vid vräkning lämna lägenheten "vid den tidpunkt då denäventyratt av
skall avträdas" eller liknande.

Domstolens beslut i likhet med dom i tvistemål verkställ-är etten
bart vid kronofogdemyndigheten 3 kap. första stycketl § 1 och andra
stycket utsökningsbalken. Enligt har50 § hyresgästen dock borätt att
kvar i lägenheten förlängningsfrågantill dess slutligt avgjord.är
Bestämmelsen tvingande till hyresgästens förmån. Någon möjlighetär

förordna beslutet får verkställas beslutet harinte vunnitatt ävenatt om
laga kraft torde därför finnas.inte

kap. §12 51

stycketFörsta innehåller bl.a. bestämmelser hyresvärdattom en sam-
tidigt han inleder förlängningstvist kan ansöka hyres-attsom en om
villkoren skall ändras för det fall hans talan i förlängningsfrågan inte
bifalls. föreslåsDet "hänskjuter förlängningstvisten till hyresnämn-att
den" ändras till "ansöker enligt 49 första-tredje§ styckena".

12kap55c§

Paragrafen behandlar bl.a. frågan från vilken tidpunkt ettom som
beslut villkorsändring skall gälla.om
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hyresnämnden får detjjärde stycket andra meningenI attanges om
finns "särskilda skäl" förordna beslut villkorsändring får verk-att om

Ävenkraft. enligt ärende-ställas beslutet inte har vunnit lagaäven om
förordna verkställighet hinderlagen finns möjlighet att utanom aven

kraft. rättegångsbalken,beslut har vunnit laga Enligtinteettatt som
kap.ärendelagen hänvisar till 31 ärendelagen och 14 §§ 17 rätte-

förordnande finns "skäl"gångsbalken, får sådant meddelas detett om
hyreslagen förordnandetill det. Avsikten med bestämmelsen i är att om

meddelas och utredningen därförverkställighet normalt inte skall anser
finns anledning bort bestämmelsen jfr SOU 1981:77inte detatt att ta

och 1983/842137 f..372 85s. prop. s.
hovrättens beslut" medfemte stycket "hyresnämndens ellerI ersätts

Med detta åsyftas beslut hovrätt eller"domstolens beslut". tingsrätt,av
domstolen.Högsta

femteåttonde stycket föreslås ändring i stycket.I somsamma

kap. d§12 55

Paragrafen återbetalning oskälig hyra vid upplåtelsehandlar om av av
möblerat eller omöblerat eller vid upplåtelse i andra handrum av
bostadslägenhet.

hyresgäst enligt andra stycket ansöka vid hyresnämndkanEn om
hyresvärden skall betala tillbaka vad han tagit skäligutöveratt emot

hyra. skall handläggas enligt rättegångsbalken angåendeDenna tvist
till förslaget, avsnitt 3.2.1. Med hänsyn härtill justerasmotivet se

stycket.
får dettredje stycket fjärde meningen hyresnämndenI närattanges

finns "skäl" till det bestämma beslut återbetalning skall gällaatt om
omedelbart jfr och l992/93:l 49. SomSOU 1991:86 201 15s. prop. s.
anförts under följer kap. rättegångsbalken möjlig-55 § 17 14 §c av en

Ävenför förordna verkställighet.het domstolen omedelbaratt om
enligt den bestämmelsen får sådant förordnande meddelas det finnsom

överflö-"skäl" till det. Bestämmelsen i hyreslagen kan därmed anses
dig. Flera utredningens emellertid förordat bestäm-harexperter attav
melsen oförändrad eftersom underlätta tillämp-skall kvarstå den kan

ändras därförningen. Bestämmelsen inte.

kap. 56§12

Paragrafen bestämmelser indirekt besittningsskydd vidinnehåller om
upplåtelse lokal. Paragrafen har behandlats i den allmänna motive-av

avsnitt och 5.2.2.ringen 5.1.2
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stycket, b1.a. bestämmelserna besittnings-Första attsom anger om
för upplåtelser lokaler, har ändrats.skydd i gäller inte57-60 av

stycket finns bestämmelser hyresgästen kan avståandraI attom
besittningsskyddet. hyresvärden och hyresgästenfrån Det attanges om

villkorupprättad handling har kommiti särskilt överens om somen
Vidare harstrider gäller överenskommelsen.57-60 §§ attmot anges

träffats hyresförhållandet längre nioöverenskommelsen innan änvarat
följd, gäller den endast den har godkänts hyresnämn-månader i avom

den.
överenskom-framgår utredningenSom avsnitt 5 ävenattanserav

lokalhyresförhållandet längre nioträffatsmelser innan änvaratsom
särskilda fall börstrider i vissamånader och 57-60mot varasom

tillräckligt de harhar godkänts. börgällande de Det attattutan vara
de gäller under begränsad tidsärskild handling ochtagits in i att enen

från tillträdesdagen. överenskommelser inteeller högst fem år De som
andra stycket.särskilda punkter ibehöver godkännas i treanges

huset skall eller undergåförsta punkten rivasI störreattanges
"rivning" och ombyggnad" börombyggnad. "störreTermerna ges

det skallförsta stycket 2 och Förinnebörd i 57 § att varasamma som
uppenbarligenfråga ombyggnad krävs hyresgästen intestörre attom en
för ombyggnadenslokalen nämnvärd olägenhetkan sitta kvar i utan

genomförande jfr Holmqvist, Hyreslagen, uppl., 1997 489.5 s.
hyresvärden själv skallpunkten det förhållandetAndra attavser

verksamhet lokalen.bedriva i
andrahandsupplåtelse. Avtal mellanTredje punkten siktetar en

bestämmel-och andrahandshyresgästförstahandshyresgäst attomen
mellan dem hyresförhållandetinte skall gällai 57-60 §§ omserna

behöverfastighetsägaren och förstahandshyresgästen upphörmellan
enligt denna punkt godkännas.inte

skallöverenskommelse enligt någon punkterna l-3För att aven
dendet överenskommelsen vadgällande fordras iatt angetts avservara

det under hurför huset skall rivas, ochsituation, att angettsattt.ex.
Överenskommelser andrasikte pålång tid den gäller. tarsomsom

punkterna måste godkännassituationer de i l-3än avsom anges
överenskommelseför gällande. intetingsrätt En äratt somvara

gälla under längre tid fem år måstetidsbegränsad eller skall änsom
för gällande.också godkännas att vara

57a§kap.12

vad skallstycke innehåller bestämmelserParagrafens första om som
styckettillämpning § förstaskäligt hyreskrav vid 57avanses som

Stycket har ändrats.inte
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andra stycket finnsI bestämmelser hyresnämndens yttrandeattom
lokals marknadshyra eller huruvida anvisad ersättnings-om en om en

lokal godtagbar har s.k. presumtionsverkan efterföljandeiär ersätt-en
ningstvist. tredje stycketI vilken utredning får åberopasanges som om
nämnden har yttrande marknadshyran. Som framgåravgett om av
avsnitt 4.3.1 utredningen möjligheten yttrande böratt attanser avge
avskaffas. Till följd härav styckena bort.tas

kap. §12 58

Paragrafen innehåller bestämmelser förfarandet lokalhyresvär-närom
den hyresavtal för förlängning på ändrade villkor respektivesäger upp
till upphörande. Bestämmelserna har behandlats i den allmänna moti-
veringen avsnitt 4.2.2 och 4.3.2.

förstaI stycket för närvarande hyresvärden skall iattanges
uppsägningen underrätta hyresgästen de villkor han kräver förom som

förlänga hyresförhållandet eller orsaken till hanatt vägrarattom
förlängning.medge Vidare uppsägningen skall innehållaattanges

underrättelse hyresgästen, han inte går med på flyttaatt att utanom om
få ersättning enligt b har58 inom två månader frånatt att

hänskjutauppsägningen tvisten till hyresnämnd för medling.
påKravet uppsägning skall innehålla underrättelseatt en om

medling bort.tas
bestämmelsenFör enklare tillämpa har föreskrifternagöraatt att

angående hyresvärdens uppsägning avtal till upphörande flyttats tillav
andra stycket. Första stycket handlar sålunda enbart hyresvärdensom
uppsägning för förlängning på ändrade villkor. En sådan uppsägning
skall innehålla underrättelse de villkor hyresvärden kräver förom som

förlänga hyresförhållandet. Villkoren kan direktin iatt tas
uppsägningshandlingen eller bilaga,i i form kon-t.ex.en av
traktsförslag, vartill hänvisas i uppsägningshandlingen. Vidare skall
hyresvärden underrätta hyresgästen hyresgästs till ersättningrättom en
enligt första stycket57 § och b5 58 § till uppskov medrättsamt
avflyttning enligt 59 skall sålunda framgåDet uppsägningshand-av
lingen hyresvärd kräver villkor för förlängning inteatt ärom en som
skäliga eller med god hyresförhållandensed i haröverensstämmer
hyresgästen till ersättning enligt b58 § och hyresgästen ocksårätt att
har möjlighet vid tingsrätten ansöka uppskov med avflyttning.att om

korrekt återgivningEn innehållet paragraferi angivna bör till-av anses
räckligt. Vad gäller uppskov med avflyttning behöver endast attanges
hyresgästen har till uppskov inte denna tillkommerrätt rätt ävenatt-
hyresvärden.
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Bestämmelserna i andra stycket, det fallet hyresvär-attsom avser
dens uppsägning saknar föreskrivet innehåll, flyttas till tredje stycket. I
andra stycket införs ställeti bestämmelserna hyresvärdens uppsäg-om
ning hyresavtal till upphörande. Hyresvärden skall vid sådanav en
uppsägning underrätta hyresgästen orsaken till han vägrarattom
medge förlängning. skall ocksåHan underrätta hyresgästs rättom en
till ersättning enligt första57 § stycket 3 eller och4 58 b § samt

till uppskov med avflyttning enligträtt 59
Bestämmelserna i tredje stycket hänskjutande till medling tasom

bort. I stället införs bestämmelse i princip detmotsvararen som nuva-
rande andra stycket. hyresvärdenOm sålunda inte i uppsäg-anger
ningen hyresgäst har till ersättning de villkoratt rätt t.ex.en om som
värden kräver för förlängning inte skäliga skall uppsägningenär anses

verkan. Samma sak gäller värden inte upplyserutan t.ex.om om en
hyresgästs möjlighet ansöka uppskov. Liksom enligt denatt om nuva-
rande ordningen bör brist i angivet avseende endast kunna åberopasen

hyresgästen. hyresvärdEn önskar frånträda uppsägningav som en som
uppfyllerinte forrnkraven bör inte kunna åberopa bestämmelsen jfr

NJA 1992 829.s.
Fjärde stycket innehåller bestämmelser hyresgästen alltid harattom

till ersättning hyresvärden, innan medlingenrätt har avslutats, förom
förlängning hyresförhållandet kräver högre hyra eller något annatav
villkor oförmånligare för hyresgästen vad han harär iän angettsom
uppsägningen. Bestämmelsen har efter den ordningen.anpassats nya
Sålunda föreskrivs hyresvärden under hyrestiden får krävainteatt
högre hyra eller något villkor oförmånligare för hyres-ärannat som

vad hyresvärden igästen än uppsägningen. Med hyrestidenangett
tiden fram till dess det uppsagda avtalet upphör gälla. Omatt attavses

hyresvärden skulle kräva sådant oförmånligt villkor ochsom avses
avtalet förlängsinte blir han ersättningsskyldig. Hyresgästen behöver i
denna situation inte bevisa de villkor värden krävt iatt uppsäg-som
ningen eller krävt därefter inte skäliga eller medär överensstämmer
god sed i hyresförhållanden.

fjärdeI stycket för närvarande inte hyresvärden, hanattanges om
avtalet för villkorsändring, blir ersättningsskyldigsagt hanupp om

innan medlingen har avslutats skulle medge förlängning. förar-vägra I
betena till bestämmelsen prop. 1978/79:89 anförs25 däremot atts.

värden under medlingen förlängavägran avtalet på de iatten av upp-
sägningen angivna villkoren får betydelse i efterföljande ersätt-en
ningsprocess eftersom till grund för prövningen i ersättningsprocessen
skall läggas den ståndpunkt hyresvärden slutligen har intagit vidsom
förhandlingarna. Vidare blankt avslag på begäranatt ettanges av
hyresgästen förlängning på de hyresvärden i uppsägningenom av
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ståndpunktvillkoren bör medföra hyresvärdens slutligaangivna att
förlänga hyresförhållandet och sådanthan ivägrat attatt attvaraanses

ursprungliga hyreskrav intefall frågan skäligheten i hanskommer om
bestämmelsen i detta avseendeersättningsprocessen. Föri göraattupp

uttryckligen också hyresvärden blirtydligare föreslås det attatt anges
Bestämmelsenersättningsskyldig han förlänga avtalet.vägrar attom

motsvarande bestämmelsendärmed också med denöverensstämmer
fjärde stycket.för villkorsändring 58 §hyresgästs uppsägning aom

medför hyresvärden blirBestämmelsen i fjärde stycket inte att
uppsägningenavtalsrättsligt bunden de villkor han har iangettsomav

sedvanliganbud under längre tidsåsom än motsvararett somav
efter det acceptfristen löptacceptfrist. Om hyresgästen att ut, men

villkoren måste det betraktas tillunder hyrestiden, ettaccepterar som
förhyming. Skulleanbud villkor för fortsatthyresvärden riktat om

skadestånds-då med förlängning blir hanhyresvärden inte på en
bestämmelsen.skyldig enligt den aktuella

Även förskulle kräva högre hyra ellerhyresvärden inte annatom
oförrnånligare vad han har ihyresgästen villkor uppsäg-än angett

ersättningsskyldig avtalet förlängs ochblir hyresvärden inteningen om
för förlängning skäliga ellerde villkor han kräver inte överens-ärsom

hyresförhållanden första stycket och 58med god sed i 57 § 5stämmer
hyresvär-framgår skall den ståndpunktb §. Som avsnitt 4.3.5 somav

förhandlingarna med hyresgästen ligga tillden slutligen intagit vid
för denna bedömning.grund

fjärdemöjlighet avtala bort ersättningsrätten enligtNågon att
enligt reglerna avstående frånstycket finns inte i ordning änannan om

besittningsskydd Sedan avtal har kan där-56 §. ett sagts parternaupp
träffa avtal hyresvärden skall ersättningsskyldiginteattemot varaom

första stycketenligt fjärde stycket eller enligt §57

§kap. 5812 a

förfarandetParagrafen innehåller bestämmelser lokalhyresgäs-närom
hyresavtal för förlängning ändrade villkor.på Bestäm-sägerten upp

har behandlats den allmänna avsnitt ochmelserna i motiveringen 4.2.3
4.3.3.

stycket första hyresgästen skallförsta meningen iI attanges upp-
avtaladeunderrätta hyresvärden den ändring i de vill-sägningen om

koren han begär. bestämmelse ändras inte. AndraDenna me-som
hyresgästeni första stycket, handlar måsteningen attsom om

hänskjuta tvist till hyresnämnd för medling, däremot bort.tas
andra stycket finns bestämmelser uppsägning fallI i vissaattom en

verkan. bestämmelserskall måste delvis ändras.Dessa Detutananses
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föreslås föruppsägning förlängning på ändrade villkor inteatt om en
har det innehåll förstai stycket den verkan. Harär utansom anges en
hyresgäst avtal för förlängning på ändrade villkor ochsagt ettupp
framgår det inte uppsägningen vilka ändringar krävs skallav som
sålunda det gamla avtalet alltjämt gälla. detOm inte framgårens av

det frågauppsägr.ingen uppsägning för villkorsändring kanäratt om en
uppsägningen betraktas uppsägning för avflyttning jfr NJAsom en
1989 S05. sådan uppsägning giltig.En givetvisärs.

Hyresgästen bör enligt det ha möjlighet förtaäven systemet attnya
verkan föruppsägning villkorsändring han har gjort jfrav en som
avsnitt 4.3.3. kan dock inte kopplad tillDenna hanrätt ansö-attvara
ker nedling inom viss tid eller till han återkallar medlingsansö-attom
kan. stället skalll uppsägningen verkan hyresgästenutananses om
meddelar hyresvärden han vill förlänga hyresförhållandet på oför-att
ändrade villkor. tillkommer hyresgästenDenna under månaderrätt sex
från uppsägningen. Om hyrestiden kortare månader kanär än sex
hyresgästen under hela uppsägningstiden förta verkan sin uppsäg-av

förutsättningning. för hyresgästenEn skall kunna förta verkanatt av
sin uppsägning hyresvärden dessförinnaninte och inom sed-är att -
vanlig acceptfrist har de villkor hyresgästen krävtaccepterat som-
eftersom det får innebära avtal med de villkorenatt ett nyttanses nya
kommit till stånd.

förslaget föreskrivsI uppsägningen skall verkanatt utananses om
hyresgästen meddelar hyresvärden han vill förlänga hyresförhållan-att
det oförändrade villkor. hyresgästenOm i meddelandet kräver andra
villkor vad följer det ursprungliga avtalet föreligger inteän som av en
sådan begäran och uppsägningen står då fast inte hyres-som avses om
värden tilläggen. meddelandeEtt hyresgästenaccepterar attom
"återkallar uppsägningen" eller han "förtar verkan sin uppsäg-att av

däremotning" bör tolkas begäran förlängning på oför-som en om
ändrade villkor.

I meningen i andra stycket föreskrivs bestämmelserna i 8 §sista att
delgivning hyresgästens uppsägning för villkorsändring ävenom av

skall tillämpas på delgivning hyresgästens meddelande förläng-av om
ning avtalet. Meddelandet skall sålunda skriftligt. Hyresgästenav vara
kan, den försöks delgivning har hemvist i landet, sända iom som
rekommenderat brev sitt meddelande förlängning. Hyresgästenom

ha meddelat hyresvärden han förlängavill avtalet han harnärattanses
avlämnat meddelandet för postbefordran under värdens vanliga adress.

tredje stycket finns bestämmelserI hyresvärden, han inteattom om
själv har avtalet, innan medlingen avslutats får för-intesagt vägraupp
längnng hyresförhållandet eller för förlängning kräva högre hyraav
eller villkor oförmånligare för hyresgästen vadärannat änsom som
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följer det uppsagda avtalet. Bestämmelsen behålls med några juste-av
ringar. Hyresvärden skall under period hyresgästen kansamma som
förta verkan uppsägningen ersättningsskyldig han vägrar attav vara om
förlänga hyresförhållandet eller för förlängning kräver högre hyra eller
någon villkor oförmånligare för hyresgästen vadär änannat som som
följer det uppsagda avtalet. ersättningsskyldighetFör krävs också attav
avtalet inte förlängs. Skulle däremot hyresgästen efter den aktuella
fristen, innan hyrestiden löpt begära förlängning kan värdenut,men

förlängning ådra skadeståndsskyldighet föreva-sig enligtvägra utan att
rande stycke.

Liksom vid hyresvärdens föruppsägning villkorsändring bliregen
värden ersättningsskyldig avtalet förlängs ochinte de villkorom som
han kräver för förlängning inte skäliga eller medär överensstämmer
god sed hyresförhållanden förstai 57 § stycket och andra stycket5

b framgår får58 §. Som avsnitt 4.3.5 den ståndpunktsamt av som
hyresvärden slutligt fört fram vid förhandlingarna med hyresgästen
ligga till för dennagrund prövning.

fjärde stycket, harI intagits möjlighet förär nytt, parternasom en
avtala hyresgästen, vid hyresgästens föruppsägning villkors-att attom

ändring, skall ha under längre tid hyrestiden irätt änatt av som anges
andra förlängningstycket begära avtalet. Sådant avtalsvillkor behö-av

inte särskild handling enligtin i 56 § andra stycket kantas utanver en
in i hyreskontraktet. Om avtal förlängd tid förlängsingås dentas om

tid hyresvärden enligt tredje stycket ersättningsskyldig iär mot-som
svarande utsträckning.

Bestämmelserna fjärdei stycket inte avtalarättparterna attger om
andra för delgivning meddelandet förlängningsätt änav om som anges
i 8

kap. §12 62

första stycket vite förelagts med stöd fårI hyreslagenattanges som av
dömas hyresnämnden. Vidare nämnden självmant skallut attav anges

frågan utdömande framgårvite. Som avsnitt 3.2.4ta upp om av av
utredningen domstol inte skall tillinitiativ viteatt ta attanser som

förelagts med stöd hyreslagen döms fårVitet dömas endastut. utav
efter ansökan den på yrkande vitesföreläggandet medde-partav vars
lats. Stycket ändras i enlighet härmed.

Tredje förstameningen i stycket, får dömasvitet inteattsom anger
ändamålet med förfallit,vitet bort. följer regler iDetut tasom av

viteslagen 1985:206 denna fårvitet i situation inte dömas 9 §att ut
första stycket viteslagen.
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kap. §12 66

Bl.a.skiljeklausuler.bestämmelser avtalparagrafen finnsI omom
möjlig-hyresnämnd kan till skiljenämnd. Dennaföreskrivs utsesatt en

till detta, avsnitt 17.2. I övrigtangående motivethet bort görstas se
ändringar.inte nâgra

§kap. 6812

finnas hyresnämnddet skallnuvarande bestämmelsenDen tasattom
dettanuvarande tillbestämmelserna i den 72 §stället försbort. I över

ärenden skyndsamt.mål och Idomstol skall handlägga sinalagrum. En
skall hand-i boendethyrestvister störningarföreskivs72 § röratt som

både vidskall tillämpasskyndsamt. Bestämmelsensärskiltläggas
enligt ärendelagen.rättegångsbalken ochhandläggning enligt

§kap. 6912

hyresnämnd kan medla ochbestämmelserinnehållerParagrafen attom
avskaffas avsnitt 17.2.bestämmelser seskiljenämnd. Dessavara

skall hand-vilka frågorparagrafen införs bestämmelserI somom
paragrafeninte har iärendelagen. tvisterenligt Deläggas angettssom

för förfaran-rättegångsbalken. Skälen valetenligtskall handläggas av
bestämmelserna iVidare föreskrivsavsnittdelag framgår 3.2.1. attav

handläggningen ärendena.skall tillämpas vid70-83 §§ av

kap. §12 70

beslutvilken tidinnehåller bestämmelser inomParagrafen avsomom
får överklagasoch vissa beslut intehyresnämnden får överklagas att

avskaffas.alls. reglerDessa
skallforumbestämmelse för de ärendeninförsparagrafenI somen

ärende hand-förslaget skallärendelagen. Enligthandläggas enligt ett
fastigheten belägen. Mot-områdeden domstol inomläggas ärvarsav

till fastangående nyttjanderättgäller för tvistersvarande bestämmelse
rättegångsbalken 10 kap. 10 §handläggs enligtegendom rätte-som

enligtbelägenden där fastighetengångsbalken. Domstolen i ärärort
stycket 4.jfr förstaexklusivt forum 10 kap. 17 §rättegångsbalken

handläggas enligtför de ärenden skallförordasSamma lösning som
samband medinnebär tingsrätten iärendelagen. Det att ettatt om

dom-behörighet,finner den saknarärende inleds attatt men en annan
skrivelsedenskall lämnabehörig, tingsrättenstol skulle övervara

domstolen. förutsätt-till den behöriga Envilken ärendet inlettsgenom
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förning överlämnande skall ske den har inlett ärendetäratt att som
inte har något invända detta detoch inte finns något skälatt mot annat

skrivelsen överlämnas 8 ärendelagen.§mot att

kap. §12 71

nuvarandeDen bestämmelsen paragrafeni beslut hyres-attom av
nämnden överklagas hos hovrättSvea bort. försI ställettas
bestämmelsen i nämndlagenll § in i paragrafen. Enligt dennaa
bestämmelse får vissa yrkanden hyresvärd, bundenärav en som av en
förhandlingsordning enligt hyresförhandlingslagen 1978:304, inte tas

till prövning förhandling enligt förhandlingsordningenutan att ägtupp
Syftet med bestämmelsen förhindra hyresvärden kanär att attrum.

kringgå kravet på förhandlingsskyldighetprimär driva sittattgenom
krav högrepå hyra i villkorstvist enligt 54 Tingsrätten måsteen
alltså först utreda förhandlingsskyldighet föreligger och, sånär ärom
fallet, denna har fullgjorts. hyresvärdenKan inte visa han harattom
fullgjort sin förhandlingsskyldighet bör tingsrätten omedelbart avvisa
hans talan. Beträffande paragrafens tillämpning och innebördnärmare
får hänvisas förarbetenatill till 11 § nämndlagen prop. 1977/782175a

och121 183 och l983/84zl37 146.s. prop. s.

12 kap §72

nuvarandeDe bestämmelserna dennai paragraf har flyttats till 68 I
stället förs det paragrafeni in bestämmelse i vilka fallen om som
sammanträde skall hållas i ärende. Bestämmelsen enbartett avser
handläggning i tingsrätt.

första stycketI tingsrätten skall hålla sammanträde vidattanges
handläggning ärende. Vidare sammanträde behöverinteett attav anges
hållas i varje ärende. undantagenEtt gäller det fallet ärendet inteattav
skall sak,i därför det sig ansökan skallprövas rört.ex. att om en som
avvisas eller ärende skall avskrivas. Sammanträde behöver inteett som
heller hållas det med hänsyn till ärendets beskaffenhet behövs.inteom
Ärenden angående avstående från besittningsskydd bör kunna avgöras

muntlig förhandling. Om har medgett sökandens talanutan motparten
kan ärendet givetvis också sammanträde. Samma sak böravgöras utan
gälla för vissa tvistiga ärenden. kan gällaDet vissa ärendekatego-även

ellerrier ärenden där sammanträde uppenbart kan förväntasinteett
tillföra ärendet något betydelse för utgången. Tvistigaär ären-som av
den bör dock inte i undantagsfall sakiän avgörasannat utan samman-
träde angående motivet för förslaget, avsnitt 3.2.5.se
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från förstaundantag §första stycket 13Bestämmelserna i utgör ett
skrift-förfarandet hos domstolenstycket ärendelagen, ärattsom anger

ligt.
domstolen skall hållaföreskrivsärendelagen14 §I att samman-

dockSammanträde behöverenskilddet begärsträde, part.av enom
gårsak, avgörandet inteärendet skall ihållas inteinte prövas omom

på grund någonsammanträdeeller ettparten emot annanavom
bakgrundtillkommit bl.a.behövs. Regeln haromständighet inte mot av

Skulle imuntlig handläggning.krav påEuropakonventionens part ett
denhans till det enligtförhandling börhyresärende begära muntlig rätt

följer ärendelagen.mindre 14 §föreslagna regeln inte än som avvara
nämnd-tredje stycketinförs bestämmelserna i 9 §andra stycketI

hyresnämnden samtidigt hand-föreskrivslagen. detta lagrumI att om
beskaffenhet mellanlikartadantal tvisterlägger ett stort enav

för hyra bostads-villkorenhyresvärd och dennes hyresgäster om av
får nämnden, sedan lämpligt antalmassärendenlägenheter s.k. ett

därav övriga tvistermed ledningtypfall tvister avgöraprövats, utanav
sådan förhandlinguppenbart inteförhandling, detmuntlig är attom

förhandling enligt förhandlings-åsyftas de fall dåbehövs. första handI
överenskommelse träffats. Hyresvärden ochordning avslutats utan att

ändringhyresnämnden ansökadå hoshyresgästen har rätt att om av
förhandling har Hyresgästorgani-den delhyresvillkoren i ägt rum.som

inför hyresnämn-ärenden inte uppträdafår i dessasationen partsom
medmellan hyresvärdförhandlingarnamedförden. Det ettatt enom

strandar kanlägenhetsinnehav och hyresgästorganisation ettstörre en
nöd-kan inteantal ärenden uppkomma. Detmycket stort anses vara

kansamtliga dessa ärenden,hålla sammanträde ivändigt att avsesom
tillräck-bör ställetfastighet. iidentiska lägenheter på Det varasamma

pilotfall och de övrigaärendenligt vissa avgörsavgörs utanattatt som
till förarbetenafår övrigt hänvisaförhandling. Utredningen imuntlig

prop.1983/84:137 82.nämndlagentill bestämmelsen i s.
för-begärandra stycketsista meningen iI attatt partanges om

innebärförsta stycket.skall hållas gäller vad i Dethandling sägssom
då tillämpbar.undantagsregeln i andra stycket inte äratt

kap. §12 73

rättegångskostna-fördelningennuvarande bestämmelsenDen om av
hovrätt bort.dema vid överklagande till Svea tas

hållas under sannings-får förhör med inteEnligt ärendelagen part
detutredningenframgår avsnitt 3.2.6.3försäkran. Som attanserav

paragrafen införs bestäm-hålla sådana förhör.finns behov Iatt enav
förhörsanningsförsäkran. åberoparmelse förhör under Den somom
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med får skalldet hållas under sanningsförsäkran elleravgörapart om
s.k. fritt partsförhör.ettsom

kap. 74§12

paragrafen, finnsI bestämmelser domstolens förlik-ärsom ny, om
ningsverksamhet. paragrafen bl.a. domstolen skall,I detattanges om

lämpligt med hänsyn till ärendets beskaffenhet och övrigaär omstän-
digheter, verka för förliks.att parterna

Även i rättegångsbalken finns bestämmelse skall, irättenatten om
den mån det lämpligt med hänsyn till målets beskaffenhet och övrigaär
omständigheter, förverka förliks 42 kap. 17 §att parterna
rättegångsbalken, jfr 1986/87:89 110-114. de flestaI typerprop. s. av
hyresärenden finns det all anledning för domstolen verka för förlik-att

Särskilt fallning. i de där det föreligger avtalsrelation mellanen par-
skall bestå sedan ärendet avslutats det angelägetäventerna är attsom

Ävenfrivilliga uppgörelser träffas. i andra ärenden,typer t.ex.av som
mindre värden, finns anledning för domstolen aktivt verka förrör att

förlikning.
Domstolens förlikningsverksamhet skall, framgårsom av paragra-

fens ordalydelse, begränsasinte till den enbart framhåller föratt t.ex.
olika för- eller nackdelar med förlikningsuppgörelse. Dom-parterna en

stolen skall förliksinte efter förslag någonderaäven, parternaom av
och det inte uppenbart förutsättningar för förlikningärparten att

saknas, lägga fram konkret förslag till förlikning. Bestämmelsenett
i detta avseende med bestämmelsen i 12 andraöverensstämmer §

nämndlagen.stycket

kap §12 75

Paragrafen, innehåller bestämmelser fördelningenärsom ny, om av
rättegångskostnadema. Bestämmelsen undantag från deutgör ett
allmänna bestämmelserna i 32 § ärendelagen angående tillmotivet
förslaget, avsnitt 3.2.7.se

12 kap. §76

Paragrafen, innehåller bestämmelser rättskraft.är Be-som ny, om
stämmelserna med 22 § nämndlagen, i den del dennaöverensstämmer

ärenden enligt hyreslagen. Med ärendet har "avgjortsattavser menas
ärendet har sak.iatt prövats
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§kap. 7712

omiprövningstillstånd.bestämmelserinnehållerParagrafen, är ny,som
för hovrättenprövningstillstånddet krävsstycketförsta attI attanges

ärendensamtligaomfattarBestämmelsenöverklagande.skall pröva ett
ärendelagenstyckettredjeärendelagen. 39 §Ihandläggs enligtsom

prövningstillstånd.fördispensgrundemafinns angivet
prövningstill-från kravet påundantagvissastycketandraI anges

medförfattningari andrafinnsundantagMotsvarandestånd. även
rättegångsbalken.kap.prövningstillstånd jfr 49 12regler om

§kap. 7812

fullföljdsförbud meds.k.regelfinnsparagrafen,I är omenny,som
särskilt angivnadomstolen för vissa ären-ledet hovrätt-Högstaventil i

3.2.lO.4. Hovrättenavsnittför förslaget,angående motivetden se
tillstånd skallför prövningfinns skäldetdenkan, att omenanserom

tillåtarättegångsbalken,stycketförsta 1§kap. 10 attenligt 54ges
fattar sådantibeslut hovrättenSamtligaöverklagas.beslutet ettsom

meddelabeslut inteparagrafen pröv-iärende även attangessom -
hyra i ärendefastställandeeller beslutningstillstånd om upp-avom

överklagandeförbudet.omfattasmed avflyttningskov av-
föranleda preju-kanärendenendastdetVentilen innebär äratt som

för vilka detärendenmedanöverklagas,får tillåtasdikatdispens som
motsvarande möj-inteextraordinär dispensföreliggaskulle kunna ges

lighet.
Överklaganderätten de fall dåbegränsad tillavseddinteär att vara

överklagakomplicerad.eller Rättsvårbedömdprejudikatfrågan attär
före-detelleruttalandenvägledandehelt saknasdetbör tillåtas när om

Framför alltdoktrinen.juridiskauttalanden i denmotstridigakommer
hov-fullföljdsrättmedgeskäl för hovrättenföreliggadetbör att om

splittrad.rättspraxis är

§kap. 7912

tilltrosbevisning. Be-bestämmelserfinnsparagrafen,I är omsom ny,
bestämmel-motsvarandetolkas påstämmelserna bör sätt somsamma
rättegångs-och kap. 14 §55kap. 23 §rättegångsbalken 50seri

balken.



402 Författningskommentar SOU 1999:15

kap.12 80 §

Paragrafen, innehåller reglerär tingsrättens sammansätt-som ny, om
ning vid handläggning enligt ärendelagen. Bestämmelserna medför att
sammansättningsregeln i 3 § ärendelagen inte skall tillämpas vid
handläggning i tingsrätten.

förstaI stycket vid handläggning ärende beståratt ettanges av
tingsrätten lagfaren domare och två särskilda ledamöter. Vidareav en

ärendet inte i sak, får dockatt prövas bestå enbarträttenanges om av
lagfaren domare. Vid all handläggning inte innebären att ettsom

ärende i sak, vid kommuniceringprövas eller vidt.ex. avvisning av en
ansökan eller avskrivning ärende, tingsrätten sålunda domförett ärav

särskilda ledamöter. De i stycket ocksåutan tingsrätten fårattanges
bestå enbart lagfaren domare det finns särskilda skäl medav en om
hänsyn till ärendets beskaffenhet. Sådana skäl torde normalt föreligga
vid prövning saki ärenden angående avstående från besittnings-av
skydd till bostadslägenhet eller lokal 45 andra§ stycket och 56 §
andra stycket och godkännande förbehåll vid blockuthyming 1 §av
sjätte stycket. lagfarenEn domare bör behörigäven attvara ensam

vissa ärenden det råderavgöra tvist bl.a. vissa enklare tillstånds-som
Ärendenärenden. angår hyressättning 54 § eller lägenhetenssom

skick, såsom åtgärdsföreläggande första11 § stycket 5 och 16 § andra
stycket eller upprustningsföreläggande 18 §, bör nonnalt alltida

lagfaren domare och särskildaprövas ledamöter. Samma sak gällerav
andra ärenden i vilka skälighetsawägningaräven mäste fårDetgöras.

ankomma på domstolen från fall till fall vilkenatt avgöra sammansätt-
ning den skall ha.som

Partemas inställning har inte någon omedelbar betydelse för sam-
mansättningen. praktikenI bör dock eventuella synpunkterparternas
tillmätas betydelse.viss

Bestämmelsen skall tillämpas både ärende handläggsnär vidett ett
sammanträde och det handläggs skriftligt.när medförDet det kanatt
förekomma särskilda ledamöter skall delta tingsrättenatt när prövar ett
ärende efter enbart skriftlig handläggning.en

Andra stycket § första5 stycket nämndlagen.motsvarar
tredjeI stycket har intagits den sammansättningsregel tillkomsom

efter det s.k. Langborger-målet. Stycket alltså 5 § andramotsvarar a
stycket nämndlagen. Beträffande bestämmelsens tillämpningnärmare
får hänvisas till förarbetena till den bestämmelsen prop. 1990/91:98 s.

f..34
Föreligger sådan situation i tredje stycket får särskildaen som avses

ledamöter inte delta i Tingsrätten skallrätten. i dessa fall bestå treav
lagfama domare jfr avsnitt 3.2.3.2.
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§kap. 8112

särskilda ledamöter Paragra-hurreglerar utses.Paragrafen, är ny,som
med detnämndlagenstyckenaandraochförsta6 §fen motsvarar

skallinteför ledamöterna utses.undantaget ersättareatt

§kap 8212

särskild ledamot.förbehörighetskravinnehållerParagrafen, är ny,som
tredjeoch §tredje stycket 2med 5 §stycket överensstämmerFörsta

får iledamoten intesärskildedenpånämndlagen. Kravstycket att vara
till.dock lagtsharkonkurs

uppträdafårledamot intesärskildstycketandraI att somenanges
ledamotenvid. Hareller hon tjänstgörhandomstoldenombud vid som

hon inteellerfår hanvid flera tingsrätter,tjänstgöraförordnats att
28Bestämmelsendessa.ombud vid någon motsvararuppträda avsom

nämndlagen.stycketandra§
omfattasdedomared ochavläggaskallledamöter attsärskildaAtt

ochärendelagenföljer rätte-rättegångsbalkenijävsreglerna avav
meningenförstaförsta stycketjfr 3 §bestämmelsergångsbalkens

rättegångsbalken.och 13kap. 11ärendelagen 4samt

§kap. 8312

omröstningsregel,innehåller motsvararParagrafen, är somensom ny,
nämndlagen.§20

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande- och

denbehandlats iharövergångsbestämmelsernaochIkraftträdande-
18.avsnittmotiveringenallmänna

Punkten 1

juli 2001.kraft denträda lföreslås ibestämmelsernaDe nya

Punkten 2

skall dehar avgjortarrendenämndenärendenfrågaI nuva-somom
dessaBeslut itillämpas. ären-kap. 31-33 §§i 8bestämmelsernarande

överkla-därefterfastighetsdomstol ochvidsålunda klandrasskallden
till hovrätt.gas
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förslagetI till lag upphävande lagen 1973: 188 arrende-om av om
nämnder och hyresnämnder punkten 4 finns bestämmelser attom

de beslut arrendenämndenäven fattat, med stöd nämndla-som som av
får överklagas besvär, överklagas enligt äldre bestämmelsergen genom

till fastighetsdomstol.

Punkten 3

Enligt förslaget till lag upphävande lagen 1973:188om av om
arrendenämnder och hyresnämnder skall vissa ärenden som
arrendenämnden inte har avgjort före den l juli 2001 överlämnas till
fastighetsdomstol för prövning. I tredje punkten deattanges nya
bestämmelserna i kap.8 30-40 skall tillämpas på de ärenden som
har överlämnats till fastighetsdomstol. Vardera skall dock iparten
dessa ärenden stå sin kostnad vid fastighetsdomstolen. Vidare
föreskrivs de förfarandereglema skall tillämpasatt på ärendennya
angående utseende enligt kap.9synemän 24 harinteav m.m. som
avgjorts vid tidpunkten för ikraftträdandet.

Punkten 4

Något hinder tillämpa de bestämmelsernamot att uppsägningnya om
avtal anläggningsarrende på avtalett har ingåtts föreettav om som

ikraftträdandet finns inte. Däremot bör de äldre bestämmelserna
tillämpas på avtal har före ikraftträdandet, vilket medförsagtssom upp

tvister angående sådana avtal efteratt ikraftträdandet kanäven
hänskjutas till arrendenämnd för medling jfr punkten 1 i Övergångsbe-
stämmelsema till lagen upphävande lagen 1973:188om av om
arrendenämnder och hyresnämnder.

Punkten 5

Äldre bestämmelser bör tillämpas på avtal upplåtelse i andra handom
lägenhet i dess helhet har ingåtts före ikraftträdandet. Sådantav som

avtal blir sålunda förenat med besittningsskydd hyresförhållandetnär
har två år 45 första§ stycket l hyreslagen.varat

Punkten 6

Utredningen föreslår de kategorier överenskommelseratt avstå-av om
ende från besittningsskydd skall gällande godkännandeutansom vara
utökas jfr avsnitt 5. Har överenskommelsen ingåtts före ikraftträdan-
det skall äldre bestämmelser tillämpas. Det innebär överenskom-att
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andrai 45 §de situationernågonmelser angessomavsom avser
ikraft-föreoch har ingåttsstycket 1-3stycket eller 56 § andra2-3 som

ikraftträdandetEftergällande.förmåste godkännasträdandet att vara
överenskommelser, desamtligaskall prövningen äventyper avavav

utföras tingsrätt.bestämmelserna,enligt de äldrehar ingåtts avsom

Punkten 7

lokalhyresavtalfråga uppsägningiUtredningen gör sammaavom
avtal anläggnings-beträffande uppsägningbedömning ettav omsom

jfr punkten 4.arrende

Punkten 8

nuvarandeskall dehyresnämnden har avgjortärendenfrågaI somom
ärendenBeslut i dessatillämpas.kap. 70-73bestämmelserna i 12

hovrätt.överklagas till Sveaskall sålunda
arrende-1973:188upphävande lagenförslaget till lagI omavom

finns bestämmelserpunkten 4hyresnämndernämnder och attom
stöd nämndlagenfattat, medhyresnämndenbeslutdeäven avsomsom

tilläldre bestämmelseröverklagas enligtbesvär,överklagasfår genom
hovrätt.Svea

Punkten 9

1973:188lagenupphävandetill lagEnligt förslaget arren-omavom
hyresnämndenärendenskallhyresnämnder vissadenämnder och som

föröverlämnas till tingsrättjuliföre den 2001 pröv-har avgjort 1inte
bestämmelserna kap. 68-de i 12nionde punktenning. I attanges nya

överlämnats till tingsrätt.ärenden harpå deskall tillämpas83 som
kostnad vidärenden stå sin tingsrät-dessaskall dock iVardera parten

ten.
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20.2 Förslaget till lag ändring i lagenom

1969:246 domstolar iom

fastighetsmål

3§

Paragrafen innehåller bestämmelser sammansättningen fastig-iom
hetsdomstol.

förstaI stycket sammansättningen i normalfallen. Utredning-anges
förslag se bl.a. avsnitt 11.2.3 särskilda ledamöterattens om som

huvudregel skall ingå i domstolen fastighetsdomstolnär sådanaprövar
arrendeärenden i kap.8 30 § jordabalken, 16 § lagensom anges
1957:390 fiskearrenden eller 14 § lagen 1985:658 arrenda-om om

förvärva arrendeställeträtt införstorers iatt paragraf, 3en ny a
Eftersom såväl andra3 § och tredje styckena 4 § innehåller andrasom
sammansättningsregler i första stycketän och detsom anges genom
den 3 tillkommer§ ytterligare sammansättningsregel, införsnya a en
det förstai stycket anvisning den sammansättningsregelnatten om
gäller inte föreskrivs i andra eller tredje stycket,annat 3 eller 4om a

Andra stycket bestämmelser domstolensupptar sammansättningom
i mål eller ärende angående arrende eller tvångsförvaltning bostads-av
fastighet. Enligt utredningens förslag skall samtliga arrendeärenden
omfattas den sammansättningsregeln i 3 På grund häravav nya a
måste andra stycket ändras till fastighetsmål angåendeatt annatavse
arrende iän 3 § eller mål tvångsförvaltningsom avses a om av
bostadsfastighet. Av 1 § andra stycket framgår med fastighetsmålatt

såväl mål ärende.avses som

3a§

Paragrafen, innehåller reglerär fastighetsdomstolenssom ny, om
sammansättning vid handläggning sådant ärende angåendeettav
arrende i 8 kap. 30 §jordabalken, 16 § lagen 1957:390som anges om
fiskearrenden eller lagen14 § 1985:658 arrendatorers för-rätt attom

arrendestället.värva
förstaI stycket stadgas fastighetsdomstolen handläggernäratt ett

sådant ärende består domstolen lagfaren domare och två sär-av en
skilda ledamöter. Om ärendet inte eller sak ellerprövas det finnsom
särskilda skäl med hänsyn till ärendets beskaffenhet, får fastig-
hetsdomstolen enligt stycke bestå enbart lagfarensamma av en
domare.
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det sigdärförsak rörskall iärendet inte attOm prövas t.ex. enom
fas-fårskall avskrivas,ärendeelleravvisasskallansökan ett somsom

föreliggerdetOmlagfaren domare. sär-beståtighetsdomstolen av en
fastighetsdom-fårbeskaffenhettill ärendetsmed hänsynskilda skäl

domare.lagfarenbeståsakärendet idenstolen prövaräven när enav
kun-ledamötemassärskildadebehovetärenden därHärmed avavses

typisktärendengällasålunda främstbörDetbegränsat.skaper är som
ellermotstående intressenmellanavvägninginnefattarintesett en

exempel kanlämplighetsbedömningar. Somellerskälighets-andra
arrenda-1985:658lagenhembud enligt 8 §anmälannämnas omom

arrendestället.förvärvarätt atttorers
betydelse föromedelbarnågonhar inteinställningPartemas sam-

synpunkter tillmätasgivetvispraktiken börImansättningen. parternas
betydelse.viss

vidhandläggsärendetbådeskall tillämpas närBestämmelsen
skriftligt.det handläggsochsammanträde när

nämnd-andra meningenstycketförsta2 §stycketAndra motsvarar
kvalifikationer.ledamötemaslagfamade ickelagen om

6a§

Paragra-särskilda ledamöterreglerar hur utses.Paragrafen, är ny,som
detmednämndlagen,styckenaandraochförsta3 §fen motsvarar

jfr fjärde2 §längreinteför ledamöterna utsesundantaget ersättareatt
nämndlagen.stycket

7a§

särskild ledamot.förbehörighetskravinnehållerParagrafen, ärsom ny,
nämndlagen.tredje stycketmed 2 §stycketFörsta överensstämmer

kon-får iintesärskilde ledamotendenpåställs kravDärutöver att vara
kurs.

uppträdafårledamot intesärskildstycketandraI att somenanges
Bestämmelsenvid.hon tjänstgörhan ellerdomstolvid denombud som

nämndlagen.stycketandra28 §motsvarar
omfattasoch dedomaredavläggaskallledamötersärskilda attAtt

ochärendelagensföljer rätte-rättegångsbalkenjävsreglema i avav
stycket första meningenförstajfr §bestämmelser 3gångsbalkens

rättegångsbalken.och 13kap. 1lärendelagen 4samt
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8§

I paragrafen finns regler nämndemännens tjänstgöring vid fastig-om
hetsdomstol. Bestämmelserna föreslås gälla de särskilda ledamö-även
terna.

10§

paragrafenI finns bestämmelser platsen för huvudförhandling.om
Samma regler skall gälla för sammanträde i sådant ärende isom avses
3 Paragrafen ändras i enlighet härmed angående motivet,a se
avsnitt 1l.2.6.

I övrigt har endast gjorts språkliga ändringar.

12§

paragrafen finns omröstningsregel.en
I andra stycke införs särskildett nytt omröstningsregel för ären-en

den i 3 dvs. fastighetsmål skall handläggas enligtsom avses a som
ärendelagen. Bestämmelsen 20 § nämndlagen.motsvarar

13§

paragrafenI föreskrivs, förstai stycket, tekniskt ledamotnär skall ingå
i hovrätten och, i andra stycket, sådan ledamot efternär hovrättens
bestämmande får ingå i rätten.

Utredningen föreslår teknisk ledamot får ingåatt i vidrätten
överprövning ärenden i 3 Paragrafen har ändrats iav som avses a
enlighet härmed.

Ikraftträdande- och Övergångsbestämmelser

De bestämmelserna föreslås träda i kraft den julil 2001.nya
Klandrade beslut från arrendenämnd fastighetsdomstolen ellersom

hovrätt inte har avgjort lagen träder kraftnär i och beslut däreftersom
klandras med stöd övergångsbestämmelsema skall enligt andraav
punkten handläggas Ävenenligt de nuvarande bestämmelserna i FDL.
beslut arrendenämnd, med stöd 23 § andra stycketav som av a
nämndlagen överklagas besvär, skall handläggas enligt degenom
nuvarande bestämmelserna i FDL.

Enligt förslaget till lag upphävande lagen 1973:188om av om
arrendenämnder och hyresnämnder skall vissa ärenden arrende-som
nämnden inte har avgjorts före den juli1 2001 överlämnas till fastig-
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hetsdomstol för prövning. tredje punkten de bestämmel-I attanges nya
skall tillämpas de till fas-i FDL på ärenden har överlämnatsserna som

tighetsdomstol. Vidare bestämmelserna skall tillämpasdeattanges nya
på de ärenden angående utseende enligt kap.9 24 §synemänav m.m.
jordabalken, har avgjorts vid ikraftträdandet.intesom

Förslaget till ändring i20.3 lag om

hyresförhandlingslagen 1978:304

Allmänt

framgår och har utredningen kommit fram tillSom avsnitt 2 6 attav
hyresnämndens uppgifter enligt hyresförhandlingslagen skall föras över

följdtill tingsrätt. Till härav har ordet hyresnämnd i antalett stort para-
grafer med tingsrätt.ersatts

samband med sakliga ändringar har språkligaI gjorts vissaävenatt
ändringar utförts.

Utredningen har i övrigt följande anföra till de föreslagnaatt
ändringarna.

och §§2 13

paragrafema hyresnämnd och hyresnämnden medI tingsrätten.ersätts

§24

Paragrafen handlar ändring hyresvillkoren överenskom-om av om ny
melse enligt förhandlingsordning träffas. Bl.a. hyresvär-inte attanges
den och hyresgästen kan ansöka hyresnämndenvid ändringom av
hyresvillkoren.

tredje stycket föreskrivs ansökan skall den frånI i tidpunktatt anges
vilken ändring hyresvillkoren yrkas. Vidare föreskrivs till-attav om
lämpning bestämmelsen andra stycket andra dvs.i meningen begärs,av

beslut ändring villkoren skall företiden det månads-att ett om av avse
skifte inträffar efter månader från dagen för ansökan,närmast tresom
skall skälen för det Vid skall frågan handläggastingsrättenanges.
enligt ärendelagen. ärendelagen ansökan skall innehållaI attanges en
uppgift bl.a. det yrkas och de omständigheter åberopas tillom somsom
stöd för yrkandet ärendelagen.6 första stycket Bestämmelsen blir§
därmed överflödig. därför bort.Stycket tas
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29§

paragrafen fordrarföreskrivs bl.a. skadestånd enligt 26I att part som
eller från det skadan inträffade hänskjuta27 § måste inom två år att
tvist anspråket till hyresnämnden. aktuella tvistema skall hand-Deom
läggas enligt rättegångsbalken 6.2. Till följd härav ändrasavsnitt
paragrafen.

30§

paragrafen föreskrivs samtliga frågor enligt lagen skallI prövasatt av
förutom frågahyresnämnd, skadestånd enligt 8 skall prövasom som

vid allmän domstol. Vidare hänvisas till nämndlagen. tredje stycketI
fastighetsägarorganisation eller hyresgästorganisation inte ärattanges

ärende enligti 22part
förslagetTill följd hyresnämndens uppgifter skall föras överattav

till tingsrätten måste bestämmelserna hyresnämnden och nämndla-om
tredje flyttasbort. Bestämmelsen i stycket till 32tasgen

paragrafen förs in bestämmelse vilka ärenden skallI en om som
handläggas enligt ärendelagen. frågor inte har iDe angettssom para-

frågagrafen, dvs. skadestånd enligt 26, eller skall handläg-27om
rättegångsbalken. Skälen för förfarandelagenligt valet framgårgas av

vidare kompletterande bestämmelseravsnitt 6.2. Det vissaattav anges
skall tillämpas handläggningeni 31-35 vid ärendena.av

31§

nuvarande bestämmelsen hyresnämndens beslutDen överklagasattom
till hovrätt paragrafenSvea bort. införs i stället bestämmelserItas om
tingsrättens vid handläggningsammansättning enligt ärendelagen. I
första stycket bestämmelsen hyreslageni 80 §attanges om samman-
sättning skall tillämpas. Angående den bestämmelsens närmare
tillämpning får hänvisas till avsnitt och3.2.3.2 20.1.

Enligt nämndlagen får5 § intresseledamöter inte delta vissaia
ärenden. Bestämmelsen tillkom efter det s.k. Langborger-målet.
Nämndlagen upphör och bestämmelsen i andra stycket5 § in i 80tasa

hyreslagen. hänvisningen§ Genom till 80 § hyreslagen skall det
undantag där beaktas. undantag förstaDe i §5nämnssom anges som a
stycket nämndlagen, ärenden enligt hyresförhand-vissasom avser
lingslagen, förs hyreslagen.inte in i 80 § Dessa undantag särskiltanges

förevarande paragraf.i Föreligger sådan situation ien som anges para-
grafen eller hyreslagen, lagfamai 80 § skall tingsrätten bestå treav
domare.
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Andra stycket innehåller hänvisning till bestämmelserna i 81-83en
hyreslagen. dessa paragrafer finns bestämmelser förordnandeI om

försärskild ledamot, behörighetskrav särskild ledamot och omröst-av
ning.

32§

Paragrafen innehåller bestämmelse fördelningen rättegångs-en om av
kostnadema vid överklagande till hovrätt. bort.Svea Denna tas

Som framgår avsnitt utredningen de ärenden enligt6.2 attanserav
hyresförhandlingslagen skall handläggas enligt ärendelagen i prin-som

bör handläggascip på ärendena enligt hyreslagen. Isättsamma som
första stycket föreskrivs därför bestämmelserna i hyreslagenatt om
behörig domstol, förhör sanningsförsäkransammanträde, under och
förlikningsverksamhet skall tillämpas vid handläggningäven ären-av

hyresförhandlingslagen.den enligt Angående tillämpningen av
bestämmelserna fåri hyreslagen hänvisas till kommentaren till änd-
ringarna i den lagen avsnitt 20.1.

andra stycket har bestämmelsenI i § andra stycket andra17
meningen nämndlagen förts in. denna föreskrivs medI organisationatt
vilken förhandlingsordning gäller skall inträda medpart till hyres-som
värden vid handläggning den del ärende frågaettav av som avser

hyresförhandlingslagen.enligt 3 § tredje stycket har bestämmel-Ia
hyresförhandlingslageni 30 § tredje stycket och § andra17serna

stycket första nämndlagen förts finnsmeningen in. dessa lagrumI
bestämmelser fastighetsägarorganisationens hyresgästorgani-ochom
sationens ställning i tvist enligt hyresförhandlingslagen. Viss22 §
språklig redigering har också gjorts. Någon ändring i sak inte.avses

33§

Paragrafen innehåller bestämmelse dispens från lagen för före-en om
ellerning aktiebolag i punkt i övergångsbestämmelserna7som avses

bostadsrättslagen.till bestämmelse flyttas till paragraf,Denna 36en ny
paragrafen i stället in bestämmelser fördelningI rätte-tas om av

gångskostnader i tingsrätt, hovrätt och domstolen vid hand-Högsta
läggning enligt ärendelagen. Bestämmelsen undantag från 32utgör ett

ärendelagen. förslaget,§ Angående motivet till avsnitt 6.2.se

34§

Paragrafen, innehåller bestämmelser rättskraft. Be-ärsom ny, om
stämmelserna med nämndlagen, den del denna22 § iöverensstämmer
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ärenden enligt ärendet harhyresförhandlingslagen. Med attavser
"avgjorts ärendet har sak.iprövatsattmenas

35§

Paragrafen, hänvisning bestämmelsernainnehåller till iärsom ny,
hyreslagen prövningstillstånd och tilltrosbevisning.om

§36

Paragrafen, den nuvarande 33är motsvararsom ny,

Ikraftträdande- och Övergångsbestämmelser

bestämmelserna föreslås träda kraft den julii 1 2001.De nya
andra punkten föreskrivs i fråga ärenden hyresnämn-I att om som

bestämmelserna hyresförhand-den har avgjort skall de nuvarande i
lingslagen tillämpas. Beslut dessa ärenden skall sålunda överklagasi

hovrätt. förslaget till lag upphävande lagentill Svea I om av
arrendenämnder och hyresnämnder punkten 4 finns1973:188 om

bestämmelser de beslut hyresnämnden fattat,ävenattom som som
med stöd nämndlagen får överklagas besvär, överklagasgenomav
enligt äldre bestämmelser till Svea hovrätt.

förslaget till lag upphävande lagenEnligt 1973:188om av om
arrendenämnder och hyresnämnder skall vissa ärenden hyres-som

före juli överlämnasnämnden inte har avgjort den 2001 till tingsrätt1
för tredje punkten de bestämmelserna hyres-prövning. I iattanges nya
förhandlingslagen skall tillämpas på de ärenden har överlämnatssom
till tingsrätt. Vardera skall dock i dessa ärenden stå sin kostnadparten
vid tingsrätten.

20.4 Förslaget till lag ändring iom

bostadsrättslagen 1991:614

Allmänt

framgår och har utredningen kommit fram tillSom avsnitt 2 7 attav
hyresnämndens uppgifter enligt bostadsrättslagen skall föras tillöver
tingsrätt. Till följd härav har ordet hyresnämnd i antalett stort paragra-
fer med tingsrätt.ersatts
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Samtliga bestämmelser förfarandet i de ärenden skallom som
handläggas enligt ärendelagen har förts in kap.i 11 Rubriken till detta
kapitel har därför ändrats till "Förfarandet i bostadsrättsärenden mm.
jfr förslaget till ändringar hyreslagen.i Vidare har det i detta kapitel
införts mellanrubriker.

Utredningen har i övrigt följande anföra till de föreslagnaatt
ändringarna.

2 kap. och §§10 12

§ första stycketI 10 hyresnämnden med tingsrättenersätts görssamt en
Ävenmindre språklig justering. i § första12 stycket 1 språkliggörs en

justering.

kap. 4§10

Utredningen bestämmelserna förfarandet i bostadsrätts-attanser om
ärenden bör koncentreras till kap. kap.ll I 11 finns för2 § närvarande

bestämmelse utdömande vite. bestämmelseDenna flyttas tillen om av
kap.,10 enligt dess rubrik handlar Skadestånd, straff och vitesom om

m.m.
framgårSom avsnitt 7.2 utredningen tingsrätten inteattav anser

självmant skall fråga utdömande vite. föreskrivsDet där-ta upp om av
för dömsvite på talan den har ansökt föreläggan-att ut partav som om
det.

11 kap. §1

paragrafen,I tidigare har upphävts, införs bestämmelsersom nu om
vilka frågor skall handläggas enligt ärendelagen. Angående moti-som

till förslaget, avsnitt 7.2.vet se

kap.11 2§

Bestämmelserna utdömande försvite till 10 kap. Iöverom av paragra-
fen införs forumbestämmelse. Bestämmelsen medöverensstämmeren
den föreslagna forumbestämmelsen i hyreslagen 70 hyreslagen.§

11 kap. 3§

Paragrafen innehåller bestämmelser vilka hyresnämndens beslutom av
får överklagas och på vilket det skall ske. Till följdsättsom som av

utredningens förslag måste bestämmelsen bort.tas
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skrift-domstolen i regelförfarandet vidEnligt ärendelagen13 § är
bostadsrättsärendenabehålla det muntliga inslagetligt. För även näratt

bestämmelseärendelagen införsenligtskall handläggas atten om
hållas. Bestämmelsenhuvudregel skallsammanträde överens-som

bestämmelsen hyreslagenföreslagna imed denstämmer om samman-
från skyldighetenden bestämmelsenförutom undantaget iträde, att

Paragrafenhyreslagen.vid s.k. massärenden 72 §hålla sammanträde
hyreslagen. Utred-bestämmelsen itillämpas påbör sättsamma som

bestämmelsen avsnitttill denfår hänvisa till kommentarenningen
20.1.

kap. 4§11

fördelningen rättegångs-bestämmelserParagrafen innehåller avom
hyresnämndens beslut. Bestämmelsenöverklagandekostnader vid av

bort.tas
Ärendelagen förhör med undersaknar bestämmelser partom

skäl anförsUtredningen påsanningsförsäkran. samma somanser,
med skall kunnaenligt hyreslagen, förhörbeträffande ärendena partatt

paragrafensanningsförsäkran bostadsrättsärenden. Ihållas under i
bestämmelse detta.föreslås omen

5§kap.11

överklagande beslutinnehåller bestämmelser vissaParagrafen om av
flyttaslänsstyrelsen meddelar. reglerBoverket eller Dessasom

paragraf l §.oförändrade till 1en ny
uppenbara fördelar tvist kanallmänhet förenat mediDet är att en

skyldighet ifrivillig markeraFör ävenväg. rättensavgöras attatt
frivilliga överenskom-bostadsrättsärenden söka tvisteravgöra genom

förlikningsverksam-bör motsvarande regelmelser mellan parterna om
införas jfr hyreslagen.föreslås för hyresärendena 74 §het som

6§kap.11

skiljedom. flyttasParagrafen innehåller bestämmelser Dessavissa om
förs bestämmelse fördelningentill stället inl6 I rätte-en om av

Angående till förslaget rättegångskostna-gångskostnader. motivet om
derna, avsnitt 7.2.se
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kap. 7§11

Paragrafen, innehåller bestämmelser rättskraft.är Be-som ny, om
stämmelserna med 22 § nämndlagen, den deli dennaöverensstämmer

ärenden enligt bostadsrättslagen. Med ärendet har avgjortsattavser
ärendet har i sak.prövatsattmenas

kap. 8§11

Paragrafen, innehåller bestämmelse prövningstill-ärsom ny, en om
stånd vid överklagande till hovrätt. tredjeI 39 § stycket ärendelagen

dispensgrunderna för prövningstillstånd.anges

kap. 9§I

paragrafen,I föreskrivs beslut hovrätten i ärendeär att ettsom ny, av
tillstånd upplåta lägenhet i andra hand enligt kap.rör 7 11 §attsom

inte får överklagas. Liksom vid motsvarande ärende enligt hyreslagen
40 § utredningen bl.a. kravet på skyndsam handläggningattanser
motiverar ärendet fårinte överklagas. Hovrätten får dock tillåtaatt att
beslutet överklagas, det finns särskilda skäl för prövningom en om
tillstånd skall enligt kap. första54 10 § stycket 1 rättegångsbalkenges
fullföljdsförbud med ventil.

11 kap. 10§

paragrafen,I införs bestämmelser tilltrosbevisning.är Be-som ny, om
stämmelserna bör tolkas på motsvarande bestämmel-sättsamma som

i rättegångsbalken 50 kap. 23 § och kap.55 § rättegångsbal-14ser
ken.

kap.11 12§

Paragrafen, innehåller regel tingsrättensär sammansätt-som ny, en om
ning.

Utredningen särskilda ledamöter huvudregel skallattanser som
delta tingsrätten ärenden enligt bostadsrättslagen.när förstaavgör I
stycket föreskrivs sålunda tingsrätten handlägger bostads-näratt ett
rättsärende består den lagfaren domare och två särskilda leda-av en

Vidare föreskrivs ärendet intemöter. i sak eller detatt prövasom om
finns särskilda skäl med hänsyn till ärendets beskaffenhet, får tingsrät-

dock bestå enbart lagfaren domare. Bestämmelsen bör tilläm-ten av en
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jfrhyreslagenbestämmelse imotsvarandepå sätt sompas samma
till kap. 80 §.12i avsnitt 20.1kommentaren

särskilda ledamöternadestyckena föreskrivstredjeandra ochI att
fastighetärende ochförvad det frågaberoende påskall är typ avom --

bostadsrätts-hyresfastighet ellermed förvaltningväl förtrogna avvara
näringsidkande hyres-med bostadshyresgästers,respektivefastighet
Bestämmelsernaförhållanden.bostadsrättshavareseller mot-gästers

stycket nämndlagen.första5 §svarar
delta deskallsärskilda ledamöter intefjärde stycketI att omanges

hakantill organisationeranknytning gemensamthar antas ettsom
Regelni tvisten.den intressestrid medstår iintresse partensenasom

nämnd-stycketandrabestämmelsen i 5 §nuvarandedenmotsvarar a
lagen.

13§kap.11

förordnandebestämmelserinnehållerParagrafen, är avomny,som
stycketandratill nämndlagen 6 §förhållandesärskilda ledamöter. I
bostads-riksorganisationnyhetenparagrafen deninnebär ävenatt av

hade enligtSådan organisationförslagsrätt.formellt fårrättsföreningar
intressele-bostadsdomstolen förslagsrätt1982lagen 1974: när§7 om

förordnas.skulleBostadsdomstolendamot i

14§kap.11

förbehörighetskravföreskrivs sär-paragrafen,I är sammasom ny,
hyreslagen.ledamöter i 81 §skilda som

15§kap.11

omröstningsregel 82 §innehållerParagrafen, är somsammasom ny,
hyreslagen.

§kap.11 16

förtsskiljedombestämmelserna i 6 §harparagrafen,I är omsom ny,
hyres-möjlighetengrundstycket justeras påin. Andra att utseattav

avskaffas.skiljenämndnämnd till

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande- och

kraft den juli 2001.träda i lföreslåsbestämmelsernaDe nya
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andra punkten föreskrivs fråga ärenden hyresnämn-iI att om som
nuvarande bestämmelserna bostadsrättslagenden har avgjort skall de i

dessa ärenden skall sålunda överklagas till Sveatillämpas. Beslut i
upphävandehovrätt. förslaget till lag lagen 1973:188I om av om

finns bestämmelserarrendenämnder och hyresnämnder punkten 4 om
fattat, med stöd nämnd-de beslut hyresnämndenävenatt som avsom

överklagas enligt äldre bestämmel-lagen får överklagas besvär,genom
till hovrätt.Sveaser

förslaget till lag upphävande lagen 1973:188Enligt av omom
skall ärenden hyres-arrendenämnder och hyresnämnder vissa som

före den juli överlämnas tillnämnden inte har avgjort l 2001 tingsrätt
för tredje punkten de bestämmelserna iprövning. I attanges nya
bostadsrättslagen skall tillämpas på de ärenden har överlämnatssom

kostnadVardera skall dock dessa ärenden stå sintill tingsrätt. iparten
vid tingsrätten.

Förslaget till lag ändring i lagen20.5 om

1975:1132 förvärvom av

hyresfastighet m.m.

Allmänt

utvecklats utredningen hyresnämndensSom i avsnitt 9.2 attanser upp-
gifter enligt hyresförvärvslagen bör föras till länsstyrelsen. Tillöver

hyresnämnd antal paragraferföljd härav måste ordet i ersättasett stort
med länsstyrelse.

sakliga ändringar har språkligasamband med gjorts vissaI ävenatt
ändringar utförts.

Utredningen har följande anföra till de föreslagnai övrigt att
ändringarna.

3§

andra stycket sådan hyresgästorganisation bbyts en i 16 §I som avses
lagen 1973:188 arrendenämnder och hyresnämnder "denut motom

förvärvet.eller de hyresgästorganisationer berörs Någonsom av
bestämmelsenändring den krets organisationer interörav av som avses

med ändringen.
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4§

andraI stycket byts den3 eller de hyresgästorganisationer enligtsom
b16 § lagen 1973:188 arrendenämnder och hyresnämnder är attom

sökandens motparter den eller de hyres-ut motanses som
gästorganisationer berörs ansökan".som av

6§

första stycket framgårAv egendom har förvärvatsnär inropatt genom
på exekutiv auktion detoch vid vanligt köp skulle ha krävtsett
förvärvstillstånd, skall inroparen överlåta egendomen inom år frånett
det auktionen har vunnit laga kraft. Det gäller dockatt inte hyres-om
nämnden har inroparen tillstånd behålla egendomen förstagett att
punkten, kommun har inroparen besked den inte kommergett attom

begära någon prövning förvärvet andra punktenatt eller förhållan-av
dena inte längre sådana förvärvet det hadeär varit vanligtatt ettom
köp skulle ha krävt förvärvstillstånd tredje punkten. Länsstyrelsen
skall, tidigare hyresnämndens uppgifternämnts, överta och skallsom
därför besluta tillstånd enligt första stycketom

Enligt tredje stycket skall, förvärvaren inte överlåter egendomenom
inom den tid i första stycket, länsstyrelsen, på begäransom anges av
kommun eller hyresnämnd, besluta kronofogdemyndigheten skallatt
sälja egendomen på offentlig auktion. Det hyresnämndenansvar som
sålunda har tillsammans med kommun för exekutiva förvärv upphör.

Flera hyresnämnder har enkätsvari till utredningen anfört deatt
efterprövningen exekutiva förvärv bör åvila enbart kom-attanser av

Utredningen delar denna uppfattning. kanKommunen enligtmunen.
första stycket besked2 den inte begär någon prövningatt ettge om av
exekutivt förvärv. fårKommunen också vid övriga förvärvtyper av

tillståndsprövning skall ske. framståravgöra Det denna bak-motom
grund mindre motiverat just efterprövningen skall tillkommaattsom

kommunen. Att helaäven för efterprövningenänannat ansvaretorgan
ligger på myndighet också föredra framför uppdelningär atten en av

Kommunen har sålunda enligt förevarande styckeansvaret. ensam
för efterprövning exekutiva förvärv.ansvaret av

7§

Till följd ändringarna i 6 avskaffas§ bestämmelsen i första stycketav
hyresnämndenkan återkalla begäran försäljning vid offentligattom om

aktion. tredjeI stycket slopas bestämmelsen hyresnämnden kanattom
begära förordnande offentlig auktion.nytt om
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10§

bi 16hyresgästorganisationsådanstycketandraI ersätts som avsesen
berörshyresgästorganisationerdeellernämndlagen med "den§ avsom

förvärvet".

23§

nämndlagen.förfarandet ibestämmelsertillparagrafen hänvisasI om
länsstyrel-regleraförfaranderegler skallavskaffas.Paragrafen De som

förvärvförordningenförordning,förs ihandläggning in omen nysens
hyresfastighet m.m..av

25§

överkla-beslutfår hyresnämndensbestämmelsennuvarandeEnligt den
länsstyrelsensförslag innebärUtredningenshovrätt.hos Svea attgas

paragrafförevarandeförvaltningsdomstol. Iöverklagas hosavgöranden
prövningstillstånd förkrav pådetta ochbestämmelseinförs omomen

prövningstillstånd skallförGrundernalänsrätt-kammarrätt.ledet när
1971:291.förvaltningsprocesslagen§meddelas i 34anges a

26§

rättegångskostnadsfördel-särregleringParagrafen innehåller aven
skall sinståinnebär varderaöverklagande,vidningen partenattsom

rättegångsbalken. Paragra-kap. 6 §följer 18kostnad inte annat avom
medföra ändringnågondetta intepraktiken kommerfen upphävs. I att

förutom möju-överklagande,kostnaderna vidfördelningen attettavav
upphör.rättegångsbalkenkap. 6tillämpa 18 §ligheten att

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande- och

kraft juliträda den 2001.föreslås i lbestämmelsernaDe nya
ärenden hyresnämn-frågaföreskrivs iandra punktenI att somom

hyresförvärvsla-nuvarande bestämmelserna ideskallden har avgjort
sålunda överklagas till Sveaärenden skalldessaBeslut itillämpas.gen

lagen 1973:188upphävandetill lagförslagethovrätt. I omavom
finns bestämmelserhyresnämnder punkten 4arrendenämnder och om

nämndla-fattat, med stödhyresnämndende beslutävenatt avsomsom
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får överklagas besvär, överklagas enligt äldre bestämmelsergen genom
till Svea hovrätt.

förslagetEnligt till lag upphävande lagen 1973:188om av om
arrendenämnder och hyresnämnder skall de ärenden enligt hyresför-
värvslagen hyresnämnden inte har föreavgjort den juli1 2001som
överlämnas till länsstyrelse för prövning. tredje punktenI deattanges

bestämmelserna i hyresförvärvslagen skall tillämpas på de ärendennya
har överlämnats till länsstyrelse.som

20.6 Förslaget till förordning förvärvom av

hyresfastighet m.m.

Allmänt

För närvarande finns regler handläggning ärenden enligt lagenom av
1975:1132 förvärv hyresfastighet i dels den ifrågava-om av m.m.
rande lagen, dels nämndlagen, dels förordningen 1975:1139 om
tillämpningen lagen 1975: 1132 förvärv hyresfastighetav om av m.m.
nedan kallad hyresförvärvsförordningen.

Det inte minst handläggningssynpunktär fördel samtligaur en om
förfaranderegler kan föras in i författning. Utredningen förordar atten
förfarandereglema förs i särskild förordning förordningensamman en -

förvärv hyresfastighet När denna förordning träder i kraftom av m.m..
bör den gällande hyresförvärvsförordningen upphöra gälla.attnu

1§

Paragrafen med hyresförvärvsförordningen.1 § iöverensstämmer

2§

Paragrafen med 1 § i hyresförvärvsförordningen.överensstämmer a

3§

Första stycket innehåller forumbestämmelse för ärenden angåendeen
tillstånd till förvärv fast egendom eller Bestämmelsentomträtt. mot-av

4 § andra stycket nämndlagen.svarar
andra stycketI har det tagits in bestämmelse vad gälleren om som

egendomen belägen inom flera länsstyrelsersär verksamhetsområ-om
den jfr 6 § andra stycket jordförvärvsförordningen 1991:736 och 1 §
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tillstånd till vissa förvärv1992:1374andra stycket förordningen om
fast egendom.av

4§

hyresförvärvsförordningenParagrafen den delen 8 §motsvarar somav
förvärv fast ellerbehandlar tillstånd till egendom tomträtt.av

5§

för vilka uppgifter förvär-Paragrafen innehåller redogörelse som enen
vilka handlingar skalltillståndsärende skall lämna ochi ett somvare

till länsstyrelsen.inges
förUppräkningen första stycket i princip de kravi motsvarar som

ställs hyresförvärvsförordningen. Bestämmelsen inärvarande i 2 §
andra stycket nämndlagen fângesmannens skriftliga16 a§ attom

samtycke till ansökan skall företes fångeshandling inte harom
föreslås med krav på uppgift den egendomupprättats ersatt ett om som

finns förstaansökan vilket den reglering i 2 §motsvararavser, som
stycket förordningen tillstånd till förvärv1992:1374 vissa1 om av
fast egendom jfr första stycket jordförvärvsförordningen.8 § läven

Andra och tredje styckena med andra och2 §överensstämmer
femte hyresförvärvsförordningen.styckena

6§

Paragrafen med 2 § tredje och fjärde styckena hyres-överensstämmer
förvärvsförordningen.

7§

Paragrafen med b första16 § och andra styckenaöverensstämmer
nämndlagen.

8§

Paragrafen med b fjärde och femte styckena16 §överensstämmer
nämndlagen.
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9§

förstaI stycket har införts forumbestämmelse för ärenden angåendeen
tillstånd till förvärv aktie eller andel i handelsbolag. Bestämmelsenav

4 § andra stycket nämndlagen.motsvarar
Andra stycket hänvisar till och4 § med 8 § i hyres-överensstämmer

förvärvsförordningen.

10§

Första stycket innehåller redogörelse för vilka uppgifteren som en
ansökan tillstånd till förvärv aktie eller andel handelsbolagiom av
skall innehålla vilka handlingar skall in. Bestämmelsensamt som ges

i princip medöverensstämmer 4 § hyresförvärvsförordningen.
I andra stycket hänvisas till bestämmelserna i 5 § tredje stycket och

6 § länsstyrelsen kan medge undantag från kravetatt vadom en
ansökan skall innehålla och avvisa ansökan saknar föreskriveten som
innehåll. Bestämmelsen med andraöverensstämmer 4 § stycket hyres-
förvärvsförordningen.

11§

stycketFörsta innehåller hänvisning till §7 ansökan skallatten om
skickas till kommun och hyresgästorganisation för yttrande. Bestäm-
melsen med 16 b förstaöverensstämmer § och andra styckena
nämndlagen.

Andra och tredje styckena med 16 b fjärdeöverensstämmer § och
femte styckena nämndlagen.

12§

paragrafenI finns forumbestämmelse för ärenden angående tillstånden
till förköp aktie. Bestämmelsen medöverensstämmer 4 § andraav
stycket nämndlagen.

13§

Första stycket hyresförvärvsförordningen.5 §motsvarar
andraI stycket har möjlighet för länsstyrelsen avvisa ansökanatten

intagits och i tredje stycket anvisning länsstyrelsen skallatten om
kommunicera ansökan med säljaren och köparen aktierna.av
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§14

hyresförvärvsförordningen.med 6 §Paragrafen överensstämmer

§15

hyresförvärvsförordningen.med §Paragrafen 7överensstämmer

§16

skalllänsstyrelsenbestämmelseparagrafen intagitsharI attomen
motsvarande inne-bestämmelse medskyndsamt.ärende Enhandlägga

nämndlagen.finnshåll i 26 §

17§

andra meningenförsta stycketmed 21 §Paragrafen överensstämmer
nämndlagen.

18§

hyresförvärvsförordningen. Avmed 9 §Paragrafen överensstämmer
ärendet, dvs.iframgår1986:223förvaltningslagen21 § parternaatt

skallhyresgästorganisationer,berördaochsökanden, kommunen
beslutet.underrättas om

19§

hyresförvärvsförordningen. Kra-med 3 §Paragrafen överensstämmer
tillköpebrevetskall skicka kopiaauktionsförrättarenpåvet att aven

Ändringen kommunenmedhörslopats.hyresnämnden har attsamman
jfr denförvärvexekutivaefterprövningenförskall avsvaraensam

m.m..hyresfastighetförvärvlagenföreslagna ändringen i 6 § avom

20§

och innebär1992:191avgiftsförordningentillParagrafen hänvisar att
Förslag pålänsstyrelsen.vidvid ansökanansökningsavgift skall uttas

Även ansökanhar inte lämnats.skall tillämpasavgiftsklasservilka som
fastförvärvtillstånd till vissaoch lagenjordförvärvslagenenligt avom

avgiftsbelagda.egendom är
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Ikraftträdande- och Övergångsbestämmelser

Förordningen måste träda i kraft samtidigt ändringarna i lagensom om
förvärv hyresfastighetav m.m.

Genom förordningen upphävs den gällande hyresförvärvsförord-nu
ningen. föreslagnaDen förordningen bör tillämpas på de ärendenäven

överlämnas till länsstyrelse hyresnämnd.som av

20.7 Förslaget till lag ändring i lagenom

1982:352 till fastighetsförvärvrättom

för ombildning till bostadsrätt

Allmänt

framgårSom avsnitt och har2 9 utredningen kommit fram till attav
hyresnämndens uppgifter enligt lagen 1982:352 till fastig-rättom
hetsförvärv för ombildning till bostadsrätt ombildningslagen skall
föras till tingsrätten. Till följd häravöver har orden hyresnämnd och
nämnd i antal paragrafer med tingsrätt.ett ersatts

Utredningen har i övrigt följande anföra till de föreslagna änd-att
ringarna.

6§

tredjeI stycket införs den ändringen frågan hembud behövsatt prö-om
tingsrätten efter ansökan fastighetsägaren.vas av av

12§

Paragrafen handlar överlåtelseförbud. tredjeI stycket införs denom
ändringen överlåtelse får ske tingsrätten efter ansökan fastig-att om av
hetsägaren lämnar tillstånd till överlåtelsen.

14§

Den nuvarande bestämmelsen paragrafeni bort. stället införsItas en
bestämmelse ärenden avseende frågan hembud behövsattom om en-
ligt 6 hembud enligt och överlåtelsetillstånd7 § enligt skall12 §
handläggas enligt ärendelagen. paragrafenI vidare hänvisninggörs en
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till i 15-21 angivna särskilda bestämmelser skall tillämpas vidatt
handläggningen.

15§

nuvarandeDen bestämmelsen hyresnämndens beslut överklagasattom
hos Svea hovrätt bort. stället införs reglerI bestämmelserna itas attom
hyreslagen behörig domstol, sammanträde, förhör under sannings-om
försäkran och förlikningsverksamhet skall gälla ärenden enligtäven
ombildningslagen. författningskommentarenI till hyreslagen avsnitt
20.1 hur dessa bestämmelser skall tillämpas. Utredningen villanges
beträffande bestämmelserna sammanträde framhålla attom samman-
träde endast torde behöva hållas vissa ärenden angående frågani om
hembud behövs enligt och tillstånd till överlåtelse enligt6 § 12

16§

Paragrafen innehåller bestämmelse fördelningen rättegångs-en om av
kostnaderna i hovrätten. Rättegångskostnadema föreslås reglerade i
17

stället införs i förevarande paragraf förstaI i stycke bestäm-ett att
melsen i hyreslagen tingsrättens sammansättning i hyresärendenom
skall tillämpas. Angående bestämmelsens innebörd hänvisasnärmare
till avsnitt 3.2.3. Endast i vissa ärenden angående frågan hembudom
behövs enligt eller6 § överlåtelsetillstånd enligt bör det finnas12 §om
anledning för särskilda ledamöter delta.att

andra stycket införsI bestämmelser i hyres-81-83samma som
lagen särskild ledamot och omröstning.om

17§

Paragrafen, innehåller regler rättegångskostnader. Enligtärsom ny, om
utredningens förslag skall den rättegångskostnadsregel dag gällerisom
vid överprövning ärende enligt ombildningslagen gälla videtten av
allmän domstol.

I8§

Paragrafen, innehåller regel besluttingsrättsär att attsom ny, en om
godta hembud enligt får överklagas särskilt. Paragrafen7 §ett utgör ett
komplement till vilket lagrum37 § ärendelagen, i under vilkaanges
förutsättningar innebärbeslut, inte ärendet fåravgörs, över-ett attsom
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Angående motivet till regeln hänvisas till den allmänna motive-klagas.
ringen i avsnitt 9.2.

19§

Paragrafen, innehåller bestämmelser prövningstillståndärsom ny, om
tredje stycket ärendelagen dispens-och tilltrosbevisning. I 39 § anges

grunderna.

2o§

första stycket bestämmelseparagrafen, har i intagitsI ärsom ny, en
förfarandet vid överklagande beslutreglerar tingsrättenettsom av av
hembud. det fall hovrätten, eller domstolen,godta För Högstaatt ett

överklagandet får domstolen förlänga tiden för bostadsrätts-ogillar
föreningen hembudet till månader från den dag hembudetantaatt sex

Tidsfristen tid bostadsrättsföreningenskedde. den enligtmotsvarar som
få fristen förlängd till.10 § kan

andra stycket bestämmelse s.k. fullföljdsförbudI har intagits en om
med ventil ledet hovrätt-Högsta domstolen för beslut sådant ärendei i

första stycket. finns föri Om hovrätten det skälattsom anges anser en
prövning tillstånd skall enligt kap. första stycket54 l0 § 1om ges

tillåtarättegångsbalken, kan hovrätten beslutet överklagas. Samtligaatt
beslut hovrätten fattar ärende förstai enligt stycket ävenettsom -
beslut inte meddela prövningstillstånd omfattas överklagande-att av-
förbudet.

21§

Paragrafen, innehåller regel rättskraft. Bestämmelsenärsom ny, en om
22 § nämndlagen såvitt den ärenden enligt ombild-motsvarar avser

ningslagen.

Ikraftträdande- och Övergångsbestämmelser

föreslås kraftDe bestämmelserna träda i den juli 2001.lnya
föreskrivs frågaandra punkten i ärenden hyresnämn-I att om som

den har skall de nuvarande bestämmelserna i ombildningslagenavgj 011
tillämpas. Beslut dessa ärenden skall sålunda överklagas tilli Svea
hovrätt. förslaget till lag upphävande lagen 1973:188I om av om
arrendenämnder punkten finnsoch hyresnämnder 4 bestämmelser om

de beslut hyresnämnden fattat, med stöd nämnd-ävenatt som som av
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äldre bestämmel-besvär, överklagas enligtlagen får överklagas genom
hovrätt.till Sveaser

upphävande lagen 1973:188Enligt förslaget till lag omom av
hyres-hyresnämnder skall ärendenarrendenämnder och vissa som

före den juli överlämnas till tingsrättnämnden har avgjort 1 2001inte
punken de bestämmelserna iför tredjeprövning. I att om-anges nya

överlämnats tillskall tillämpas de ärenden harbildningslagen som
vidärenden stå kostnadVardera skall dock i dessa sintingsrätt. parten

tingsrätten.

ändring iFörslaget till lag20.8 om

1977:792bostadsförvaltningslagen

Allmänt

fram tilloch har utredningen kommitframgår avsnitt 2 10Som attav
enligt bostadsförvaltnings-hyresnämnden handläggerde ärenden som

tvångsför-tillsynenföras till tingsrättlagen skall överöver samt att en
Till följd de ändringarskall tillkomma länsstyrelsen.valtning somav

antalhyresnämnden och nämnden iutredningen föreslår har orden ett
ordet hyres-och 23 § harparagrafer med tingsrätten Irätten.ersatts

länsstyrelsen.nämnden bytts ut mot
ändringar har gjorts, har vissasamband med sakligaI ävenatt

utförts.språkliga ändringar
föreslagnaföljande anföra till dehar i övrigtUtredningen att

ändringarna.

8§

förvaltarebestämmelser förordnande iparagraf finnsdennaI avom
tvångsförvaltning.samband med beslut om

där fastig-stadgas kommunfjärde stycket nämndlagenI 16 § att
förslag på förvaltareberedas tillfälle lämnaheten belägen skallär att

börtvångsförvaltning. Bestämmelsennämnden beslutarinnan om
tvångs-förslag skall vidare tillsynenbestå. Enligt utredningens över en

tredje102.1.förvaltning tillkomma länsstyrelsen avsnitt I ett nytt
länsstyrelsendärför bestämmelsestycke paragrafen införsi atten om

tillfälle lämnafastigheten belägen skalloch den kommun där är attges
förvaltare.förslag innan rätten utser
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10§

Paragrafen hyresnämnden möjlighet meddela föreskrifter förattger
förvaltningen. Enligt motiven till bostadsförvaltningslagen prop.
1976/77:151 92 kan sådana föreskrifter bli behövliga exempelviss.

fastighetsägaren har gått i konkurs ochnär viss samordning måsteen
ske förhållandei till konkursförvaltningen.

Möjligheten meddela föreskrifter skall tillkomma tingsrätten ochatt
paragrafen ändras i enlighet härmed. Vidare det tillägget läns-görs att
styrelsen dessförinnan skall beredas tillfälle sig.att yttra

11§

paragrafenI omfattningen förvaltarens befogenheter.anges av
Länsstyrelsens tillsynsskyldighet se §22 motiverar bere-rättenatt

der länsstyrelsen tillfälle sig, innan tingsrätten beslutaratt yttra om
förvaltaren skall medges inteckna fastigheten eller lånrätt att ta upp

säkerhet formi fastigheten.i bestämmelseEn härommot panträttav
införs andra stycketi i paragrafen.

tredje stycket införsI bestämmelse förutom tingsrättenatten om
och fastighetsägaren länsstyrelsen skall underrättas förvalta-även om

beslut undanta viss angelägenhet från förvaltningen.attrens

12§

Paragrafen fastighetsägaren bl.a. med hyresnämndensrätt attger en
tillstånd lån och ansöka inteckning. Sådant tillstånd skallta upp om
enligt förslaget lämnas tingsrätten. första stycket införsIav en
bestämmelse förvaltaren, redan brukar höras, ochattom som
länsstyrelsen skall beredas tillfälle sig innan tingsrättenatt yttra
beslutar i tillståndsfrågan.

och §§13 14

Paragrafema innehåller bestämmelser fastighetsägarens skyldighetom
medel för förvaltningen och upphävande beslut sådanatt utge av om

betalningsskyldighet.
Eftersom tillsynen förvaltningen föreslås tillkomma länsstyrel-över
införs det i och bestämmelser13 § 14 § länsstyrelsen skallattsen om

beredas tillfälle sig innan tingsrätten ålägger fastighetsägarenatt yttra
ytterligare medel eller förordnar beslut betalnings-att utge att ett om
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bestäm-införs det i 14 §skall gälla. Vidarelängreskyldighet inte en
begäranbetalningsskyldighetbeslutarmelse tingsrättenatt omom

förvaltaren eller fastighetsägaren.av

15§

betala ersättningskyldighetfastighetsägarensParagrafen reglerar att
använder och flyttasjälvfastighetsägarenför attutrymme omsom

erläggs.betalning inte
skyldighetersättningsskyldighet ochfastighetsägarensFrågan om
endastprövningunder tingsrättensavflytta bör kunna kommaatt om
och andrainförs förstabestämmelse härom iförvaltaren begär det. En

länssty-bestämmelsefjärde stycke införsstyckena. I attett nytt en om
bådabeslutar i detingsrättenskall tillfälle sig innanrelsen yttraattges

frågorna.

16§

upplysningsskyldig-fastighetsägarensParagrafen innehåller regler om
het förvaltaren.gentemot

hyresnämnden fårbestämmelseinnehållerAndra stycket attomen
de upplys-under ed lämnainför nämndenkalla fastighetsägaren att
beträffandestycke skallbehöver. Enligtförvaltarenningar sammasom

rättegångsbalkenbestämmelser vittne iförfarandet vissa äga mot-om
utred-förfarande vid tingsrättenVidsvarande tillämpning. ett anser

förvalta-ske begäranfastighetsägaren böredgångningen att avav
redak-med detta. VidareStycket ändras i enlighet görs närmastenren.

avlägga edenfastighetsägaren kallasdettionell ändring på sättet attatt
införsammanträdevid rätten.ett

skallparagrafen enligt vilkettredje stycke införs iEtt rättennytt
tilllänsstyrelsenförvaltaren ochfastighetsägaren,kalla, förutom även

sammanträdet.

17§

tillhandahållaskyldigfastighetsägarenparagrafen föreskrivsI är attatt
Vidareför förvaltningen.betydelseförvaltaren handlingar och annat av

tredskandeföreläggahyresnämnden har möjlighet attatt enanges
skyldighet. Enligt 32 §fullgöra dennafastighetsägare vid vite taratt

förelagt vite.utdömandefråganhyresnämnden självmant avomupp
dömaskall kunnadomstol självmantinteUtredningen attanser en

yrkatbegäran denendast pådet får skevitet attut utan att av som
förvaltaren.nämligen Imeddelas,vitesföreläggandet skall nyttett
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tredje stycke införs därför bestämmelse frågoratten om om
föreläggande och utdömande vite tingsrätten på begäranprövasav av

förvaltaren.av

18§

Paragrafen innehåller bestämmelser tiden för förvaltningen förstaom
stycket, förlängning tiden andra stycket och upphörande förtidiav
tredje stycket.

I fjärde stycke införs bestämmelse tingsrätten,ett nytt atten om
innan den beslutar enligt första tredje styckena, skall länsstyrelsenge-
tillfälle sig.att yttra

21§

paragrafenI finns bestämmelser beträffande de medel förvaltarensom
har hand för fastigheten.om

Enligt andra stycket skall sådana medel förvaltaren disponerarsom
och inte behövs för förvaltningen betalas till fastighetsägaren.utsom
Tvist i anledning härav hyresnämnden. stycket införsIprövas av en
bestämmelse sådan tvist tingsrätten på begäranatt prövasom en av av
fastighetsägaren.

Länsstyrelsens tillsynsskyldighet medför den skall tillfälleatt ges
sig innan tingsrätten meddelar beslut. bestämmelseatt Enyttra om

detta införs i stycke.samma

22§

Paragrafen behandlar förvaltarens redovisningsskyldighet och därmed
sammanhängande frågor.

Eftersom länsstyrelsen föreslås tillsynen förvaltningenutöva över
måste redovisningen lämnas till länsstyrelsen. Första stycket ändras i
enlighet härmed.

Enligt tredje stycket skall hyresnämnden i dag översända avskrift av
redovisningshandlingama fastighetsägarentill och deni mån det är
lämpligt till sökanden och Stycketäven ändras på så detsätt attannan.

länsstyrelsen skall sända kopia redovisningshandlingamaär till,som av
förutom de angivna, tingsrätten.ävenovan

I fjärde stycket ändras hyresnämnden och nämnden till länsstyrelsen
det tillägget länsstyrelsen skall underrättagörs tingsrättensamt att även

anmärkning redovisningen.motom
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24§

räkenskapsmate-delfastighetsägarensParagrafen reglerar rätt att ta av
innehar.förvaltarenrial som

tillsynsskyldighet införsföreslagnalänsstyrelsensanledningMed av
skall till-länsstyrelsenvilkenparagrafen enligtbestämmelse i gesen

beslut.meddelarfälle sig innan tingsrättenatt yttra

25§

arvode,förvaltarensbestämmelserParagrafen innehåller somom
bestämmelsestycket införsförstahyresnärrmden. Ibestäms omenav

bestäms tingsrätten.arvodeatt av
tillsynsorgan har kunska-egenskaplänsstyrelsen i sinEftersom av

den har bedrivits,omfattning hurförvaltningenssåväl somomper
förvaltarensskall höraslänsstyrelsenutredningen överattanser

andra stycket. Enligt 16 §införs iföreskrift häromarvodesanspråk. En
tillfälle sigberedasnämndlagen skall kommunenfemte stycket att yttra

skall betalasförvaltararvodehyresnämnden beslutarinnan att av
stycke.föreskrift införs ihäromförvaltaren personligen. En samma
kommunenbestämmelserfinnsnuvarande andra stycketdetI attom
tillBestämmelsen flyttasarvode.förvaltarenskan förskottera nyttett

tredje stycke.

27§

hyresnämnden tillsynbestämmelseparagrafen finns utövarI attomen
skalltillsynenBeträffande hurtvångsförvaltningcn. utövasöver

108.prop.1976/77:l5lförarbetenhänvisas till lagens s.
angåendeärendevid handläggningDet ettär aven

domstolenlämpligtdomstol intetvångsförvaltning vid övertaratt
förvaltningen. Enligttillsynuppgifthyresnärrmdens överutövaatt

länsstyrelsen se avsnitttillsynsuppgiften tillkommabörutredningen
detlänsstyrelse inomdenBehörigt tillsynsorganl0.2.1. är

belägen.delvishelt ellerverksamhetsområde fastigheten är
härmed.ändras enlighetförsta stycke iParagrafens

länsstyrelsensstyckena,och tredjeandraI är angesnya,som
Omfattningenbefogenheter.ochgrundläggande skyldigheter av

hyresnämnden.dagden itillsynen tänkt utövasär att motsvara avsom
föreskrift beslutinförsfjärde styckeI attnyttett somomen

överklagas.fårbostadsförvaltningslagen intefattat enligtlänsstyrelsen
dsförbudet har behandlats i avsnitt 10.2.7.Fullfölj
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29§

Paragrafen innehåller bestämmelser behörig ansökaär attom vem som
särskild förvaltning. Paragrafen ändras redaktionellt på så sättom att

den delas i två stycken. Vidare sista meningen bort.tasupp
Eftersom utredningen föreslår länsstyrelsen blir tillsynsorgan böratt

länsstyrelsen, sedan beslutäven tvångsförvaltning har meddelats,om
kunna särskilt begära prövning sådana frågorrättens rörav som
förvaltningen och har betydelse för länsstyrelsens utövandesom av
tillsynen. I tredje stycke införs bestämmelser detta.ett nytt om

31§

paragrafenI finns bestämmelser processuell Bestämmelsernanatur.av
flyttas till 34

stället införsI bestämmelse ärenden angående särskildatten om
förvaltning, dvs. förvaltningsåläggande eller tvångsförvaltning, skall
handläggas enligt ärendelagen. I paragrafen vidare hänvisninggörs en
till i 32-39 angivna särskilda bestämmelser skall tillämpasatt vid
handläggningen ärendena.av

Mål rörande klander förvaltarens redovisning och inlösenav av
fastigheten handläggs, liksom i dag, vid fastighetsdomstolen enligt
rättegångsbalken eller, såvitt inlösen, expropriationslagen.avser

32§

Paragrafen innehåller bestämmelse hyresnämnden självmantatten om
kan och dels frågor påföljd för fastighetsägareta prövaupp om en som
åsidosätter sin edgångsskyldighet enligt 16 dels frågor vite enligtom
17

Enligt 16 § vissa rättegångsbalkens bestämmelserär vittneav om
tillämpliga på fastighetsägarens edgång. Skyldigheten underkastaatt
sig edgång förhöroch sanktioneras sålunda bestämmelserna igenom

kap.36 20 och 21 rättegångsbalken vite, hämtning och häktning.om
Domstolen kan enligt 43 § ärendelagen självmant frågorta upp om

för rättegångsförseelse och utdömande vite förelagtsansvar om av som
med stöd den lagen. likartadEn bestämmelse finns i 6 § andraav
stycket lagen 1985:206 viten. Enligt det lagrummet frågorprövasom

utdömande förelagtsviten har eller någon tillpartom av som en annan
fullgörande skyldighet rättegångi eller i ett annat motsva-av en en
rande förfarande särskild ansökan den myndighet harutan av som

Åtskilligautfärdat föreläggandet. viten kan föreläggas ityper av som
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sålundalagstiftningen kanmaterielladenbestämmelser iärendet enligt
kom-domstolsärenden, Enärendet jfr Fitger, Lagendömas iut om

förfarandereglema itill16 §Hänvisningen i297.1996,mentar, s.
företa deofficio kanmedföra tingsrättenrättegångsbalken torde att ex

bestämmelse däromsärskildprocesshandlingamadäri angivna utan en
tidigaresedan gäller 17 §Vadbostadsförvaltningslagen.i anges, som

utdömande vite, iföreläggande ochfrågordennainämnts, att avom
handlingar,tillhandahållaskallfastighetsägarensamband med att

§nuvarande bestämmelsen i 32förvaltaren. Denpå begäranprövas av
sålunda bort.kan tas

hyreslagenibestämmelsernaställetparagrafen iI att omanges
sanningsförsäkranunderoch förhörsammanträdedomstol,behörig

Angående tillämpningenförevarande lag.enligtför ärendenskall gälla
tilltill kommentarenhänvisashyreslagenibestämmelsernaav

l.lagen avsnitt 20.i denändringarna
sammanträde villhållabehovetfrågangällerVad attavom
hållas i sambandnormalt börsammanträdeframhållautredningen att

skallsärskild förvaltningbeslutfråganprövningenmed omomav
skallden frågabeskaffenhetenbör prövasmeddelas. övrigtI somav

förbli avgörandeåberoparmaterialeller det parternaparterna omsom
sammanträde.kallas tillbör ett

33§

tillhyresnämndenförfarandet vidfrågaparagrafen hänvisas iI om
bort.Bestämmelsennämndlagen. tas

sammansättning. ItingsrättensbestämmelseinförsställetI omen
tingsrättenshyreslagenbestämmelsen istycket stadgasförsta att om

tillämpas.skallsammansättning
hyreslagen.81-83bestämmelserna itillstycket hänvisasandraI

ledamot ochsärskildbestämmelserfinnsparagraferdessaI om-om
röstning.

tillhänvisastillämpningbestämmelsemasAngående närmare av-
och 20.1.snitt 3.2.3

34§

överklagasbeslutparagrafenbestämmelsen inuvarandeDen attom
upphöra.måstehos hovrättSvea

§regleringen i 31bestämmelse motsvarandestället införsI omen
interimistiskameddelamöjlighetenbeslut ochverkställbarhet attav
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beslut. Bakgrunden till utredningens ståndpunkt dennai fråga har
redovisats i avsnitt 10.2.l0.

35§

paragrafen finnsI bestämmelser rättegångskostnader vid överkla-om
gande. I ärende enligt bostadsförvaltningslagen kan kommunett en
eller hyresgästorganisation till fastighetsägaren. Enligtmotparten vara
den nuvarande bestämmelsen gäller, för det fall fastighetsägaren vinner
bifall, kommunen kan åläggas fastighetsägaren dennesatt ersättaatt
kostnader, eller, hyresgästorganisation är motpart, attom en
fastighetsägarens kostnader I övrigt gäller allmännaersätts att staten.
bestämmelser rättegångskostnader, vilket innebär för det fallattom
kommunen vinner bifall till sin talan, vardera står sin kostnadparten
enligt 18 kap. 16 § rättegångsbalken, och för det fall hyresgäst-
organisationen vinner bifall, fastighetsägaren enligt huvudregeln i 18
kap. l § rättegångsbalken skall organisationen dess kostnader.ersätta

Enligt utredningen saknas det skäl ändra de angivna grundernaatt
för fördelningen rättegångskostnadema vid förfarande vid allmänettav
domstol. föreslagnaDen lydelsen innebär bestämmelsen skallattnya
tillämpas vid förfarandet vid tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen.

Enligt 32 § ärendelagen får domstolen i ärende där enskildaett är
till varandra, med tillämpning kap.18 rättegångsbalken,motparter av

förplikta den den andra för dennes kostna-ersättaparten att partenena
der i ärendet. det fall denFör allmänt rättssubjekt,ärparten ettena
såsom kommun, gäller således vardera får stå sinatt partenen egen
kostnad. När kommunen uppträder fastighetsägare, denär attsom

enskild 1995/962116 118. föreslagnaDenpart,anse som se prop. s.
ändringen I övrigt gäller allmänna bestämmelser rätte-av om. . .
gångskostnad i tillämpliga delar till I övrigt gäller ärendelagens
bestämmelser rättegångskostnad" innebär således ingen ändringom av
fastighetsägarens skyldighet betala hyresgästorganisationensatt men-
inte kommunens rättegångskostnader, han förlorar.om-

36§

Enligt bestämmelsen i nuvarande 34 § får hyresnämndens beslut enligt
bostadsförvaltningslagen överklagas hos Svea hovrätt. Enligt motiven

med beslut enligt den paragrafen hyresnämndens avgörandeavses av
det ärende det fråga prop. 1976/77:151 113.är Hyres-som om s.
nämnden behandlar så varje fråga bostadsförvaltnings-enligtgott som
lagen särskilt ärende. medförDetta i princip varje beslutett attsom
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varjeöverklagaMöjlighetenför sig.överklagaskanenligt lagen att
före-skall bestå. Ibostadsförvaltningslagenenligtfrågorbeslut i

beslutbestämmelse varjedärförparagraf införsvarande att somomen
överklagasfårskalllagenenligt rättenfråga prövasfattas i avsomen

möjlig-begränsadetill denkomplementBestämmelsensärskilt. är ett
intebeslutföra talanfinnsärendelagenenligt 37 § mothet att somsom

ärendetinnebär avgörs.att

37§

föra talanlänsstyrelsenhar motparagrafen, rättEnligt attär ny,som
lO.2.7.i avsnitthar berörtsRegleringenbeslut.tingsrättensvissa av

ärende-bestämmelsen i 36 §frånavvikelseinnebärBestämmelsen en
beslut.får föra talanlagen mot ettvem somom

38§

hyres-stycket regelförstainförs iparagrafen, attI är omensom ny,
39 §skall tillämpas. Iprövningstillståndbestämmelserlagens om

prövningstill-fördispensgrundemaärendelagenstyckettredje anges
stånd.

Ärendelagentilltrosbevisning.dag reglerfinns ihovrättslagenI om
motive-den allmännaframgårhärom. Sombestämmelsersaknar av

före-utredningenförfarandemedför det3.2.10.3avsnittringen som
ärenden.antalhållas ikommerförhandlingmuntlig stortslår ettattatt

före-undvaras. Idärför intekantilltrosbevisningbestämmelseEn om
bestämmelsesärskildinförs sålundaandra styckeparagrafsvarande en
jordabalkenkap. 79 §tilltrosbevisning i 12bestämmelsernaatt omom

domstolen.ochhovrätten i Högstaivid prövningenskall tillämpas
fullföljdsförbudbestämmelsestycket har intagitstredjeI omen

utseendeochtvångsförvaltningbeslutinterimistiskabeträffande avom
förvaltare.

39§

Bestämmelsenrättskraft.regelinnehållerParagrafen, är omensom ny,
denrättskraft, har såvittbeslut vinnervissanämndlagen,i 22 § attom

paragrafen.förts in ibostadsförvaltningslagenenligtangår tvister
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Ikraftträdande- och Övergångsbestämmelser

De bestämmelserna föreslås träda krafti den juli1 2001.nya
andraI punkten föreskrivs frågai ärenden hyresnämn-att om som

den har avgjort skall de nuvarande bestämmelserna i bostadsförvalt-
ningslagen tillämpas. Beslut dessai ärenden skall sålunda överklagas
till Svea hovrätt. förslagetI till lag upphävande lagenom av
1973:188 arrendenämnder och hyresnämnder punkten finns4om
bestämmelser de beslut hyresnämndenävenatt fattat,om som som
med stöd nämndlagen får överklagas besvär, överklagasav genom
enligt äldre bestämmelser till Svea hovrätt.

Enligt förslaget till lag upphävande lagen 1973:188om av om
arrendenämnder och hyresnämnder skall vissa ärenden hyres-som
nämnden inte har föreavgjort den juli1 2001 överlämnas till tingsrätt
för prövning. I tredje punkten de bestämmelsernaatt ianges nya
bostadsförvaltningslagen skall tillämpas på de ärenden har över-som
lämnats till tingsrätt. Vardera skall dock i dessa ärendenparten stå sin
kostnad vid tingsrätten.

20.9 Förslaget till lag upphävandeom av

lagen 1974: 1080 avvecklingom av

hyresregleringen
Lagen avveckling hyresregleringen i samband medom antogsav att
lagen 1942:429 hyresregleringen skulle upphöra gälla.om attm.m.
Lagen innehåller bestämmelser s.k. övergångshyra under periodenom
den 1 oktober 1975 den 31 december 1978. Bl.a. föreskrivs tvistatt-

övergångshyra skall hyresnämnd.prövas Någon tvist hyraom av om
för tiden före den december31 1978 kan inte längre uppkomma.antas
Lagen torde i övrigt saknaäven aktualitet. Utredningen föreslår denatt
upphävs.
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i lagenlag ändringFörslaget till20.10 om

fiskearrenden1957:390 om

Allmänt

de flestaoch utredningenavsnitt 2 13framgår ären-Som attanserav
enligt lagen 1957:390handläggerarrendenämndenden omsom

följd härav harfastighetsdomstol. Tillföras tillfiskearrenden kan över
fastighetsdom-arrendenämnd byttsparagrafer ordetantali motutett

stol.
s.k.prövningenutredningenframgåravsnitt 14Av attatt avanser

lagenutföras länsstyrelsen. Iarrendeområdet skalldispenser inom av
läns-arrendenämnd byttsoch ordetföljaktligen i 4-6har l motut

styrelsen.
språkligahar vissasakliga ändringar gjortssamband med ävenI att

utförts.ändringar
anföra till de föreslagnaföljandehar i övrigtUtredningen att

ändringarna.

15§

arrendenämnd bort.bestämmelseparagrafen finnsI tasom somen
mål ellerdet innehållinförs forumbestämmelseställetI attaven

fastighetsdom-skall handläggas denangående ñskearrendeärende av
angåendebelägen. Med "målområde fastighetenstol inom ärvars . . .

omfattasñskearrende intesådan tvistfiskearrende som avomavses
första stycketfastighetsforum kap.bestämmelserna i 10 lO § rätte-om

innehåll finns ibestämmelse med motsvarandegångsbalken. En nuva-
"Ärende fiskearrende"angåendefiskearrenden.rande lagen17 § om

ñskearrenden handläggslagende ärenden enligt 16 §som omavser
enligt ärendelagen.

16§

arrendenämndsklanderbestämmelserParagrafen innehåller om av
införs bestämmelseupphöra. ställetbeslut. måste IDessa attomen

arrendeavtal, arrendevillkor ochförlängningärenden om upp-om av
paragrafenenligt ärendelagen. Iavträdet skall handläggasskov med

särskilda bestäm-till i angivnavidare hänvisning 17-21görs atten
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melser skall tillämpas vid handläggningen ärendena. De tvisterav som
inte i paragrafen handläggs enligt rättegångsbalken.anges

17§

paragrafenI finns bestämmelse forum i tvister fiskearrende.en om om
Denna flyttas, med vissa ändringar, till 15 ställetI införs regler för
handläggningen ärenden fiskearrenden vid fastighetsdomstol.av om
Beträffande den innebörden bestämmelsernanärmare i jordabalkenav
hänvisas till vad anförs i kommentaren till dessa avsnitt 20.som

18§

I paragrafen finns bestämmelser begränsningar i möjligheten attom
överklaga fastighetsdomstols och hovrätts dom. Bestämmelserna tas
bort.

I stället införs bestämmelse vardera skall föratt partenen om svara
sin rättegångskostnad, inte följer kap.18 6 § rättegångs-annatom av
balken i ärenden fiskearrende. Bestämmelsen undantagutgör ettom
från de allmänna bestämmelserna i 32 § ärendelagen angående moti-

till förslaget, avsnitt 11.2.7.vet se

19-20 §§

Paragraferna De innehåller bestämmelserär prövningstill-nya. om
stånd, fullföljdsförbud och tilltrosbevisning. Bestämmelserna har sin
motsvarighet i kap.8 37-39 jordabalken. Beträffande den närmare
innebörden dessa bestämmelser hänvisas till vad anförs underav som
de angivna paragrafema i förslaget till lag ändring i jordabalken.om

21§

Paragrafen, innehållerär regel rättskraft ochsom motsvararny, en om
bestämmelsen i 22 § nämndlagen såvitt den ärenden fiske-avser om
arrende.

22§

Länsstyrelsens beslut dispensärendeni enligt får3-6 inte överkla-
Beträffande motivet hänvisas till avsnitt 14.gas.



Författningskommentar 439SOU 1999: 15

ÖvergångsbestämmelserochIkraftträdande-

kraft den juliträder lbestämmelserna ideföreslårUtredningen att nya
2001.

enligtskallhar avgjortarrendenämndenärendenfrågaI somom
fiskearrendenlagenbestämmelserna inuvarandepunkten deandra om

fastighets-vidklandrasskall sålundaärendenBeslut dessatillämpas. i
till lagförslagethovrätt.överklagas till Idärefterdomstol och upp-om

hyresnämnderarrendenämnder och1973:188hävande lagen omav
arrende-de beslutbestämmelserfinnspunkten 4 ävenatt somom

överklagasnämndlagen fårmed stödfattat,nämnden genomavsom
fastighetsdomstol.bestämmelser tilläldreenligtöverklagasbesvär,

1973:188lagenupphävandeförslaget till lagEnligt omavom
ärenden arrende-skallhyresnämnder vissaarrendenämnder och som

till fastig-överlämnasjuli 2001före denavgjort 1nämnden inte har
bestämmel-depunktentredjeför prövning. Ihetsdomstol att nyaanges

ärenden harpå deskall tillämpasfiskearrendeni lagen somomserna
skall dock dessaiVärderafastighetsdomstol.tillöverlämnats parten

fastighetsdomstolen.vidkostnadstå sinärenden

förordningtillFörslaget20.11 om

arrendeavtalförbehåll igodkännande av

Allmänt

ellerförbehållgodkännandefrågorhandläggsnärvarandeFör avom
Enligtarrendenämnderna.arrende vidavseendeavtalsvillkorannat

läns-handläggasställetdessa frågor iförslag skallutredningens av
nämndlagen ochåterfinnsdag iförfaranderegler istyrelserna. De som

ihandläggninglänsstyrelsemasförnödvändiga ävenär angessom
författning.förevarande

1§

andra stycketforumregeln i §nuvarande ldenParagrafen motsvarar
nämndlagen.

2§

nämndlagen.första stycketParagrafen 14 §motsvarar
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3§

Paragrafen hänvisar till avgiftsförordningen 1992: och191 innebär att
ansökningsavgift skall vid ansökan till länsstyrelsen.tas uten
Förfarandet vid nämnderna i dag inte avgiftsbelagt. Med hänsynär

till myndighetens godkännande förbehåll i avtal innefattaratt ett ettav
viss materiell prövning och dessutom initieras ansökan,en genom en

utredningen förfarandet vid länsstyrelsen, liksom till-attanser annan
ståndsprövning där, bör avgiftsbelagt. Förslag på vilken avgifts-vara
klass skall tillämpas har inte lämnats.som

Ikraftträdande

Förordningen skall träda i kraft samtidigt med ändringarna i kap.9 2-3,
och7 17 §§, 10 kap. 2-4 och och kap.7 §§ 11 §jordabalken2 3-6samt

lagen 1957:390 ñskearrenden.om

20.12 Förslaget till lag ändring i lagenom

1985:658 arrendatorers rätt attom

förvärva arrendestället

Allmänt

framgårSom avsnitt 2 och har15 utredningen kommit fram till attav
arrendenämndens uppgifter enligt lagen 1985:658 arrendatorersom

förvärva arrendestället skall förasrätt till fastighetsdomstol.att över
Till följd härav har orden arrendenämnd och nämnd i antalett paragra-
fer med fastighetsdomstol.ersatts

sambandI med sakliga ändringar har gjorts har vissaatt även
språklig ändringar utförts.

Utredningen har i övrigt följande anföra till de föreslagnaatt
ändringarna.

6§

Utredningen det bör huri lagen ärende inleds ochatt ettanser anges
får inleda ärendet.vem som
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andraI stycket införs sålunda bestämmelse fråganatten om om
hembud behövs fastighetsdomstolen efter ansökan jord-prövas av av
ägaren.

9§

första stycketI språklig ändring i syfte någörs överensstäm-atten en
melse med motsvarande bestämmelse i ombildningslagen.

12§

Paragrafen reglerar hinder överlåtelse så länge arrendators intres-mot
seanmälan föreligger. tredje stycketI tillägg i 6görs samma som

14§

Paragrafens första stycke innehåller bestämmelse nämnd-atten om
lagen skall förfarandet.tillämpas på måste upphöra.Den stället införsI

bestämmelse ärenden avseende fråga hembud behövsatten om om
enligt 6 eller hembud enligt7 8 § och överlåtelsetillstånd enligt 12 §
skall handläggas enligt ärendelagen. Vidare införs hänvisning till atten
de i 15-22 §§ angivna särskilda bestämmelserna skall tillämpas vid den
handläggningen.

Bestämmelsen i det nuvarande andra stycket rättegångskostna-om
der med anledning nämndens beslut överklagas upphör. Reglerattav

rättegångskostnader införs i stället i 18om en ny

15§

Utredningens förslag får till följd samtliga arrendetvister handläggsatt
Ärendelagenvid fastighetsdomstol. saknar bestämmelser dom-om

stolarnas behörighet. förevarandeI paragraf införs därför bestäm-en
melse de ärenden skall handläggas enligt ärendelagenatt prö-om som

den fastighetsdomstol inom område fastigheten belägen.ärvas av vars

16§

Som framgår den allmänna motiveringen utredningen deattav anser
ärenden enligt förevarande lag skall handläggas enligt ärendelagensom
bör handläggas på ärendena avseende arrende enligtsättsamma som
jordabalken. paragrafen, införsI därför föreskriftär attsom ny, en om
bestämmelserna kap.i 8 32-34 jordabalken sammanträde, förhörom
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skall tillämpas påsanningsförsäkran och förlikningsverksamhetunder
ärendena.

kap.bestämmelserna i 8tillämpningen de angivnaAngående av
lagentill ändringarna i denhänvisas till kommentarenjordabalken

sammanträdedock framhålla inteUtredningen villavsnitt 20.1. att
fråga hem-ärenden angåendehållas i vissatorde behöva änannat om

överlåtelse-och angående ärendenbud behövs enligt 6 eller §7 om
tillstånd enligt 12

17§

domstolens skyl-införs bestämmelseparagrafen,I är omensom ny,
ärenden.från länsstyrelsen i vissa Bestäm-inhämta yttrandedighet att

den delandra stycket nämndlagen imed §melsen 17överensstämmer
förevarande lag.ärenden enligtden avser

18§

rättegångskostnader. Enligtinnehåller reglerParagrafen, är omsom ny,
gällerrättegångskostnadsregel i dagförslag bör denutredningens som

lag gällaenligt förevarandevid överprövning ärende närävenettaven
saklig ändring i övrigtfastighetsdomstol. Någonärendet vid ärprövas

avsedd.inte

19§

fastighetsdomstolensregelParagrafen, innehållerär atten omsom ny,
särskilt.enligt får överklagas Paragra-beslut godta hembud 8 §att ett

ärendelagen, i vilket lagrumkomplement till 37 §fen utgör ett anges
ärendetbeslut, inte innebärvilka förutsättningarunder attett som

bestämmelsentill aktuellaBakgrunden denfår överklagas.avgörs,
och 9.3.5.avsnitt 15.33 En-framgår den allmänna motiveringenav

har samband medskall de frågorutredningens förslagligt ensom
frå-ärende.handläggas i Föranmälan hembud enligt 8 § attsammaav

utredningenskall kunnahembudets giltighet överprövas ansergan om
hembud,jordägarensfastighetsdomstolens beslut godtaattatt som

skall få överklagasbeslut under handläggningen,formellt blir ettsett
särskilt.
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20§

paragrafen,I införs förstai respektive andra stycketärsom ny, en
hänvisning till bestämmelserna prövningstillstånd respektiveom
tilltrosbevisning kap.i 8 37 och 39 jordabalken. För motiven till och
tillämpningen reglerna hänvisas till avsnitt 11.2.l0 och 20.1.av

21§

paragrafen,I har förstai stycket intagits bestämmelseärsom ny, en om
förlängning tidsfristen för antagande hembud för det falletav av
hovrätten eller domstolenHögsta ogillar överklagandeett av
fastighetsdomstolens beslut godta hembud. tid fristenDenatt ett som
kan förlängas till, månader, vad bostadsrättsföreningmotsvararsex en
enligt ombildningslagen kan få fristen förlängd till.

andraI stycket har intagits bestämmelse fullföljdsförbuds.k.en om
med ventil i ledet hovrätt-Högsta domstolen för beslut i sådant ärende

förstai stycket. Angående motivet till förslaget, avsnittsom anges se
15.3.3.

22§

Paragrafen, innehåller regel rättskraft.är Bestämmelsensom ny, en om
22 § nämndlagen såvitt den ärenden enligt förevarandemotsvarar avser

lag.

Ikraftträdande- och Övergångsbestämmelser

De bestämmelserna föreslås träda i kraft den julil 2001.nya
frågaI ärenden arrendenämnden har avgjort skall enligtom som

andra punkten de nuvarande bestämmelserna lageni arrendatorersom
förvärva arrendestället tillämpas.rätt Beslut i dessa ärenden skallatt

sålunda överklagas till fastighetsdomstol. förslaget tillI lag om upp-
hävande lagen 1973:188 arrendenämnder och hyresnämnderav om
punkten 4 finns bestämmelser de beslut arrende-ävenattom som
nämnden fattat, med stöd nämndlagen får överklagassom av genom
besvär, överklagas enligt äldre bestämmelser fastighetsdomstol.till

Enligt förslaget till lag upphävande lagen 1973:188om av om
arrendenämnder och hyresnämnder skall vissa ärenden arrende-som
nämnden inte har avgjort före den julil 2001 överlämnas till fastig-
hetsdomstol för prövning. tredje punktenI de bestämmel-attanges nya

i lagen arrendatorers förvärva arrendestället skall till-rätt attserna om
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till fastighetsdomstol.de ärenden har överlämnats Var-lämpas på som
kostnad vid fastighets-skall dock dessa ärenden stå sindera iparten

domstolen.

till ändring iFörslaget lag20.13 om

1987:259jaktlagen

Allmänt

har utredningen kommit fram tillframgår avsnitt och 16Som 2 attav
arrendenämnden handlägger enligt jaktlagen skallde ärenden som

föras till tingsrätt.över
föreslagnaföljande anföra till deUtredningen har i övrigt att

ändringarna.

18§

Paragrafens nuvarande första stycke reglerar såväl förfarandet när
fastighetsägaren jakträttsavtal någonnärsagt ett parternaupp som av

villkorsändring. Utredningen föreslår stycket delas i tvåbegärt att upp
fastighetsägarens ansökanstycken. första stycket behandlar vidDet nya

avtalet skall upphöra och det andra styckettingsrätten attom nya
behandlar ansökan från fastighetsägaren eller nyttjanderättshavarenen

för förlängning avtalet.tingsrätten skall fastställa villkorenatt avom
saklig ändring avsedd.Någon inteär

tredje stycke, sakligt motsvarande det nuvarande andraI ett nytt sett
regleras det förhållandet ansökan enligt första eller andrastycket, att en

stycket har kommit in till tingsrätten inom angiven tid.inte

19§

paragrafens andra stycke ändras "avgörande villkorstvistI av en som
till arrendenämnden" till ansökanhänskjutits rättens prövning av en

villkorsändring. saklig ändring ärendet skallNågon utöver attom -
avsedd.tingsrätten inteprövas ärav -

fjärde och femte styckena orden dom eller bort. fjärdeI Itas
Ändringarna föranledsstycket orden målet eller" bort.äventas attav

förlängnings- och villkorstvister skall handläggs enligt ärendelagen.
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och21 §§22

skälAv beträffande ändringsförslaget i 19 § fjärde ochsamma som
femte styckena orden dom eller" domen eller" bort.tas samt

53§

Paragrafen innehåller bestämmelser klandertalan arrende-motom
nämnds beslut och förbud överklagande beslut.vissa Bestäm-mot av
melserna måste upphöra.

paragrafenI införs i stället bestämmelse förlängnings- ochatten om
villkorstvister, i l5 skall handläggas enligt ärendelagen.som anges

ÖvrigaSkälet till valet förfarandelag framgår avsnitt l6.2.2.av av
tvister handläggs enligt rättegångsbalken. Vidare införs hänvisningen
till bestämmelserna i 54-58 skall tillämpasatt vid handläggningen

ärendena.av

54§

Paragrafen innehåller regler överklagande länsstyrelsens beslutom av
enligt jaktlagen. Bestämmelserna föreslås oförändrade förda till en ny
59

ställetI införs forumregel innebörd ärenden iatten av som anges
53 § skall handläggas den domstol inom område fastigheten ärav vars
belägen. Bestämmelsen den gäller för övriga tvistermotsvarar som
enligt jaktlagen, 10 kap. 10 § rättegångsbalken.

55§

Paragrafen, innehåller bestämmelserär förfarandet i ettsom ny, om
ärende enligt j aktlagen.

Enligt 13 § ärendelagen förfarandet i regel skriftligt.är För bibe-att
hålla det muntliga inslaget ärendena handläggs enligtnär ärendelagen
föreslår utredningen bestämmelse i första stycket tingsrättenatten om

huvudregel skall hålla sammanträde. Bestämmelsen överens-som
med den föreslagna bestämmelsenstämmer i hyreslagen om samman-

träde med undantag vad föreskrivs s.k. massärenden 72 §av som om
hyreslagen. Bestämmelsen bör tillämpas på bestäm-sättsamma som
melsen i hyreslagen se härom avsnitt 20.1.

Ärendelagen saknar bestämmelser förhör med underpartom
sanningsförsäkran. andraI stycket införs bestämmelse sådantatten om
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avsnittfår hållas se häromsanningsförsäkranmed underförhör part
3.2.6.3.

förliknings-bestämmelse domstolensinförstredje stycketI omen
hyresärendena jfr §föreslås för 74motsvarande denverksamhet som

till denfår hänvisa till kommentarenUtredningenhyreslagen.
bestämmelsen i avsnitt 20.

56§

prövningstillståndbestämmelserinnehållerParagrafen, är omsom ny,
ärendelagen finnstredje stycketöverklagande till hovrätt. 39 §för I

prövningstillstånd.fördispensgrundemaangivet

57§

tilltrosbevisning.innehåller bestämmelserParagrafen, är omny,som
Bestämmelsernaförslaget, avsnitt 3.2.l0.3.Beträffande motivet till se

bestämmelser rättegångs-motsvarande itolkningbör somges samma
och kap. §.balken kap. 23 § 54 1450

58§

rättskraft.införs bestämmelse Bestäm-paragrafen,I är omsom ny, en
den jakträttsärenden.nämndlagen såvittmelsen 22 §motsvarar avser

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande- och

föreslås träda kraft den juli 2001.bestämmelserna i 1De nya
fråga ärenden arrende-föreskrivs iandra punktenI att om som

nuvarande bestämmelserna i jaktlagenskall denämnden har avgjort
fastighets-ärenden skall sålunda klandras vidBeslut i dessatillämpas.

förslaget till lagdärefter överklagas till hovrätt.domstol och I om upp-
hyresnämnderarrendenämnder ochhävande lagen 1973:188 omav

beslut arrende-finns bestämmelser depunkten 4 ävenatt somom
får överklagasfattat, med stöd nämndlagennämnden genomsom av

till fastighetsdomstolöverklagas enligt äldre bestämmelserbesvär,
upphävande lagen 1973:188förslaget till lagEnligt omom av

skall ärenden arrende-arrendenämnder och hyresnämnder vissa som
före juli överlämnas till tingsrättnämnden har avgjort den l 2001inte

jakt-punkten de bestämmelserna iför tredjeprövning. I attanges nya
tillde ärenden överlämnas tingsrätt. Var-lagen skall tillämpas på som

kostnad viddock dessa ärenden stå sin tingsrätten.dera skall iparten
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20.14 Förslaget till lag upphävandeom av

lagen 1973: 188 arrendenämnderom

och hyresnämnder

Allmänt

Lagen 1973:188 arrendenämnder och hyresnämnder reglerar för-om
farandet vid arrendenärrmden hyresnämnden.och Till följd utred-av
ningens förslag skall lagen upphävas. Utredningen föreslår denatt
upphävs vid utgången juni år 2001. Upphävandet aktualiserar ettav
flertal övergångsfrågor särskildai punkter.tassom upp

Första punkten

Som framgår den allmänna motiveringen avsnitt 18 utred-av anser
ningen de gamla bestämmelserna uppsägning lokalhyres-att ettom av
avtal eller avtal anläggningsarrende skall tillämpas på deettav om
avtal har före ikraftträdandet. Nämndema måste sålundasagtssom upp

efter ikraftträdandet övergångsvis handlägga medlingsärenden.även
Bestämmelserna i den upphävda lagen skall tillämpas vid handlägg-
ningen. Nämnden skall sålunda kunna yttrande enligt 12 Se-avge a
dan medlingen avslutats skall ärendet skrivas av.

Andra punkten

S.k. fristående medlingsärenden vid arrende-, hyres- eller bostads-
rättstvist skall skrivas lagen träder i lqaft.närsenastav

Tredje punkten

Skiljeförfaranden, har inletts före ikraftträdandet, får arrende-som
nämndema och hyresnämndema övergångsvis handlägga efter ikraft-
trädandet. upphäva lagen skallDen gälla i tillämpliga delar vid hand-
läggningen.

Fjärde punkten

lagarDe innehåller bestämmelser ärenden handläggs vidsom om som
hyresnämnden innehåller också föreslqifter för hur hyresnämndens
avgörande överklagas jfr hyreslagen.70 § tredje-femteI 23 §
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§bestämmelser. I 23kompletterandefinns vissaoch b §styckena 23
fåravskrivningsbeslutochavvisnings-föreskrivstredje stycket 1-2 att

bsärskilt. 23 §får överklagas Avbeslutoch vissaöverklagas i 3-5 att
får föras endast ihyresnämndbesluttalanframgår mot annatatt av

talanstycket, dvs.förstai 23 §med sådan talansamband avsessom
bestämmelserfinnsfemte stycketavgörandet. 23 §slutliga Idetmot

överklagande.hyresnämndenhandläggning vid ettavom
harhyresnämndenärendensamtligaUtredningen föreslår att som

bestämmel-äldreöverklagas enligtkraft skalllagen träder iavgjort när
deutredningenVidare föreslårjfr 18.hovrätt avsnitttill Svea attser

överläm-ikraftträdandet skallvidavgjortsärenden inte harflesta som
fem ochjfr punkternaför prövninglänsstyrelsetill ellertingsrättnas

skall överläm-skiljeförfaranden inteMedlingsärenden ochnedan.sex
skallhar överlämnatsde ärendenavgörandena islutligaDe somnas.

eller länsrätt.till hovrättbestämmelsernaenligt deöverklagas nya
Även sambandöverklagas iendast fårenligt 23 b §sådana beslut som

hyres-dettaskall överklagas på Haravgörandetslutliga sätt.med det
tredjei 23 §sådant slagbeslutnämnden fattat är angessomavsom

bestämmel-enligt äldreförasbeslutet däremotstycket, skall talan mot
gällaskall därförBestämmelserna §i 23 ävenvid hovrätt.Sveaser

ikraftträdandet.efter
beträffandebestämmelser i 23 §motsvarandefinns§I 23 soma

dessabeträffandeUtredningenarrendenämnd meddelat.beslut görsom
hyresnämnds-beträffandemotsvarande bedömningärenden som

ärendena.

punktenFemte

arrende-ärendenvissabestämmelserpunkt finnsdennaI att somom
ikraftträdandet skallvidhar avgjorthyresnämnden intenämnden eller

länsstyrelsen för prövning.tillöverlämnas
bostadsför-tillsynsuppgifter enligtvissaLänsstyrelsen ävenövertar

lämpligen till-länsstyrelser börBerördavaltningslagen 1977:792.
kopiortvångsförvaltningpågåendeförteckninghandahållas över samt

dessa ärenden.handlingar irelevantaav

punktenSjätte

ikraft-vidhar avgjortsärenden intepunkt vissadennaI att somanges
eller den tingsrättfastighetsdomstolskall överlämnas till denträdandet

handlägga ärendet.efter upphävandet behörigär attsom
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upphävandeFörslaget till lag20.15 avom

rättegången i vissalagen 1994:831 om

hyresmål i Svea hovrätt

hyresmål i hovrätt1994:831 rättegången i vissa SveaLagen om
förfarandet vid målhovrättslagen reglerar överprövning somav

angåendeupphävs. författninghyresnämnden avgjort. VarjeLagen
kompletteras medhyresmål hovrättslagen tillämpbar påsådant ärsom

förfarandet överklagande.bestämmelser vid ettom
mål hovrätt inte har avgjort lagen träder iSamtliga Svea närsom

med stödkraft och beslut därefter överklagas till Svea hovrätt avsom
fortsätta handläggaÖvergångsbestämmelser, skall Svea hovrätt att

enligt bestämmelserna i hovrättslagen.
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Särskilt yttrande

yttrande EilaGemensamt särskilt experternaav

Andersson, Manfred Baumgardt, Holm, LeifOE

Holmqvist och Lars-Göran Svensson.

principiellaVi begränsar vårt yttrande till endast synpunkter påatt avse
förslaget avskaffande.i vad hyres- och arrendenämndemasavser

representerande organisationer med olika partsin-Som experter,
för ochvi nuvarande hantering arrende-tressen, att systemanser av

hyresärenden allt väsentligt fungerar väl.i
bristfálligheter i hyresnämndemas verksamhet finns kanDe som

blalösas inom för nuvarande lagstiftning. Härvidlag harramen
framförthyresnämndema tidigare förslag värdaär överväga.attsom

Beträffande otillfredsställande.arrendeärenden instansordningenär
kan i stället samtliga arrendetvister i första instansHär prövas av

därefter till och medarrendenämnden och överklagas hovrätt Högsta
Domstolen, med begränsningar gäller för tvistemål isamma som
allmänhet, sista instans.som

Utredaren skall enligt direktiven undersöka nämnderna kanom
avvecklaintegreras i tingsrättema. Naturligtvis det möjligtär att

nämnderna och låta tingsrättema nämndernas uppgifter. skälAvöverta
utvecklas dock förslaget.nedan vimotsättersom oss

och arrendenämndema utför enligt uppfattning alltHyres- vår i- -
väsentligt uppgifter bra och effektivt enkelt, snabbt ochsina ettgenom
billigt förfarande. Speciellt värdefull medlingsverksamheten inteär

lokalhyres- och arrendetvister. Nämnderna har förtroende påminst i ett
arrende- och hyresmarknaden har sin grund nämndernasisom

informellasammansättning, kunskaper och erfarenhet och i det
förfarandet jämfört med handläggningen tvist i domstol.av en

för marknaden för finns enkeltviktigt och detDet är ettparterna att
och förfarande tillgå för det fall osäkerhet gällandesmidigt att om
regler eller skulle uppkomma.tvisten

Vilka finns då för avskaffa nämnderna direktivenmotiv Iatt
framhålls processordningen splittrad, enhetlig instans-är attatt en
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ordning ökar möjligheterna till handläggning frågorgemensam av som
har samband med varandra, intresset sammanhållet domstols-att ettav
väsende kan tillgodoses nämnderna avskaffas och upphör attom vara

mellanting mellan förvaltningsmyndighet och domstol,ett att
nuvarande instansordning med hovrätt förstaSvea och sistasom
domstolsinstans i hyresmål strider principerna bakom den instans-mot
ordning gäller helt allmänt.som numera

andra sammanhang brukar anföras allmänna domstolarI även att
skall döma i alla dvs specialdomstolar bör avskaffas. Vidaretvister,
skall domstolarnas verksamhet renodlas. skall såledesDe i princip
endast dömande verksamhet.sig Se 1998/99:1,ägna även prop
uppgiftsområde sid4 73.

Enligt vår uppfattning har utredningen till följd innehållet iav
direktiven genomförts fel ordning. stället för först utredai I att

avskaffandenämndernas och sedan de materiella reglernaanpassa
härtill borde utredningen fått uppdrag först föreslåi eventuellaatt
ändringar i de materiella reglerna. Med beaktande vilka materiellaav
regler skall gälla kan därefter eventuella förändringar beträffandesom
instanser och processordning bestämmas.

skall, förslaget, beroendeHyrestvistema enligt på tvistens art
handläggas enligttingsrätt antingen rättegångsbalken eller ärende-av
lagen. Sökanden slipper således välja mellan hyresnämnd eller tings-

Åden meningen upphör således splittringen. andra sidan måsteIrätt.
sökanden stället ansökani stämning skall ske elleravgöra om om om
ansökan i stället skall enligt ärendelagen. Beroende på till vilkengöras
kategori tvisten hör gäller således olika regler för handläggningen.

Eftersom skall följavissa tvister rättegångsbalkens regler och andra
ärendelagen blir handläggning vilket eftersträ-i siggemensam vore-

fallallt i många inte möjlig. har då i utredningenDetvansvärt trots-
framhållits likväl skulle kunna handläggas samtidigt.tvistema vissIatt

Åmening det bra. andra sidan blir det svårt för ochgivetvisär parter
domstol hålla reda på vilka regler för domstolens sammansättning,att
handläggningsregler och rättegångskostnadsregler för tillfälletman
skall tillämpa. bedömer därför risken för rättsförlusterVi ökar.att

Enligt vår uppfattning måste det lättare för allmänheten attvara
förstå handläggningen skiljer sig beroende på idag tvistenatt om som
hanteras tingsrätt eller hyresnämnd. ansökan ochAttav av process-
ordning hos instans skiljer sig beroende på vilket slagsamma av
hyrestvist det frågan kommer förslaget genomförsär attom om vara
svårförståeligt. kan fråga vilken omfattningsig i tingsrättenMan
kommer förbli påpeka vilken slagatt tvungen att part av process-
ordning gäller och kanske till och med förklara skillnaderna. Visom
tänker omfattningpå i vilken stämningsansökan respektive ansökanen
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styrande för möjligheterna åberopai ärende är att nyaprocessen,
heller underskatta svårighetenomständigheter och bevis. bör inteMan

för läge ha klart för sig vilkendomaren i varje typatt av process-
gäller för den aktuella tvisten. sagda gällerordning Det även omsom

fråga fleradet inte tvister.är om
rättegångs-handläggning hyrestvister enligtVad sagts avovan om

beträffande arrendetvister.respektive ärendelagen gällerbalken även
del nämndernasanförs på flera ställen i utredningenDet att en av

tillståndsgivande. kanuppgifter dömande verksamhet Detinte är utan
verksamhet förslaget blirallvar hävdas domstolensinte på att genom

förslaget tillförs respektiverenodlad. Genom tingsrättemamer
uppgifternämligen ytterligare intefastighetsdomstolama som anses

verksamhet.dömandeutgöra
Även så i arrendenämnden såantalet skiljedomar inte varit stortom

kan i samtligaärende mycket komplicerat. Detvarjeär nämnas att
jordbruksarrendeformulär finns skiljenämndsklausul medLRFs en

skiljenämnd. Tusentals sådana fonnulärlänets arrendenämnd som
övergångsproblem.används Förslaget medför betydandevarje år.
delar tvingande finnsEftersom arrendelagstiftningen till ärstora

hundratals sådanadispensmöjligheter. Arrendenämnden prövar
fastighets-ansökningar år. ärenden skall intevarje Dessa övertas av

enligt förslaget länsstyrelse. svårtdomstol Det ärprövas att troutan av
länsstyrelserna skall kunna ha duglighet i dessa prövningaratt samma

kostnadarrendenämndema. uppstår dessutomDet attstorensom
länsstyrelser landet.utbilda dessa tjänstemän vid samtliga i

kan lika skickadeVi domare i tingsrätt i princip attatt varaanser
emellertid dehyresråd. Förslaget innebärhyrestvisteravgöra attsom

hyresnämnder sprids påhyresärenden idag hanteras 12 96utsom av
medföra relativtkommer med säkerhettingsrätter. Det att att ett stort

få handlägga hyresärenden relativt sällan.antal kommertingsrätter att
därför mångaerfarenhet hyresärenden kommer påDomarens attav

ställen begränsad.vara
Även ungefärarrendeärenden blir vid förändringvid instansema en

dag, dvs ökning från arrendenämnder tilldubbelt så många i 12som en
fastighetsdomstolar.25

erfarenhet har hyresrätt respektive arrenderätt lägreEnligt vår en
andra ämnesområden inom juridiken. dessutommånga Näränstatus

fallnämndärenden respektive fastighetsdomstol i mångatingsrättav
skall handläggas ärende och inte mål kan förväntas det blirattsom som

uppgiftde oerfama domarna får i ärendena. Attavgöramest attsom
notoriskt svårgenomtränglighyres- och arrenderätten dessutom är gör

inte saken bättre.
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Enligt förslaget införs överlag regler prövningstillstånd vidom
överklagande hyres- respektive arrendeärenden. fleraUr synpunkterav
kan det bra för kanMan dock inte undgå misstanken justpart. attvara
detta också talar för tvister i dag hanteras nämnd inteatt som av anses
ha dignitet mål enligt rättegångsbalken. deFörsamma som senare
föreslås inte någon inskränkande ändring i möjligheten över-att
klaga.

det gäller fråganNär specialdomstolamas eller inteom vara vara
finns enligt vår uppfattning i detta sammanhang anledningäven att
beakta Justitieutskottets reviderade inställning till specialdomstolar se
1997/98:JuU24 sid 13. Sålunda anför utskottet: det finns "anledning--

på frågan specialdomstolar.att fårDessanyanseratse mera om
nämligen besitta särskild kompetens leder till målenattanses en som
behandlas skickligt, snabbt och ekonomiskt effektivt. De återstående
specialdomstolamas fortsatta verksamhet bör bedömas efter sina egna
meriter och inte endast utifrån principiella ståndpunkter."

I direktiven redovisas viss kritik från organisationerett motpar
nämnderna. Kritiken dock inte den eller omfattningenär arten attav
den kan skäl för så radikaltutgöra ingrepp föreslås. Detettanses som

sig förslag syftar till förbättrarör redan huvudsakligenatt ettom som
fungerande tvistlösningssystem.

Om hyresnämndema ändock skall avvecklas borde hyrestvistema i
fall överföras endast till begränsat antal tingsrätter,vart exempelvisett

fastighetsdomstolama. Det medför de hyrestvister i dagatt som
handläggs tingsrätt också bör överföras till fastighetsdomstolama.av

Vi övertygadeär den upplysningsverksamhetattom som
nämnderna sig förhindrar mångaägnar tvister. Eftersom domstolarna
inte har någon motsvarande upplysningsverksamhet kommer antalet
tvister enligt vår bedömning öka.att

Som utredningen konstaterar det relativt begränsat antalär ett
lokalhyrestvister respektive tvister rörande anläggningsarrende gårsom
till medling enligt reglerna det indirekta besittningsskyddet.om
Antalet yttranden marknadshyra respektiva arrendeavgift är änom mer
begränsat.

medlingAtt respektive yttrande sällan kan enligt vår meningavges
inte till förintäkt reglerna onödigatas och medlings-att är att
verksamheten kan undvaras. Givetvis det så de medvetnaär äratt som

lagens innehåll försöker med lagen utgångspunktattom agera som
dra in nämnden. nämndernaAtt på begäranutan kanatt medla och

yttrande har heltäven säkert både styrande och dämpandeavge en
effekt på båda agerande och ställningstagande. Förslaget tordeparters
enligt vår bedömning medföra förutsebarhet och därmed risksämreen
för ökat antal skadeståndstvister.
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Kommittédirektiv Dir 1997:97

Översyn förhyreslagstiftningen och systemetav
arrendemålochprövning hyres-av

augustiregeringssammanträde den 199721vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

vissa delartillkallas förutredaresärskild översynEn göraatt avaven
hyres- ochFör prövningochhyreslagstiftningen systemet av

behövsde reglerförslag tillskall lämnaUtredarenarrendemål. som
medföra.förslagen kanförfattningsändringar i övrigttill deoch som

arrendemâlochPrövningen hyres-av

kan integrerasarrendenämndemahyres- ochutredaUtredaren skall om
förregler krävsutforma deochmedorganisatoriskt tingsrätterna som

enhetligtochinstansordningenhetligfördetta liksom ett meren
området.arrenderättsligaochhyres-mål på detförfarande för

intresseledamöterdel bl.a.uppdraget i dennaförFörutsättningen är att
nämndprocessensochprövningenskall delta ihuvudregel attsom

medlingobligatoriskoch s.k.muntlighetprinciper om
skall behållas.förlikningsverksamhet

Hyreslagstiftningen

frågorvissaUtredaren skall överväga om
besittningsskydd,lokalhyresgästers-

indexreglering lokalhyra,av-
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förtida uppsägning lokalhyresavtal vid dödsfall,av-
hyresgästers ställning då lägenheter har förstörts genom-
olyckshändelse m.m.,
bostadshyresgästers besittningsskydd vid s.k. blockuthyming,-
hyresgästinflytande vid ombyggnad,-
formerna för upphävande förhandlingsordning,av-
förhandlingsersättning till hyresgästorganisationer,-
majoritetskrav vid ombildning hyresrätt till bostadsrätt,av-
interimistiska beslut i hyrestvister, och-
handikappanpassning bostadslägenheter.av-

Behovet översynav en

Prövningen hyres- och arrendemålav

Processordningen inom det hyresrättsliga området splittrad. Flertaletär
hyrestvister i dag hyresnämndi med Svea hovrättprövas över-som
och slutinstans. Särskilda regler förfarandet finns i lagenom
1973:188 arrendenämnder och hyresnämnder nämndlagen och iom
lagen 1994:831 rättegången i hyresmålvissa i Svea hovrätt. Vissaom
mål inom det hyresrättsliga området emellertid vanligaprövas som
tvistemål enligt rättegångsbalken tingsrätt hovrätt Högstaav - -
domstolen se exempel i 1993/94:200 f..47prop. s.

Även inom det arrenderättsliga området processordningenär
splittrad; vissa tvister arrendenämnd förstaprövas instans,av som
medan andra fastighetsdomstol förstaprövas instans. Systemetav som
för överprövning inte bara krångligt och svåröverskådligtär detutan
skiljer sig också från vad gäller för hyresmål. Dessutom gäller attsom
flertalet arrendemål inte kan överklagas till domstolen,Högsta vilket
innebär det saknas renodlad prejudikatinstansatt på området.en
Slutligen finns det systematiska brister det gäller arrendetvister;när
beslut från tolv arrendenämnder skall fullföljas till 27
fastighetsdomstolar. Antalet överprövningsinstanser alltsåär änmer
dubbelt så antalet underinstanser.stort som

direktivenAv till utredningen domstolsväsendets organisationom
Domstolskommittén; dir. 1995:102 framgår 6 att en
utgångspunkt för den utredningen skall hyres- ochattvara
arrendenämndemas verksamhet kommer integreras medatt
tingsrätterna. Frågan detta skall ske administrativrentom genom
samverkan mellan nämnderna och tingsrätterna eller integrationenom
skall drivas längre skall enligt direktiven iövervägas annat
sammanhang.
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Regeringen det lämpligt gå vidare i denna fråga.äratt attanser nu
kan därvid först konstaterasDet enhetlig instansordningatt en

skapar förutsättningar för likartade tvister i utsträckning kanstörreatt
handläggas enligt enhetliga förfaranderegler. enhetligtEtt mer
prövningssystem ökar också möjligheten till handläggninggemensam

frågor har samband med varandra.av som
Den splittring i processordningen på området innebär attsom

likartade tvister kan såväl hyresnämnd/arrendenämndprövas av som
tingsrätt/fastighetsdomstol svår åtgärda med enbartär att en
administrativ samordning. sådanEn samordning leder hellerinte till
några effektiviseringar. Starka skäl talar därför för det intestörre äratt
tillräckligt nämnderna samordnas administrativt med tingsrättemaatt

samordningen måste drivas längre, dvs. hyres- ochutan att att
arrendenämnderna integreras organisatoriskt med tingsrättema.
Intresset sammanhållet domstolsväsende tillgodoses ocksåettav om
nämnderna kan införlivas med tingsrättema och upphöra att ettvara
mellanting mellan förvaltningsmyndighet och domstol.

Ytterligare skäl för organisatorisk integrering hyres- ochett en av
arrendenämndema med tingsrättema den nuvarandeär att
instansordningen med Svea hovrätt första och sistasom
domstolsinstans i hyresmål strider bakom denprincipernamot
instansordning gäller för allmännade domstolarna och desom numera
allmänna förvaltningsdomstolama. förekommerNumera det endast
undantagsvis mål hovrätt eller kammarrätt förstaprövasatt av som
domstolsinstans. Ordningen med hovrättSvea ochöver-som
slutinstans hyrestvisteri infördes i samband med Bostadsdomstolens
avskaffande och tänkt endast provisorium seettvar som prop.
1993/942200 f..54 Genom ändrad instansordning innebär atts. en som
målen tingsrätt skulle ocksådet möjligt införa kravprövas attav vara
på prövningstillstånd ledeti tingsrätt hovrätt. Den regler ärtypen av-
svåra införa med dagens eftersom hovrättsprövningen denatt system är
första domstolsprövningen.

Hyreslagstiftningen

Indirekt besittningsskydd vid lokalhyra

I 57 § hyreslagen finns huvudprincipema för det s.k. indirekta
besittningsskyddet för lokalhyresgäster. Utgångspunkten är att
hyresförhållandet upphör hyresvärden har avtalet tillsagtom upp
hyrestidens utgång och inte kommerparterna överenssenare om
förlängning. Om hyresvärden avtalet och villkor försäger upp som
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exempelvis hyraförlängning kräver hyresvillkor inte skäliga,är ensom
emellertid skyldigskälig, blir hyresvärdeninte ersättaär attsom

hyresavtalets upplösning.dennes förlust på grundhyresgästen av
befogad anledninggäller hyresvärdenDetsamma vägrar attutanom

förlänga hyresförhållandet.
besittningsskyddet gäller hyresgästen enligtindirektaDet näräven

avtalet för villkorsändring. Hyresgästenhyreslagen har58 § sagt uppa
kommer desåledes flytta inteblir överensatt parternatvungen omom

denbli berättigad till skadeståndfortsatta hyresvillkoren kan ommen
skälig.hyra hyresvärden kräver inte ärsom

skälig tillämpasbegärd hyraVid prövningen ärav om en
skall krävd hyrahyreslagen. Enligt dessabestämmelserna i 57 § ena

hyra lokalen vidden överstiger denskälig,inte somanses som om
marknadenkan ha på denhyrestidens utgång öppnaantas

främst beaktaskallmarknadshyra. marknadshyran bestäms,När man
lagenjämförliga lokaler på Enligt 12 §förhyran närmast orten. a

nämndlagen kanarrendenämnder och hyresnämnder1973:188 om
yttrandesamband med medlinghyresnämnden i omavge

har åberopat intemarknadshyran. det materialOm parterna ansessom
prövningslägenheten, återstår det bestämmajämförbart med att

skälighetsbedömning.marknadshyran efter allmänen
gäller enligt b § hyreslagenskadeståndets storlek bestäms 58När

till medHyresvärden skall alltid betala ersättning hyresgästenföljande.
för lokalen enligt det uppsagdaårshyrabelopp motsvararett som en

fyra basbelopp. Omhyresavtalet, dock högst belopp motsvararett som
upphört hargrund hyresförhållandet harpåhyresgästen attav

täcks denna ersättning, skallförlust inteförorsakats som aven
skälig omfattningfrånsett särskilda fall, ihyresvärden, vissa ersätta

enligtför hyresgästen skall ersättningförlusten. förutsättningEn att
frånviss tidhyreslagen dock hyresgästen inomb §58 är att

för medling.till hyresnämndenhänskjuter tvistenuppsägningen
utredarenden reforrnerade hyresprocesshar framgått kanSom som

förfaranderegler,medföra vissaskall kommapröva att att som
lokalhyresgästens indirektamed bestämmelsernasammanhänger om

utformning. exempel kanbesittningsskydd, får Som nämnas atten ny
blir möjligt hänskjuta tvistdet fortsättningen kanske intei att en om

för medling.lokalhyresavtal till tingsrätten Inteuppsägning ettav
nämndlagendå sådant yttrande i 12 §heller kommer attett som avses a

bakgrund anledningkunna lämnas. finns dennaDet överattmot se
lokalhyresgästsbestämmelsernaockså de materiella om

besittningsskydd.
skäligavgörandet hyravidSom har framgått skall ärav om ennyss

har från Sverigesjämförelse marknadshyran. Detske meden
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Köpmannaförbund och Fastighetsägareförbund framförtsSveriges
kritik jämförelseprövninghur denna går till. Kritiken går påut attav
prövningen i allmänhet sker enligt efterinte huvudregeln, dvs. en
direkt jämförelse mellan likvärdiga lokaler, marknadshyranutan att
oftast fastställs efter allmän skälighetsbedömning. finnsDeten
anledning undersöka kritiken har fog för sig och så falliatt taom
ställning till reglerna bör ändras.om

Indexreglering lokalhyraav

Enligt huvudregeln tredjei 19 § stycket hyreslagen skall hyran för
lokaler i princip till beloppet bestämd. förutsättningarUnder vissavara
finns det emellertid möjlighet avtala rörlig hyra.att om

Rörlig hyra får sålunda beräknas med utgångspunkt i hyresgästens
rörelseintäkter. form fårrörlig hyra vidare bestämmasAnnan av genom

skriftlig överenskommelse mellan å sidan hyresvärden elleren ena -
hyresvärden och fastighetsägareorganisation vilkenien av
hyresvärden medlem och å andra sidan organisationär en av-
hyresgäster. hyresavtalet träffat förOm bestämd tid och hyrestidenär

minst år, gäller dessutom hyran kan utgå med beloppär tre att som
bestäms enligt beräkningsgrund. innebärDet tillatten annan man
sistnämnda avtal kan knyta s.k. indexklausul.typ av en

Såväl Sveriges Köpmannaförbund Sverigessom
Fastighetsägareförbund har lämnat synpunkter hyreslagenspå reglering

denna fråga. Köpmannaförbundet har anfört det bör införasatt ettav
förbud indexklausuler eller storleken indexregleringen börmot att av
begränsas till högst 50 överenskommen bashyra.att procentavse av en
Fastighetsägarförbundet däremot har framfört förbudet rörligatt mot
hyra i avtal löper på kortare tid år inte motiverat ochän årtresom
därför bör upphävas.

Mot bakgrund de olika Synpunkterna finns det anledning attav nu
på förutsättningarna för bestämma lokalhyra enligtövernytt attse

beräkningsgrund och därvid den nuvarandeöverattannan se
treårsgränsen.

örtida lokalhyresavtalF vid dödsfalluppsägning av

I 4 § hyreslagen vilka uppsägningstider förgälleranges som
hyresavtal. Enligt första stycket upphör sålunda tillsvidareavtalett som

bostadslägenhet gälla vid det månadsskifte inträffarattavser en som
efter frånmånader tillsvidareavtaluppsägningen. Ettnärmast tre som



Bilaga460 1 1999:15SOU

lokal upphör gälla vid det månadsskifte inträffarattavser en som
efter nio månader från finns ocksåuppsägningen. Detnärmast

särskilda regler uppsägningstidema vid avtal har träffats förom som
bestämd tid och skall för upphöra gälla.sägas att attsom upp

finns§ hyreslagen vissa bestämmelser gäller endast förI 5 som
bostadslägenheter. Enligt andra stycket gäller hyresgästen haratt, om
avlidit, dödsboet inom månad från dödsfallet får avtaletsäga atten upp

månadsskifte inträffar efterupphöra gälla vid tidigast månadatt som en
från Regeln förtida vid dödsfall haruppsägningen. uppsägningsrättom
motiverats med det för dödsbo med liten behållning kanatt ett vara av

fri frånbeaktansvärt ekonomiskt intresse bli skyldighetenatt snarast att
betala hyra.

Riksdagens bostadsutskott har berört frågan motsvarande regelom
bör gälla vid lokalhyra bet. 1992/93:BOU24 f.. Utskottetse 19även s.
pekade därvid särskilt småföretagares familjer kan drabbas hårtpå att

lokaler kan vid dödsfall och verksamheten upphör.inte sägasom upp
Enligt utskottets finns det därför anledningmening närmareatt

den förregel motsvarande gälleröverväga om en som
bostadshyresgäster vid dödsfall borde införas för lokaler.

det lämpligt dettaRegeringen göra översynäratt attanser nu en av
slag.

ställning då lägenheten har förstörtsHyresgästens genom en
olyckshändelse m.m.

framgår förfallerförsta stycket hyreslagen hyresavtaletAv 10 § att om
hyreslägenhet före tillträdesdagen blir förstörd den kanså inteatten

för vållande tillanvändas det avsedda ändamålet. Om hyresvärden är
händelsen eller inte dröjsmål underrättar hyresgästen vadutan om som
inträffat, har hyresgästen till för skada. gällerersättning Detsammarätt
enligt första stycket, lägenheten skadas under hyrestiden16 § utanom

hyresgästen för skadan eller hinder eller påansvarigäratt annatmen
anderätten hyresgästens vållande.uppstår i nyttjsätt utan

lägenhet förstörs och hyresavtalet till följd därav upphörOm atten
gälla hyresvärden inte har vållat förstörelsen, har däremotmen

för skada. lägenhetenhyresgästen inte någon till ersättning Omrätt
hyresvärden heller skyldighet erbjudahar inte någonrestaureras, att

lägenheten till den tidigare hyresgästen. heller hyresvärdenInte är
lägenhet tillskyldig möjligt hyra likvärdigatt ut en annanom

hyresgästen.
Sveriges Köpmannaförbund har i skrivelse till regeringenen

kritiserat denna ordning. förstörd återuppförs, kan denOm lokalen
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nyuppförda lokalen hyras till hyresgäst och den tidigareut ett aven ny
kommersiellt kan denhyresgästen upparbetat läge utnyttjas av nye

hyresgästen. enligt förbundet rimligare hyresvärden iDet om envore
skyldig erbjuda den tidigare hyresgästen lokalensådan situation attvar

före andra intressenter.
anledning utvärdera de aktuellafinns denna bakgrundDet attmot

den nuvarande regleringenbestämmelserna och överväga ärom
lämplig. kritik har framförts KöpmannaförbundetDen som av avser
bestämmelsernas tillämpning vid lokalhyra. Reglerna gäller emellertid

bostadshyra. bostadslägenheter kan sociala skäl talavid Föräven även
för skyddet för hyresgästerna berört hänseende bör förstärkas.iatt nu

Besittningsskydd för bostadshyresgäster vid blockuthyrnings.

förekommer hyresgäst hyr flera bostadslägenheterDet att en av samma
hyresvärd avsikt sedan hyra lägenheterna andra hand.i iatt ut
Förstahandshyresgästen kan företag hyr till sinaett utvara som
anställda eller studentbostadsstiftelse hyr till studenter.uten som

företeelse benämnsDenna blockuthyrning.
bostadshyresgäster gäller de allmänhetFör i har s.k. direktatt ett

besittningsskydd. direkta besittningsskyddet innebärDet att, om
hyresvärden har hyresavtalet till hyrestidens utgång,sagt upp
hyresgästen har till förlängning hyresavtalet de fall dåirätt utomav
hyresvärden kan åberopa någon besittningsskyddsbrytande
omständighet 46 hyreslagen. undantag gäller.§ Vissa Om
hyresavtalet upplåtelse handi andra lägenhet i dess helhetavser av en
och hyresförhållandet upphör det har längre två årinnan iänvarat
följd, saknar sålunda andrahandshyresgästen besittningsskydd 45 §
första stycket hyreslagen. Om hyresavtal förenat med tilll är rättett
förlängning, finns under förutsättningar fördet vissa möjlighet
hyresvärden och hyresgästen bort besittningsskyddet.avtala Iatt

fallmånga kräver sådan överenskommelse hyresnämndensen
godkännande för giltig 45 § andra stycket hyreslagen.att vara

Tidigare hade bostadshyresgäster besittningsskydd vidäven
kortvariga andrahandsupplåtelser. Hyresnämndema handlade ett stort
antal godkännandeärenden avtal avståendeom av om av
besittningsskydd vid kortvariga andrahandsupplåtelser. juli 1993Den 1
slopades förlängningsrätten vid sådana upplåtelsen dettaDet attantogs
skulle medföra minskning hyresnämndemas arbetsbörda utan atten av

praktiken beaktansvärd försämring föri innebära någon
andrahandshyresgästema 1992/93:115 och bet.prop. 27s.
1992/93:BoU24 utformningen första stycket16. Genom 45 § 1s. av
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hyreslagen har emellertid det generella undantaget från
besittningsskyddet kommit omfatta fall där lägenheter hyrsävenatt ut
enligt bestämmelserna blockuthyming. Denna konsekvensom synes
inte ha uppmärksammats i lagstiftningsärendet. Bestämmelsen bör
därför över.ses

Hyresgästinflytande vid ombyggnad

april infördesDen 1 1997 bestämmelser hyreslageninya om
hyresgästinflytande vid ombyggnad 18 d 18 h hyreslagen.-
Samtidigt upphävdes bestämmelsen i 55 § hyreslagen vidatta om man

bruksvärdesprövning lägenhet inte skulle beakta vissaen av en
förbättringsarbeten hade utförts i lägenheten.som

Den ordningen innebär fastighetsägare får utföraattnya en en
standardhöjande åtgärd eller åtgärd medför inte obetydligen som en
ändring lägenhet eller de delarna fastighetenav en gemensamma av
endast åtgärden har godkänts den berörda hyresgästen eller,om av om
åtgärden de delarna fastigheten, majoritetavser gemensamma av av en

hyresgästerna dei berörda lägenheterna. Om samtycke inte erhålls,av
kan hyresvärden ansöka vid hyresnämnden tillstånd till åtgärden.om
Hyresnämnden skall, på ansökan berörd hyresgäst, förbjudaav en en
fastighetsägare har påbörjat ombyggnadsåtgärd utansom en
erforderligt samtycke eller tillstånd utföra åtgärdenatt
förbudsföreläggande. F örbudet kan förenas med vite.

hyresvärdEn genomföra ombyggnad istörreatt ettsom avser en
hus har möjlighet hyresavtalen i huset inför ombyggnaden.sägaatt upp
Enligt första46 § stycket hyreslagen4 har hyresgäst i så fall inteen

till förlängning hyresavtalet, det interätt uppenbartär attav om
hyresgästen kan sitta kvar lägenheteni nämnvärd förolägenhetutan
genomförandet ombyggnaden och det dessutom inte oskäligtär motav
hyresgästen hyresförhållandet upphör.att

sambandI med riksdagsbehandlingen lagförslagetav om
hyresgästinflytande vid ombyggnad gjorde riksdagen två
tillkännagivanden se bet. 1996/97:BoU5 15 rskr. 1996/97:143.s.

tillkännagivandetDet avsåg påföljden för den hyresvärdena som
följerinte reglerna hyresgästinflytande. Bostadsutskottet, tillom vars

uttalande riksdagen anslöt sig, delade uppfattningregeringens detatt
bör finnas påföljd för den hyresvärd inte följer reglerna och atten som
den valda formen, vite, lämplig. Däremot ansåg utskottet denattvar

utformningen lagtexten kunde medföranärmare vissa tillämpnings-av
och effektivitetsproblem. Utskottet pekade därvid på hyresnämndenatt
inte behörig frågan förbudsföreläggande förränär prövaatt om en
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föreläggande dåskall meddelanämndenåtgärd har påbörjats och ettatt
den situationenocksåotillåten åtgärd. Utskottetdet gäller tog uppen

beslut.nämnden meddelar sittutfördåtgärd redandå otillåten närären
riksdagen medåterkomma tillbordeUtskottet ansåg regeringenatt

borde regeringendetta sammanhangbehövliga ändringar.förslag till I
lägenhet iförfrågan hyressättningenuppmärksammaockså enom

bestående.ändringsåtgärder blivitotillåtnavilken
bestämmelsernatillkännagivandet utskottetdet andraI tog omupp

införhyresavtalmöjligheterhyresvärdens störresägaatt ett enupp
bestämmelser har ibland kritiserats. Iombyggnad. Dessa prop.

därförövervägdes1996/97:30 77 rätten säga ettatt uppoms.
bakgrundskulle begränsas.inför ombyggnad Mothyresavtal attaven

medföra hyresvärdskullegenomförda ändringarnadevissa att enav
hyresavtal införfördelskulle ha någonlängreinte sägaatt ett enuppav

fannsnärvarande skäldet for inteombyggnad uttalade regeringen att
hyreslagen.första stycket 4bestämmelsen i 46 §ändraatt

de frågorlämpligtdetRegeringen överär attatt se somanser nu
har tagitriksdagen upp.

förhandlingsordningUpphörande av

hyresgästinflytande vidbestämmelsernamedSamtidigt att om
ändringargenomfördes vissainfördesombyggnad av

fleraåterinfördes förbudetBl.a.hyresförhandlingslagen. mot
dettaföljdför och hus. Somförhandlingsordningar ett avsamma en

samband medhyresnämnden imöjligheten föråterinfördes attäven att,
slopandeinförande ellerfrågannämnden prövar enavom

skallförhandlingsordningförhandlingsklausul, bestämma att en
utanför det kollektivaståupphöra. för hyresgästRätten atten

inskränkningar.förenades med vissaförhandlingssystemet behölls men
bostadsutskottetgodkända betänkande uttaladeriksdagenI sitt av

möjligheter upphävahyresnämndensbet. l996/97:BoU5 9 attatt ens.
beroende tvistbordeförhandlingsordning inte göras att en omav

hänsköts tillförhandlingsklausulinförande eller slopande av en
företräddahyresgäster önskar blinämnden. Samtliga de enavsom

förhandlingsordningden har gällandeorganisation änannan som en
Även påredan ha fått klausuler slopade. den hyresgästkan sina som

enligtförhandlingsklausul slopad bordeavtalsmässig grund fått sin
förhandlingsordningsfå fråganutskottet möjlighet attges om en

bestånd prövad.
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Vad riksdagen har uttalat anledning förutsättningarnaöverattger se
för frågan upphörande förhandlingsordningatt skall kunnaom av
prövas.

örhandlF ingsersättning

1995 års hyreslagstiftningsutredning föreslog i delbetänkandet
Ändringar i hyresförhandlingslagen Hyresgästinflytande vid
ombyggnad SOU 1995:119 den hyresgästorganisationattm.m. som
har ingått förhandlingsordning för hus skulle haett rätt att
förhandlingsersättning hyresvärden. Utredningens modell innebarav

förhandlingsersättningen inte skulle delatt hyran utanses som en av
hyresvärdens kostnad för förvaltningen huset.som en av

I propositionen konstaterades förslaget avstyrkts flertaletatt av
remissinstanser. Bland den bakgrunden och då regeringenannat mot
erfarit det pågick diskussioner mellan hyresmarknadensatt parter om

förändrad form förhandlingsersättning ansågs det vid denen av
tidpunkten inte finnas skäl ändra den nuvarande regleringen prop.att
1996/97:30 f..59s.

Diskussionerna mellan hyresmarknadens har sedermeraparter
avbrutits. ställetI har Hyresgästemas Riksförbund och SABO i en
skrivelse till regeringen förslag till hurgemensamt presenterat ett

till förhandlingsersättningrätten kan utformas. Sveriges
Fastighetsägareförbund har förklarat förbundet kaninte biträdaatt
detta förslag.

Mot denna bakgrund regeringen det finns anledningatt attanser
åter frågan förhandlingsersättning.överse om

Ombildning hyresrätt till bostadsrättav

En s.k. ombildning hyresrätt till bostadsrätt sker attav genom
hyresgästerna i hyresfastighet bildar bostadsrättsförening,en en som
därefter förvärvar fastigheten och upplåter lägenheternaägaren medav
bostadsrätt till de hyresgäster så önskar.som

I kap.9 bostadsrättslagen19 § 1991:614 föreskrivs att en
bostadsrättsförenings beslut förvärva hus för ombildningatt ett av
hyresrätt till bostadsrätt skall fattas föreningsstämman.på sådantEtt
beslut giltigt, hyresgästernaär i hälften de uthyrdaänom mer av
lägenheter omfattas förvärvet har gått med beslutet.på Dessasom av
hyresgäster skall medlemmar i bostadsrättsföreningen.vara
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tillombildningfastighetsförvärv förtill1982:352 rättLagen om
förehyresgästernaombildningslagen, rätt attden s.k.bostadsrätt, ger

tillombildningförbor ifastighet dedenförvärvaandra köpare
bildarhyresgästernaför dettaförutsättning ärbostadsrätt. En att en

tillintresseanmälans.k.föreningenochbostadsrättsförening göratt en
inskrivningsregistret. Eniför anteckninginskrivningsmyndigheten

dehälftenihyresgästerna änintresseanmälan kan göras avmerom
intresseradeförklarat sigskriftligen harlägenheternauthyrda av en

anmälansådanlängebostadsrätt. Såtillhyresrättombildning enav
fastighetenöverlåtahuvudregel intefastighetsägaregäller får somen

hembud förstföreningeninteköpare, etttill någon genomomannan
fastigheten.förvärvaerbjuditshar att

kunnaskulleintresseanmälanförkrävdesUrsprungligen att en
sighade förklarathyresgästernatredjedelartvåminstgöras att av

beslutföreningsstämmans ettförvärv. Förintresserade attett omav
minst tvåihyresgästernakrävdesgiltigtskulleförvärv attvara

förvärvetomfattadeslägenheternauthyrdadetredjedelar avsomav
kvalificeradpåändrades kravenjuli 19921biträdde beslutet. Den

Ändringen underlättaförgjordesenkel majoritet.till attmajoritet
bostadsrätt.tillhyresrättombildning av

skrivelse tilldärefter iRiksförbund harHyresgästernas en
förenadekanombildningarsådanagällandegjortregeringen att vara

uppstårmotsättningarharproblemproblem. Ett attmed sagts vara
villoch de inteombildningenvill delta imellan hyresgäster somsom

ombildande hyresgästerna,deproblemdelta. Ett är attannat
ochförvärvetfinansierasvårigheterkanbostadsrättshavama, att

deltar imajoritetintefastigheten, störreförvaltningen enomav
sedvanligadetresultera ikan i sinombildningen. Detta atttur

eftersatt.blir Enupplåts med hyresrättlägenheterdeunderhållet i som
finnafå svårigheterocksåbostad kanvill byta atthyresgäst ensom

husiin hyresgäst ägsflyttavillig ettär att enavsomsomsomperson
bostadsrättsförening.hyresgästbildad

finns anledninghar redovisats attbakgrund vadMot senusomav
majoritetskraven.nämndadeöver ovan

utredningsförslagTidigare

eventuellafråganbehandladehyreslagskommittéårs1989 om
hyraändringtvisterförhindraförlagstiftningsåtgärder attatt avom

tidenlänge idrar såfrån attförhalning utmotpartengenom
införandetövervägdeKommitténlikviditethyresvärdens äventyras. av

ellerhyrestvisterbeslut iinterimistiskamedordning enen
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specialreglering motsvarande slag i hyresförhandlingslagen se SOUav
1991:86 152 156. Kommittén ansåg emellertid det falls. att som-
hade föranlett övervägandena synnerligen ovanligt och attvar
ytterligare erfarenhet borde vinnas innan eventuell lagändringen
genomfördes. Regeringen det i samband medatt övervägandeanser nu,

för prövning hyrestvister,ett nytt system lämpligtärom attav
förutsättningslöst det finns behovöverväga den aktualiseradeettom av
lagändringen.

HandikapputredningensI slutbetänkande samhälleEtt för alla SOU
1992:52 föreslogs hyresgäst skulleatt hyresvärdensrätt att utanen ges
samtycke handikappanpassa bostadslägenhet. Hyresvärdensen
samtycke skulle emellertid behövas, anpassningen omfattandeom var
och berörde planlösning eller Förslaget harutrymmen.gemensamma

inte genomförts.ännu finnsDet enligt regeringens mening anledning
ytterligare förslaget.att överväga

Utredningsuppdraget

Prövningen hyres- och arrendemålav

Allmänt

Utredaren skall hyres- och arrendenämndemapröva organisatorisktom
kan föras med tingsrättema. Utredaren skall lämna förslag tillsamman
de regler därvid kan behövas. Utredaren skall också utforma desom
regler krävs för enhetlig instansordning och enhetligasom en mer
förfaranderegler det gäller hyres-när och arrendemål.

Domstolsverket kommer få i uppdragatt utreda deatt
organisatoriska och personella frågor blir följden detsom av nya
systemet.

Om nämnder och tingsrätter samordnas organisatoriskt, upphör
nämnderna självständiga myndigheteratt och nämndernasvara
verksamhet och personal förs till tingsrättema.över Tills vidare bör i-
avvaktan på resultatet Domstolskommitténs arbete denav -
organisatoriska samordningen bara beröra de tingsrätter inom vars
domkrets de nuvarande nämnderna belägna. En sådanär lösning har
såväl praktiska personalmässiga fördelar. Utredaren skallsom

denöverväga organisatoriska samordningen bör föranleda ändringom
övriga tingsrätters behörighet hyres- ochpröva arrendetvister.attav

Det innebär således utredaren skall ställningatt till endast deta om
tingsrätter med vilka nämnderna samordnas skall behöriga att tavara

hyres- och arrendetvister eller övriga tingsrätteräven skallupp om vara
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tvister.sådanabehöriga att ta upp

Instansordning

ocharrendenämnderochhyres-mellansamordningorganisatoriskEn
kanarrendemålochhyres-avgöranden iinnebärtingsrätter att
hör.tingsrättenvilkenunderhovrättdentillfrån tingsrättöverklagas

gällerdetregleringennuvarande närdenundersökaskallUtredaren om
31och kap.stycket 8andra70 §kap.jfr 12överklagandeförbud mot

vissaelleravgränsadväljordabalkenstycket ärandra om§
ocksåskallUtredarenbort.ellertillläggasbör tasärendetyper

förhovrättgälla ibörprövningstillståndpåkravmånvadiöverväga
skall bevarasprejudikatbildningsfunktionenFörärendetyper.övriga att

medNackdelarnadomstolen.till Högstaöverklagaskunnabör målen
reglermotverkas attkaninstanskedjanförlängda omden genom

domstolentillöverklagas Högstafårinteprincipavgörande ihovrätts
målet,prejudikatfråga ifinnsdetdenhovrätten, att enatt anserommen

domstolenöverklagande till Högstatilltillståndkunnaskall ge
ff.1988/89:78 32ventil; jfrmedfullföljdsförbud s.prop.

fastighetsdomstoltillklandrasarrendetvisterproblemEtt är att
arrendenämndmedsamordnasskallde tingsrättersamtidigt somsom

fastighetsdomstol.Sundsvalli ärtingrättenundantagmed ett
målenavskaffas såklanderinstitutet attkan lösasProblemet attgenom

stället.itill hovrättöverklagasfår

undvaraskanärendetyperVissa

medlakannämndbestämmelserna attskallUtredaren överväga enom
bostadsrättstvisterocharrende-skiljenämnd i hyres-,fungeraoch som

och 5stycket lförsta4 §och 4stycket lförsta samtjfr l §
litetkäntså vittärendensådanaAntalet ärupphävas.nämndlagen kan

efterfrågade.såinteförfaranden ärfrågasåledesoch det är somom
ärendenantalet störrelokalbeträffande ärmedlinggällerdetNär

§§och 58fall enligt 58vissaobligatorisk imedling aeftersom är
bort;lokal börbeträffandemedlingen tasobligatoriskaDenhyreslagen.

verkligendetenbartdomstoltill närvända sigbör kunnaparterna
59 §avflyttningmeduppskovvidbeslut,fattasbehöver t.ex.ett
någonytterligareundersökavidareskallUtredarenhyreslagen. om

begränsas,kannämndernaåliggerdagiuppgifterdeeller några somav
myndighet.någontillförasellerundvaras över annan
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örfarandetF

Om nämnderna integreras fullständigt med tingsrättema, skall de
positiva inslagen i nämndprocessen behållas. Det innebär att
intresseledamöter huvudregel skall delta vid prövningen ochsom att
det framtideni skalläven gälla vissa särskilda förfaranderegler för
hyres- och arrendemål. Regleringen bör således fortsättningeniäven
ha inslag obligatorisk muntlighet och medling jfr 9 och 12av
nämndlagen. Den nuvarande ordning innebär står föratt parternasom
sina rättegångskostnader bör i princip bevaras. Det ocksåegna är
viktigt den snabbhet kännetecknaratt nämndförfarandet bevaras. Isom
övrigt kan utgångspunkt lagen 1996:242atten vara om
domstolsärenden skall gälla för de ärenden i dag handläggs enligtsom
nämndlagen. Utredaren skall överväga någon eller någraom
ärendekategorier hanteras bättre enligt rättegångsbalkens regler än
enligt ärendelagens eller de mål i dag handläggs enligtom som
rättegångsbalken i stället bör enligt ärendelagensprövas regler. Vidare
skall utredaren undersöka det behövs specialregler sådant slagom av

i lagen 1994:831 rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt.som om

Hyreslagsttjftningen

Indirekt besittningsskydd vid lokalhyra

Utredaren skall, med beaktande den tidigare redovisade kritiken,av
undersöka hur jämförelseprövningen enligt 57 § hyreslagen ia
praktiken går till. Om undersökningarna skäl för det, skallger
utredaren påöverväga vad bestämmelsensätt bör ändras. Utredaren bör
därvid beakta liknande bestämmelser jämförelseprövningatt finnsom

beträffande bostadshyraäven 55 § hyreslagen och arrendeavgift vid
anläggningsarrende 11 kap. 5 § jordabalken. Någon ändringa av
dessa bestämmelser bör emellertid inte övervägas nu.

Utredaren skall i detta sammanhang också detöverväga finnsom
anledning föreslå någon ändringatt i reglerna storleken denom av
ersättning skall utgå i fall förlängningsvägran enligt b58som §av
hyreslagen.

Under alla förhållanden skall utredaren lämna förslag till hur de
aktuella bestämmelserna skall ändras med hänsyn till den nya
hyresprocess utredaren kan komma föreslå.attsom
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lokalhyraIndexreglering av

tillämpningenvidförförutsättningarna attskallUtredaren över avse
beräkningsgrund".enligt "annanlokalhyrabestämmahyreslagen19 §

då1988,efterutvecklingenundersökaskallUtredaren om
denna Igräns.anledning omprövainfördes, atttreårsgränsen nuger

enligtmöjligheterdeutgångspunktskall attövrigt somvaraen
ochbränsle-,enligtersättningavtalafinnsgällande va-rätt att om

kvar.skall finnasomsättningshyras.k.avtalaellerelklausuler att om
få bestämmaförutsättningamaändraskäl atthellerfinns inteDet att

sidanmellan åöverenskommelseskriftlighyran enaengenom
ifastighetsägareorganisationochhyresvärdenellerhyresvärden aven

organisationsidanandraoch åmedlemhyresvärdenvilken är aven
hyresgäster.

dödsfallvidlokalhyresavtalörtida uppsägningF av

tillregelsärskild rättbehovetundersökaskallUtredaren omenav
hyresgästensgrundpålokalhyresavtaluppsägningförtida avav

lämnautredarenskallkonstateras,behovsådantdödsfall. Om ett
reglering.tillförslag ny

förstörtsharlägenhetendåställningHyresgästens genom en
olyckshändelse m. m.

lägenhet hargäller dåvadreglernaskallUtredaren över ensomomse
lokal-finnerutredarenolyckshändelse Om attförstörts m.m.engenom

behöversituationenangivnai denställningbostadshyresgästemaseller
lösningar övervägas,tänkbara t.ex.olikaskallstärkas, en

för hyresgästen.återflyttningsrätt

blockuthyrningvid s.k.bostadshyresgästerBesittningsslcydd för

andraihyresgästlämpligtdetskall attUtredaren ärpröva somenom
förhållandeblockuthyrning is.k.bostadslägenhethand hyr genomen

besittningsskydd ireglernaomfattashyresvärdtill sin sammaomav
Omfastighetsägaren.direkthyrhyresgästomfattning avsomensom

skallskall finnas,besittningsskyddsådantutredaren ettattanser
lagändringar.nödvändigatillförslaglämnautredaren
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Hyresgästin/Iytande vid ombyggnad

Utredaren skall, med beaktande de tillkännagivanden riksdagenav som
gjorde i samband med de ändringarna i hyreslagensenaste se bet.
1996/97:BoU5 och rskr. 1996/87:143, denöverväga närmare
utformningen de sanktioner bör kunna riktas den hyresvärdav motsom

inte följer reglerna hyresgästinflytande vid förbättrings-som ochom
ändringsarbeten. Utredaren skall därvid särskilt uppmärksamma de
problem bostadsutskottet har pekat på. Utredaren skall ocksåsom ta
ställning till och i fallså i vilken utsträckning, otillåtenom, en
ombyggnadsåtgärd blir bestående skall påverka hyran.som

Utredaren skall också utvärdera hur bestämmelsen uppsägningom
inför ombyggnadstörre 46 första§ stycket hyreslagen4 haren
tillämpats i praktiken. Därvid skall utredaren särskildägna
uppmärksamhet eventuella skillnader i tillämpningen mellan tiden
före och efter ikraftträdandet de reglernaav nya om
hyresgästinflytande vid ombyggnad. Om utvärderingen anledningger
till det, skall utredaren lägga fram förslag till reglering begränsarsom
hyresvärdens möjligheter hyresavtalsäga medatt anledningupp av en

ombyggnad.större

Upphörande förhandlingsordningav

Utredaren skall vidare lägga fram förslag till lagreglering gören som
det möjligt få förhandlingsordningsatt bestånd prövaden utan
samband med tvist införande eller slopandeen om av en
förhandlingsklausul.

örhandlF ingsersättn in g

Frågan införande till förhandlingsersättningrätt enligtom av en
hyresförhandlingslagen för hyresgästorganisation skall på prövasnytt

utredaren. Det bör därvid, bakgrund regeringensav mot tidigareav
ställningstagande, naturlig utgångspunkt eventuellvara att rätten en
till sådan ersättning inte konstrueras i enlighet med det förslagen som
1995 års hyreslagstiftningsutredning lade fram. Utredaren bör vid sina
överväganden, vad förts framutöver hyresmarknadenssom parter,av
särskilt beakta intresset hyresförhandlingssystemetatt iävenav
fortsättningen innehåller tillräckliga incitament för en
förhandlingsordnings inom rimlig tidparter att uppnå en
förhandlingsöverenskommelse. Om utredaren finner tillatt rätten
förhandlingsersättning bör införas, skall utredarens förslag såvara
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förhandlingsordningensmellanbalansrimligblirdetutformat att en
Ettsådantiskyldigheter system.derasgäller ettdetnärparter

enskildadeförgarantierinnefattaocksåmåsteförslageventuellt
rättsskydd.hyresgästemas

bostadsrätttillhyresrättOmbildning av

tidigaredesänkningeneffektervilkautvärderaskallUtredaren av
hyresgästerför dedelspraktiken,fått iharmajoritetskravenberörda

ihyresmarknadenfördelsochombildningdeltar iinte ensom
utredarenskall övervägaskäl för det,utvärderingenOmallmänhet. ger

bestämmelserna.aktuelladeändringar i

utredningsförslagTidigare

hyreslagskommittésårs1989bakgrundskallUtredaren mot av
behovfinnssärskilda falldet förtillställningöverväganden avta om

tvistergällerdetliknandebeslut ellerinterimistiska närmedordningen
hyra.om

HandikapputredningenstillställningutredarenskallSlutligen ta
handikappanpassninghyreslagenbestämmelse itillförslag omnyen

redandetbeaktautredarenskallDärvid utrymmelägenhet. somav
vissautförahyresgästförfinns attgällandeenligt rätt en

börbestämmelseutredarenOm attändringsåtgärder. nyenanser
hyresgästenmöjlighetervilkaocksåutredarenskall övervägainföras,

sighyresvärden motsätterändringsåtgärdervidta atttrotsbör attges
det.

utredarenförövrigtibeaktaAtt

redovisa1998augustiden 31delbetänkandeskall i senastUtredaren ett
arrendemålen.ochhyres-prövningengällerdetförslagsina när av

denaugusti 1999. Iden 31redovisasskallövrigti senastUppdraget
harfrågorberörhyreslagstiftningenavseendeuppdragetmån som
ochhyres-för prövningordningendenmedsamband avnya
vidredovisasdelari dessaförslagutredarensskallarrendetvister,

hyres-prövningförtillförslagettidpunkt systernnytt avsomsamma
arrendemål.och

samtligatilldirektivregeringensgällerutredningsarbetetFör
redovisningangåendeutredaresärskildaochkommittér av

offentliga1992:50,dir. prövakonsekvenser attregionalpolitiska om
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åtaganden dir. 1994:23, redovisa jämställdhetspolitiskaattom
konsekvenser dir. 1994:124 redovisa konsekvensersamt att för
brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.
Utredaren skall hålla sig underrättad Bostadsrättsutredningens Juom
1996: 10 arbete.

Justitiedepartementet
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Bilaga 2

och arrendenämndemasHyres-
verksamhetsområden

VerksamhetsområdeHyresnämnd /arrendenämnd

Stockholms län, Uppsala län ocharrendenämnden iochHyres-
Gotlands länStockholm

Hallands län och de kommuneroch arrendenämnden iHyres- som
Göteborgs ochtidigare ingick iGöteborg

Älvsborgs länBohus län och i

Skåne länarrendenämnden iochHyres-
Malmö

län, Kalmar län ochKronobergsoch arrendenämnden i VäxjöHyres-
Blekinge län

län och de kommunerarrendenämnden Jönköpingsoch iHyres-
läntidigare ingick i SkaraborgsJönköping som

Östergötlands länarrendenärrmden iochHyres-
Linköping

Örebro länVärmlands län ochoch arrendenämnden iHyres-
Örebro

Södermanlands län ocharrendenämnden iochHyres-
Västmanlands länVästerås

Gävleborgs länDalarnas län ocharrendenämnden i GävleochHyres-

Västernorrlands län och Jämtlandsarrendenämndenoch iHyres-
länSundsvall

Umeå Västerbottens länarrendenärrmden iochHyres-

Luleå Norrbottens länarrendenämndenoch iHyres-
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Bilaga 3

arrendenämndemalvid ochPersonal hyres-

Övrigoch arrendenämnd Hyresråd Nämnd-Hyres-
personalsekreterare

113och arrendenämndenHyres- i 24 7
Stockholm

och arrendenämndenHyres- i 4 11 4
Göteborg

och arrendenämnden i 8Hyres- 4 1
Malmö

och arrendenämnden i 3Hyres- 1 -
Växjö

och arrendenämndenHyres- i 1 2 -
Jönköping

och arrendenämnden i 2Hyres- 1 1
Linköping

arrendenämndenoch i 4Hyres- 1 -
Örebro

arrendenämndenoch i 2Hyres- 1 1
Västerås

och arrendenämndenHyres- i 1 2 1
Gävle

I Uppgifterna lämnade Domstolsverket och antalet anställda vid respektiveavserav
Ävenmyndighet anställda arbetar deltid ellerunder oktober 1998. ärsom som

tjänstlediga Timavlönade innefattas däremotinnefattas. pensionärer inte.
2 denna kategori ingår administrativ direktör, administratör, sekreterare,I registrator,

arkivassistent och expeditionsvakt.registratorsassistent,
3 de elva hyresråden vid hovrätt eller kammairätt.Av är tre assessorer
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ochHyres- arrendenämnden i l 2 -
Sundsvall

och arrendenämndenHyres- i 1 3-
Umeå

Hyres- och arrendenämnden i l-
Luleå

4 Hyresrâdet Umeåi fungerar hyresråd i Luleå.som
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Bilaga 4

Avgjorda ärenden vid hyres- och
arrendenämndemas

Avgjorda vid samtligaärenden landets hyres- och
årenarrendenämnder under 1995-1997

Hyresnâmnderna Arrendenämnderna

40 21995 137 574

1996 37 807 9111

1997 26 930 5091

årAvgjorda ärenden vid respektive nämnd under 1997

Hyresnämnden Arrendenämnden

Stockholm 12 168 244

Göteborg 3 356 130

Malmö 3 201 138

Växjö 548 203

Jönköping 665 114

Linköping 4541 85

Örebro 060 971

Västerås 1 513 175

Gävle 826 188

Sundsvall 1 272 25

Umeå 425 74

Luleå 442 36

5Uppgifternahar från Domstolsverketsstatistiksystem arrendenämndema.hämtats för hyres-och
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årAvgjorda ärenden vid landets samtliga hyresnämnder under
1997

Ärende Antal Andel % av
ärendena

Hyreslagen kap. jordabalken12

Medling eller skiljedom hyrestvisti 69 § 823 3,1

Åtgärdsföreläggande / förlängd åtgärdtid för 473 1,8
11§1st50ch16§2st

Överlåtelse tillbostad samboende 34 § 52 0,2av

Lägenhetsbyte 35 § 253 0,9

Överlåtelse lokal 36 § 42 0,2av

Upplåtelse i andra hand bostadslägenhet §40 109 0,4av

Avstående från besittningsskydd till bostad 12 384 46,0
45 st§ 2

Förlängning hyresavtal 49 § 2 128 7,9av

Ändring hyresvillkor 54 § 900l 7,1av

Avstående från besittningsskydd till lokal 56 § 2 1 938 7,2

Medling beträffande lokalhyresgästs 2 504 9,3
besittningsskydd 58 och 58 §§a

frånUppskov med avflyttning lokal 59 § 99 0,4

Skadestånd för minskat bruksvärde 24 § 5 0,0a

Föreläggande lämna hyrauppgifter 64 § 1 0,0att ut om
Återbetalning hyra/ fastställande hyra 55 d § 151 0,6av av

Upplåtelse i andra hand lokal 40 § 6 0,0av
Övriga ärenden enligt hyreslagen 165 0,6

Bostadsrättslagen

Medling eller skiljedom bostadsrättstvisti 77 0,3

Övriga ärenden enligt bostadsrättslagen 574 2,1

Bostadsförvaltningslagen

Ansökan särskild förvaltning 2 § 31 0,1om

Övriga ärenden enligt bostadsförvaltningslagen 69 0,3
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Ärende Antal Andel % av
ärendena

Bostadssaneringslagen

Övriga ärenden enligt bostadssaneringslagen 7 0,0

förvärvLagen hyresfastighetom av

Tillstånd förvärva hyresfastighet 1 § 36 0,1att

Tillstånd aktieförvärva eller andel i handelsbolag 9 § 3 0,0att

Övriga ärenden enligt förvärvslagen 217 0,8

Lagen till fastighetsförvärv för ombildning tillrättom
bostadsrätt

Hembudsskyldighet 6 § 10 0,0

Överlåtelsetillstånd 12 § 6 0,0

Övriga ärenden enligt ombildningslagen 79 0,3

Hyresförhandlingslagen

Fråga förhandlingsordning / förhandlingsklausul 259 1,0om
2,9 och 13 §§

Prövning förhandlingsöverenskommelse 22 § 488 1,8av
Ändringar hyresvillkoren 24 § 2 020 7,5av
Övriga ärenden enligt hyresförhandlingslagen 20 0,1
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årAvgjorda ärenden vid landets samtliga arrendenämnder under
1997

Ärende Antal Andel % av
ärendena

Allmänt angående arrende

Medling eller skiljedom i arrendetvist 141 9,3

Jordbruksarrende kap. jordabalken9

Förlängning arrendeavtal och / eller ändring 260 17,2av av
arrendevillkor beträffande jordbruksarrende 9: 10

Byggnadsskyldighet eller täckdikning 9: 17 18 5 0,3ny a,
och 21

Dispensärenden 9:2, och 17 184 12,27

Bostadsarrende kap. jordabalken10

Förlängning arrendeavtal och/ eller ändring 714 47,3av av
arrendevillkor beträffande bostadsarrende 10:6a

Dispensärenden 1022, 4 och 7 74 4,9

Anläggningsarrende kap. jordabalken11

Medling beträffande arrendators besittningsskydd 61 4,0
1 och1:6 6 a

Dispensärenden 11:2 8 0,5

Uppskov med avträdet 1116 b 3 0,2

fiskearrendeLagen om

Förlängning arrendeavtal och/ eller ändring 2 0,1av av
arrendevillkor beträffande ñskearrende 5 § 2 st

Dispensärenden 3,4,5 och §§6 5 0,3

arrendators förvärva arrendeställetLagen rätt attom

Samtliga till lagen hänförliga ärenden beträffande 18 1,2
jordsbruksarrende

Samtliga till lagen hänförliga ärenden beträffande 5 0,3
bostadsarrende

Jaktlagen

Samtliga till jaktlagen hänförliga ärenden 18 1,2

Övrigt

Övriga ärenden handläggs arrendenämnd 10 0,7som av



Bilaga 4814SOU 1999:15

år 1997hyresnämnder undersamtligavid landetsAvgörandena

Andel %Antal
ärendenaav

Avgörandets art

433 61,016Prövning i sak

0,08Skiljedom

489 3910avgörandeAnnat

Nämndens sammansättning

Ärenden 14,3nämnd 3 841avgjordes inför fullsuttensom
Ärenden 85,723 089ordförandenavgjordes avsom

förhandling respektiveefter muntligAvgjorda utan
förhandling

Ärenden förhandling 432 20,2muntlig 5avgjordes eftersom
Ärenden 498 79,8muntlig förhandling 21avgjordes utansom

år 1997arrendenämnder underlandets samtligaAvgörandena vid

AndelAntal % av
ärendena

Avgörandets art

729 48,3i sakPrövning

0,711Skiljedom

50,9769avgörandeAnnat

Nämndens sammansättning

Ärenden nämnd 41,2avgjordes inför fullsutten 622som
Ärenden 58,8ordföranden 887avgjordes avsom

respektiveAvgjorda efter muntlig förhandling utan
förhandling

Ärenden förhandling 691 45,8avgjordes efter muntligsom
Ärenden förhandling 54,2avgjordes muntlig 818utansom
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Bilaga 5

Genomsnitts- och medianålder på Vissa mål och
6arenden..

medianålder månader påGenomsnitts- avgjorda vidoch ärenden
årenlandets samtliga hyres- och arrendenämnder under 1995-1997

1995 1996 199 7

Åtgärdsföreläggande /förlängd tid för åtgärd
11 § och §2 hyreslagen1 5 16st st

Genomsnittsålder 5,3 5,5 7,3

Medianålder 3,2 3,5 4,1

Upplåtelse handandra bostadslägenheti av
§ hyreslagen40

Genomsnittsålder 2,01,4 1,4

Medianålder 1,0 0,81,1

Förlängning hyresavtal § hyreslagen49av

Genomsnittsålder 3,2 4,9 4,2

Medianålder 2,4 3,0 2,7

Ändring §hyresvillk0r54 hyreslagenav

Genomsnittsålder 4,9 5,8 6,7

Medianålder 4,3 4,9 4,4

Medling betráfande lokalhyresgästs besitt-
§§ningsskydd 58 och hyreslagen58 a

Genomsnittsålder 7,7 9,4 8,9

Medianålder 7,0 7,5 7,3

6 Uppgifterna har hämtats från Domstolsverkets statistiksystem för hyres- och
arrendenämndema.
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I 995 I 996 1997

Prövning förhandlingsöverenskommelseav
22 § hyresförhandlingslagen

Genomsnittsålder 7,3 13,2 10,5
Medianålder 7,2 1,61 8,7

Ändring hyresvillkor enligt hyresförhand-av
lingslagen §24 hyresfÖrhand/ingslagen

Genomsnittsålder 6,2 5,5 6,1

Medianålder 5,9 5,0 4,6

Förlängning arrendeavtal och / ellerav
ändring arrendevillkor beträffandeav
jordbruksarrende 9 kap. § jordabalken10

Genomsnittsålder 7,2 8,3 8,1

Medianålder 6,7 5,6 5,6

Samtliga ärenden vid hyresnämnderna

Genomsnittsålder 3,5 4,1 3,1

Medianålder 2,1 2,2 0,6

Samtliga ärenden vid arrendenämnderna

Genomsnittsålder 10,4 9,1 9,7

Medianålder 9,3 7,7 5,4
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påmedianålder månaderGenomsnitts- vissa ärenden vidoch
åren 1995-1997landets samtliga tingsrätter under

1995 1996 1997

inkl överlämnats frånT-mål hyrestvisterF som
kronofogdemyndighe/

Genomsnittsålder 3,33,4 3,2

Medianålder 2,4 2,2 2,2

T-mål8inletts FHyrestvister i tingsrättsom

Genomsnittsålder 3,7 3,8 3,7

Medianålder 2,8 2,8 2,6

Samtliga T-målF

Genomsnittsålder 3,6 3,4 3,6

Medianålder 2,5 2,3 2,4

T-mål inkl hyrestvister överlämnas frånsom
kronofogdemyndighetg

Genomsnittsålder 6,56,1 6,4

Medianålder 3,5 3,53,7

T-mål0inlettsHyrestvister i tingsrättsom

Genomsnittsålder 4,7 5,3 4,6

Medianålder 2,72,8 2,7

exklusive T-mål ochSamtliga tvistemål F
familjemål

Genomsnittsålder 8,27,6 7,9

Medianålder 4,3 4,2 4,6

m handläggninginnefattar samtliga mål betalningsföreläggande och vanlig somom
överlämnats från kronofogdemyndighet.
8°°h° mål jordabalken. Därvid innefattasbl.a. betalningMed hyrestvist enligt 12 kap.avses

förverkande hyresrätt och enligt kap. bhyra, ersättning 12 58av av
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Bilaga 6

Utredningens enkäter

Enkät till hyresnämnderna

hyreslagen skall uppsagd lokalhyresgästEnligt 58 och 58 en soma
enligt b hyreslagenlämna lägenheten ersättning 58 §inte vill utan att

medling två månader frånansöka vid hyresnämnd inomom
kortfattat beskriva hur nämnden brukaruppsägningen. nämndenKan

handlägga dessa ärenden

medlingsärenden enligt ochVid hur andel det totala antalet 58stor av
nämnden har handlagt under åren 1995-1997 har58 hyreslagen soma

förelegat mellandet inledande sammanträdet någon egentlig tvistvid det
parterna

enligt nämndlagen har hyresnärnndenmånga yttranden 12 §Hur avgetta.
under och åren 1996 och 19971995,vart ett av

uppfattning deVilken betydelse för har enligt nämndensparterna
nämndlagen nämnden avgettyttranden enligt 12 § soma

skall krävd hyra skälig denEnligt hyreslagen inte57 § omen ansesa.
betingalokalen vid hyrestidens utgång kanden hyraöverstiger antassom

marknaden marknadshyra. Vidarepå näröppna attanges
förfrämst beaktas hyranmarknadshyran bestäms skall närmast

bestämmelsenjämförliga lokaler på förarbetena till propIorten.
finns drag1987/88: och 46 anförs det inte några i146 22 att om grovas.

får frijämförliga lokaler marknadshyran bestämmas genom en mer
värdering.

marlcnadshyra enligtandel de yttranden 12 §Hur stor om aav
har grundats pånämndlagen nämnden under åren 1995-1997avgettsom

fn värderingdirekt jämförelseprövning respektive på en meren
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Om nämnden har yttranden har grundats på friavgett som en mer
värdering marknadshyran vad har då orsaken varit till nämndenattav -
inte grundat bedömningsin på direkt jämforelseprövning, lagenen som

huvudregel föreskriversom

Enligt utredningens direktiv dir. 1997:97 bör den obligatoriska
medlingen enligt och58 58 hyreslagen bort. Enligt direktiventasa
kan detta också medföra möjligheten till yttrande enligt 12 §att a
nämndlagen bort.tas
Vad har nämnden för synpunkter på med obligatorisk medlingsystemet
och möjlighet till yttrande

sådantKan slopas och bör det medett ersättassystem ett annat
förfarande och i så fall vilket

Vad har de ärenden angående fristående medling 69 § hyreslagen och
1§l ochl 4 § 1 1 nämndlagen hyresnämnden ochst stp p som
arrendenämnden har handlagt under åren 1995-1997 handlat forom
frågor

Enligt andra56 § stycket hyreslagen överenskommelser villkorär om
strider gällande.57-60 Har överenskommelsen träffats innanmotsom

hyresforhållandet längre nio månader följd,i gäller den dockänvarat
endast den godkänts hyresnämnden. hyresnämndenKan vadom av ange

fördet normalt överenskommelser nämnden brukarär typ av som
godkänna

utredningenlO.Enligt direktiven skall vissa ärendekategorieröverväga om
kan bort helt. Vad har nämnden for synpunkter följandepåtas om

slopasärendekategorier
medlingfristående-

godkännande avstående från besittningsskydd för bostäderav-
frångodkännande avstående besittningsskydd for lokalerav-

ärendekategorierll.Finns det några handläggs vid hyresnämnden ellersom
arrendenämnden frågande i uppräknade10 kanutöver övervägassom- -

slopas falloch i så vilkaatt -
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till fastighetsägareföreningar ochEnkät hyresvärdar,
hyresgästföreningar

och hyreslagen finns bestämmelser hur58 58I ena om
ellerlokalhyresvärd respektive lokalhyresgäst skall hanagera omen

hon vill få till stånd ändring hyresvillkoren. Aven av
bestämmelserna framgår bl.a. den vill ändra hyresvillkorenatt som

avtalet underrättamåste och i samband med uppsägningensäga upp
för förlängade villkor han eller hon kräver attmotparten om som

hyresförhållandet.
Kan hyresvärden/föreningen kortfattat beskriva hur villparten som

till stånd villkorsändring i praktiken brukar ageraen

2 Enligt och hyreslagen58 58 skall lokalhyresgäst intea en som
vill lämna lägenheten få bersättning enligt 58 § hyreslagenutan att
ansöka vid hyresnämnd medling månader fråninom tvåom
uppsägningen. nämndlagen framgår nämndenAv 12 § kanatta

yttrande bl.a. marknadshyra.avge om
Vilken betydelse har bestämmelserna medling och yttrande förom

benägenhet förlikningingåparternas att
Vilken betydelse har nämndens föragerande under medlingen

möjlighet träffa förlikningparternas att

Enligt3 uppgifter utredningen har inhämtat från vissasom
hyresnämnder nämnderna yttranden enligt 12 nämndlagen§avger a
förhållandevis sällan. Företrädare för Hyresnämnden i Stockholm
har nämnden, årligen handlägger cirka 1500uppgett att som
medlingsärenden, endast yttranden utredningen10-20 åravger per

medveten samtliga medlingsärenden nämndenär attom som
handlägger inte sådana frågor nämnden kanavser som avge
yttrande över.
Vad orsaken till begär yttranden i så förhållandevisär att parterna
liten utsträckning uppgifterna från Hyresnämnden i Stockholmsom
tyder på

4 Vilken betydelse för handlande har yttrande enligtparternas ett
12 § nämndlagena

Brukar5 hyresgästerna i de fall då yttrande marknadshyraäven om
enligt nämndlagen12 § inte har fordra ersättning / väckaavgettsa
talan ersättning på grund oskäliga hyresanspråk harattom av
framställts
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fordraOm i vilken utsträckning brukarärsvaret parterna-
ha inhämtat yttrande och varför fallersättning har i dessautan att

yttrande inhämtatsinte

hyresvärden/föreningen synpunkter6 Har några de kan hautöver som
framkommit på frågorna på reglerna1-5genom svaren om

obligatorisk medling och yttrandeuppsägning,
sådant slopas och bör det medKan ersättasett system ett annat

förfarande falloch i så vilket

Enligt hyreslagen skall krävd hyra skälig7 57 § intea en anses om
den den hyra lokalen vid hyrestidens kanöverstiger utgångsom

betinga på marknaden marknadshyra. Vidareöppnaantas anges
marknadshyran bestäms främst förskall beaktas hyrannäratt
jämförliga lokaler förarbetenapå I till bestämmelsennärmast orten.

1987/88:l46 och anförs finnsprop. 22 46 det inte några iatts. om
drag jämförliga lokaler får marknadshyran bestämmasgrova genom

fri värdering.en mer
FastighetsägareförbundSåväl Sveriges Svensk Handel har isom

skrifter till Justitiedepartementet framfört kritikviss mot
hyresnämndernas utföra prövningen enligt §57sätt att a
hyreslagen.
Vilka synpunkter har hyresvärden/föreningen på hyresnämndernas

utföra enligtprövningen 57 §sätt att a
hyresvärden/föreningen några synpunkter hur bestämmelsenHar på

enligt hyreslagen kan ändras och så fall vilka synpunkter57 § ia
det uppställas särskilda kriterier på vad medKan t.ex. som menas

jämförliga lokaler på orten""närmast
Vilka kriterier skall därvid gälla utredningen vill att
hyresvärden/föreningen därvid exakt tänkbarauttalar sigmer om
kriterier

hyresvärden/föreningen några andra synpunkter påHar
bestämmelsen

Enligt hyreslagen8 56 § 2 överenskommelseärst en som en
lokalhyresvärd och lokalhyresgäst träffar villkor strideren om som

57-60 hyreslagen gällande avstående frånmot
besittningsskydd. överenskommelsen träffatsHar innan
hyresförhållandet längre följd,nio månader i gäller denänvarat
dock endast den godkänts hyresnämnden.om av
Vilka synpunkter har hyresvärden/föreningen på den angivna
bestämmelsen
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bestämmelsen hyresnämnden skall godkänna avtalKan vissaattom
slopas och med bestämmelse innehållerersättas en som en
uppräkning de förutsättningar under vilka avtal avståendeett omav
från berörda fastighetenbesittningsskydd gällande t.ex. denär att
skall tidrivas inom viss
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Bilaga 7

vidFörteckning hur ärendena hyres- ochöver

utredningenshandläggas enligtarrendenämnderna skall

förslag

jordabalkenHyreslagen 12 kap.

Utredningens förslagGällande rätt

Överkla- Överkla-Ärendena Överklagande SärskildaRättegångs-vid Tingsrätten Rätte-
tillledamöter gångs- gandetill gandehyresnämnden kostnad vid i12:70

örfarande-F kostnad hovrättöverklagande tingsrätten
lagVardera parten 12:7812:80 75 12:771 73 1

för 12:69sinsvarar
kostnad i
nämnden

ÄL ÄL pt HD PIGodkännande Hovr
förbehållav

vid blockuthyr-
ning 12: 1

121|Åtgärdsföre- ÄL pt pthovrätt Hovr HDSvea Vardera Värdera
läggande
12111 1 5st p
eller 12:16 2st

ÄL Vardera pt pthovrätt Vardera Hovr HDUpprustnings- Svea
föreläggande

eller12:18 a
b18

ÄLVardera Värdera Hovr pt HD P0Tillstånd till Svea hovrätt
förbättrings-
eller
ändringsâtgärd

d-e12:18

H2 skall för sin kostnad inte följer"Värdera" innebär vardera parten annatatt avsvara om
kap. rättegångsbalken.18 6 §
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Gällande rätt Utredningens förslag

Förbud ÄLSveahovrätt Varderamot VarderaJa Hovr pt HD pt
förbättrings-
eller
ändringsåtgärd
12:l8 h

ÄLTillstånd Sveahovrättatt Hovr pt HD pt
användalokal
för annat
ändamål
12:23

Ersättning för Sveahovrätt Nej RB Hovr ptHD
minskat bruks-
värde l2:24 a

ÄLTillstånd Sveahovrättatt VarderaJa Hovr pt HD pt
överlåta hyres-

tillrätt när-
stående12:34

ÄL VentilTillstånd att VarderaJa Hovr pt
överlåta hyres-

for byterätt
12:35

ÄLTillstånd Sveahovrättatt Hovr pt HD pt
överlåta hyres-

till denrätt som
skall överta
näringsverk-
samhet12:36

ÄLTillstånd för Sveahovrätt Hovr pt HD pt
kommun att
överlåta hyres-

12:37rätt

ÄLTillstånd att Bostad-Ja pt VentilHovr
upplåta lägen- vardera
het i andra ÄLLokal-
hand 12:40

3 "Ventil" innebär beslutet fårinte överklagas. Hovrätten får dock, det finnsatt om
särskilda skäl för tillståndprövning skall enligt kap. första54 10 § stycket 1en om ges
rättegångsbalken, medge beslutet överklagas.att
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förslagGällande Utredningensrätt

ÄLÄL VentilptGodkännande HovrJa
förbehållav
avståendeom

från besitt-
ningsskydd
12:45

ÄL pt HD ptFörlängning hovrätt Vardera VarderaSvea Ja Hovrav
hyresavtal
12:49

Ändring ÄL pt HD pthovrätt Vardera Vardera HovrSvea Jaav
hyresvillkor
12:54

Återbetalning prVardera HDSveahovrätt Nej HovrRB
hyra i vissaav

fall l2:55 d

ÄL VentilGodkännande ptHovr
förbehållav
avståendeom

från besitt-
ningsskydd
12:56

ÄL pt VentilUppskov med Hovr
avflyttning
12:59

ÄLUtdömande Vardera pt HD ptSveahovrätt VarderaJa Hovrav
vite 12:62

ÄLUppgiftsföre- hovrätt pt HD ptSvea RB Hovr
läggande

2:64l
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Hyresförhandlingslagen 1978:304

Gällande Utredningensrätt förslag

Ärendena Överklagande Överkla- Överkla-vid Rättegångs- Tingsrätten Särskilda Rättegångs
hyresnämnden 31 kostnad§ vid ledamöter kostnadi gande till gande till

örfarande-Föverklagande tingsrätten 33 § hovrätt HD
Vardera lagparten 32 § 31 § 35 §

för sin 30 §svarar
kostnad i
nämnden

ÄL MInförande eller Sveahovrätt RB Nej Hovr pt HD ptVardera
slopandeav
förhandlings-
klausul 2 §

ÅL ÄLInförande Sveahovrätt RB Ja Hovr pt HD ptav
förhandlings-
ordning 9 §

ÄL ÄLFörlängning Sveahovrätt Ja H pt HD ptav ovr
förhandlings-
ordning 13 §

sÄndring Vardera ÄLSveahovrätt VarderaJa Hovr pt HD ptav
förhandlings- itvist enlEj
överenskom- 20 eller
melse22 § 21 §

Ändring ÄLSveahovrätt Vardera VarderaJa Hovr pt HD ptav
hyresvillkoren
24 §

Skadestånd Sveahovrätt Nej Hovr HD ptom
hv inte förhand-
lar enl 5 § l
eller enl för-
handlingsord-
ning 26 §

Skadestånd Sveahovrätt Nej Hovr HD ptom
inte fullgörpan

förhandlings-
skyldighet
27§

15 "Vardera" innebär vardera skall för kostnadsin inte följeratt parten annatsvara om av
kap.18 6 § rättegångsbalken.
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1991:614Bostadsrättslagen

förslagUtredningensGällande rätt

Överkla-Överkla-SärskildaÖverklagande Rätte-Ärendena Rättegångs- Tingsrättenvid
tilltill gandegandegångs-ledamöter ikostnad1 1:3hyresnämnden

örfarande-F HDhovrättkostnadtingsrättvid över-
lagVardera l 298 l26 1 lparten l l12l 1klagande ::

1121för sinsvarar 1 l :4
kostnad i
nämnden

6VarderaÄL P0pt HDHovrJahovrättSveaInträde i
förening 02: l

ÄL HD PIptVardera HovrJaRBhovrättSkyldighet Sveaatt
upplåta
bostadsrätt
426

17 ÄL ptpt HDVardera HovrJahovrättFastställande Svea Vardera
hyresvillkorav

429

18ÄL ptVardera Hovr VentilJaTillstånd att
upplåta lägen-
het i andra
hand 721 1

ÄL ptHDptVardera HovrJahovrättGodkännande Svea
beslutav av

föreningsstäm-
9: 16ma

ÄL ptpt HDVardera HovrJahovrättUtdömande Sveaav
vite 11 :

förslagetenligt
10:4

16 Följerkostnad inteför sinskallvardera annat"Vardera" innebär avparten omatt svara
rättegångsbalken.kap. 6 §18

det finnsX får dock,får överklagas. HovrättenintebeslutetinnebärVentil omatt
stycket lkap. § förstaenligt 10skall 54tillståndprövningskäl Försärskilda gesomen

överklagas.beslutetmedgerättegångsbalken, att
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Lagen 1975:1132 förvärv hyresfastighetom av m.m.

Gällande rätt Utredningens förslag

Ärendena Överkla-vid Överkla-Rättegångs- Överkla- Överkla-Läns- Rättegångs-
hyresnämnden gande kostnad vid styrelse gandetill gandetill gande till kostnad

25 § överkla- länsrätt kammarrätt Regerings-
Vardera parten örfaran-Fgande 25 § 25 § rättenför sin delagsvarar 26 §
kostnad i
nämnden

VarderaTillstånd till Sveahovrätt Varderaz0FL Länsrätt Kamr pt Regr pt
förvärv av
hyresfastighet
1 §

Anmälan om
exekutivt
förvärv 6 §

Tillstånd hovrättSvea Varderaatt FL Länsrätt Kamr pt Regr pt Vardera
behålla hyres-
fastighet som
förvärvats
exekutivt 6 §

22Nämndens
ansökantill
länsstyrelse

offentligom
auktion 6 §
och 7 § 3

19nVardera" innebär i denna kolumn vardera skall för kostnadatt sin inteparten svara om
följer 18 kap. 6 § rättegångsbalken.annat av

20Förvaltningslagen 1986:223 och förvaltningsprocesslagen 1971:291 saknar regler om
rättegångskostnader. Vardera får därför för sin kostnad vidparten länsstyrelse ochsvara
vid förvaltningsdomstol.
2 Efterprövningen exekutiva förvärv skall endast tillkomma kommunen, varförav
länsstyrelsen inte kommer underrättas tillståndspliktigaatt förvärv. Hyresnämndensom
skyldighet ansöka vid länsstyrelsen försäljningatt egendomen upphör.om av
22Se 21.not
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förslagUtredningensGällande rätt

Varderaptpt RegrKamfLänsrättVardera FLhovrättTillstånd till Svea
aktieförvärv av

eller andel i
bolag ägersom
hyresfastighet
9 §

VarderaptRegrptKarmLänsrättFLVarderahovrättTillstånd till Svea
förköp vid
aktieöverlâtelse
12§

Varderaptpt RegrKarmLänsrättFLhovrättFöreläggande Svea
lämnaatt ut

aktiebrev 18 §

VarderaptP0 RegrKamfLänsrättFLhovrättSveaUtdömande av
vite 24 §
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Lagen 1982:352 till fastighetsförvärvrätt förom

ombildning till bostadsrätt

Gällande rätt Utredningens förslag

Ärende Överklagandevid Rättegångs- Överkla-Tingsrätten Överkla-Särskilda Rättegångs
hyresnämnden 15 § kostnad vid ledamöter kostnad gande till gande till

Förfarande-överklagande i 17 § hovrätt HDVardera parten lag16 § tingsrätten 19§för sin 14 §svarar 16§
kostnad i
nämnden.

VarderaFråga ÄLhovrätt VarderaSveaom Ja Hovr pt HD pt
hembud
behövs 6 §

Anmälan ÄLSveahovrätt pt25Vardera Ja Varderaom HD ptHovr
hembud 7 §

26Antagande hovrättSvea Varderaav
hembud 10 §

27Förlängd tid Sveahovrätt Vardera
för antagande

hembudav
10§

28Underrättelse Sveahovrätt Vardera
hembudattom

inte antas
10 §

Tillstånd till ÄLhovrättSvea Vardera Ja Vardera Hovr pt ptHD
överlåtelse
12§

24 "Vardera" innebär vardera skall föratt sin kostnadparten inte följersvara annatom av
kap.18 6 § rättegångsbalken.

25Beslut tingsrätt godta hembud får överklagasatt särskilt l 8 §. Om beslutetav
överklagas får hovrätten eller Högsta domstolen besluta förlängning tiden inomom av
vilken bostadsrättsföreningen får hembudet 20 §. Beslut förlängninganta hovrättom som
fattat får inte överklagas. Hovrätten fär dock medge beslutet får överklagas det finnsatt om
särskilda skäl för prövning tillstånd skall enligt kap54 10 första§ stycket 1en om ges
rättegångsbalken s.k. fullföljdsförbud med ventil.
26 Frågan handläggs i ärende angåendeanmälan hembudett enligt 7 Särskildaom
ledamöter kan delta vid handläggningen.
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1977:792Bostadsförvaltningslagen

förslagUtredningensGällande rätt

Överkla-Överkla- Läns-Överkla- Rättegångs-Ärende SärskildaTingsrättenvid
till styrelsengandegandetillkostnadleda-gande34 §hyresnämnden

Fmfarande3 hovrätt HDenligtimöter
Handlaggsregel lagSärskildVardera 3parten 38 §nuvarande 38 §tings

enligt31 §för vidregelomsinsvarar rätten
förvalt-rättegângs-kostnad i överkla§33

ningslagenvidkostnadnämnden gande
överklagande §3035

o35

ÃL3 l ptHDHovrJaJahovrättörvaltnings- SveaF
panåläggande

2-5 §§

TillsynÄL ptHDHovrJaJahovrättTvângsförvalt- Svea
pt35ning .

§§och2,5 8

29 avsnitt l0.l.2.Se
30 avsnitt l0.2.5.Se
31 godtaeller beslutÄrendet avslag 2 §beslut attavslutas ett omomgenom

föreläggande ellerutfärdabeslut fattasförvaltningsavtal Om nytt4 §. ettatt omom
enligt reglerna förhandläggasfortsättaärendetkommertvångsförvaltning 5 § attatt

tvångsförvaltning.respektiveförvaltningsåläggande
fråga enligt32 förvaltningsâläggande iärendebeslut iVarje tingsrättens en somett om

särskiltöverklagas 36 §.fårskallbostadsförvaltningslagen rätten,prövas av
bostadsforvaltningslagen33 fråga enligt rörprincip varjehandlägger iHyresnämnden som

hyresnämndenbeslutvarjemedförärende.enskilt Dettvångsförvaltning att somettsom
överklagas.fårbeslutslutligtfattar är ett som

tvângsförvaltning,34 beslutasÄrendet detavslag eller,beslutavslutas omett omomgenom
upphört.tvängsförvaltningensedanavskrivningbeslutett omgenom

fråga enligt35 tvångsförvaltning iärendebeslut iVarje tingsrättens somett enom
särskilt §.överklagas 36färskallbostadsförvaltningslagen rätten,prövas av

Länsstyrelsen skall36 27 §.tvångsförvaltningentillsynskallLänsstyrelsen överutöva
fattartingsrättenbeslutöverklaga vissafårfrågor ochvissasålunda bl.a. höras i som

39 §.överklagasfär intebeslutLänsstyrelsens37 §.
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Arrendeärendena enligt Jordabalken 8- 1 kap.1

Jordabalken

Gällande rätt Utredningens förslag

Ärendena Överklagandevid Fastighets- Över-Särskilda Över-Rättegångs Läns-
arrendenärnnden 8231 och 33 domstol ledamöter i kostnad klagande klagande styrelsen

fastig- 8:35 till till HDVardera Vid domstolparten Förfarande- Förfaran-hetsdom hovrätt 838för sin gäller RB:s lag delagsvarar stol 837kostnad i rättegångs- 8:30 3 a§
nämnden kostnadsregler FDL

Godkännandeav FL- - - - - -villkor om
kortare arrende-
tid eller av
förbehåll rättom
för jordägaren att
återtaarrende-
stället 9:2

Godkännandeav FL- - - - - -vissa förbehåll
uppsägningom

923m.m.

Godkännandeav FL- - - - - -förbehåll om
avståendefrån
förlängningsrätt
917

Förlängning ÃL VarderaKlandras vid Jaav Hovr pt HD pt
Överklagasavtal 9:8 FD.

därefter till
hovrätt. Hov-

dom fârrättens
inte överklagas.

37Förvaltningslagen 1986:223 saknar kostnadsbestämmelser.Vardera får därförparten
för sin kostnad. Länsstyrelsens beslut får inte överklagassvara 8:41.

38Har villkoren i förlängningstvistenprövats och fastställts fastighetsdomstol enligtav
12 eller 13, får villkoren inte överklagas. Hovrätten kan dock villkorenpröva om

fastighetsdomstolen inte medgett förlängning och hovrätten bifaller talan förlängningom
eller lämnar sådan talan bifall bifaller yrkandeutan uppskov 8231.men om
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förslagUtredningensGällande rätt

ÄL ptHDVardera ptHovrJaKlandras vidFastställandeav
FD. FD:svillkoren för

fårdom inteFörlängningav
överklagas.929avtalet

VentilÃL ptVardera HovrJaKlandras vidmedUppskov
ÖverklagasFD.avträdet om

tilldärefteranendatom sagt
hovrätt.avtalet sedan Hov-upp

fårdomvillkoren fast- rättens
överklagas.inteställts 9: b12

HDptHovrRBNejKlandras vid RBFlyttnings-
överklagasersättning 9: 14 FD.

därefter till
hovrätt. Hov-

fårdomrättens
överklagas.inte

FLGodkännandeav ------
förbehållvissa

bostadensom
skick 9: 17

ÄL VentilptVardera HovrJavidKlandrasByggnads-
FD:sskyldighet FD.pga

får intedommyndighetsbe-
överklagas.slut 39 :17 sta

ÄL VentilptVardera HovrJaKlandras vidByggnads-
FD:sskyldighet FD.pga

dom får inteskadaeller
överklagas.försliming

9:l8 3st

ÄL VentilVardera ptHovrJaKlandras vidTäckdikning
FD. FD:sl9221

får intedom
överklagas.

39 följerkostnad inteskall för sinvardera annatinnebär"Vardera" avpartenatt omsvara
rättegångsbalken.kap. §l8 6

40 dock, det finnsfårfår överklagas. Hovrättenbeslutetinnebär inte"Ventil" omatt
stycketförsta 1kap. 10 §skall enligt 54tillståndprövningsärskilda skäl för gesomen

överklagas.besluteträttegångsbalken, medge att
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Gällande rätt Utredningens förslag

ÄLTillstånd till Klandras vid Ja Vardera Hovr pt Ventil
investering FD. FDzs
9:21 a dom får inte

överklagas.

ÃLTillstånd till Klandras vid Ja Vardera Hovr pt HD pt
Överklagasöverlåtelse FD.av

arrenderättentill därefter till
make eller barn hovrätt. Hov-
9:3 l dom fårrättens

inte överklagas.

ÄLTillstånd till Klandras vid Ja Vardera Hovr pt HD pt
överlåtelse FD. FD:sav
arrenderätten dom får inteom
arrendatomgjort överklagas.
investering
9131 b

Godkännandeav FL- - - - - -villkor om
kortare arrende-
tid eller av
förbehåll rättom
för jordägaren att
återtaarrende-
stället 1012

Godkännandeav FL- - - - - -vissa förbehåll
uppsägningom

1013m.m.

Godkännandeav FL- - - - - -förbehåll om
avstâendefrån
förlängningsrätt
10:4

ÄLFörlängning Klandras vid Ja Varderaav Hovr pt HD pt
överklagasavtal 1025 FD.

därefter till
hovrättf Hov-

dom fårrättens
inte överklagas.

4 Har villkoren i förlängningstvistenprövats och fastställts fastighetsdomstol enligtav
10:6, får villkoren inte överklagas. Hovrätten kan dock villkorenpröva om
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Utredningens förslagGällande rätt

ÄL Vardera ptHovr pt HDFastställande Klandras vid Jaav
villkoren för FD. FD:s

fårförlängning dom inteav
överklagas.avtalet l0:6

VentilVardera ptvid HovrUppskov med Klandras Ja
Överklagasavträdet FD.om

arrendatom därefter tillsagt
avtalet sedan hovrätt. Hov-upp

fårvillkoren domfast- rättens
överklagas.ställts intel0:6 a

FLGodkännandeav -
förbehåll attom
arrenderätt inte
får överlåtas
l0:7

FLGodkännandeav -
förbehåll rättom
for arrendatom

återtaatt
arrendestället
1 1:2

ÄLÄL VentilHovr ptvid JaUppskov med Klandras
Överklagasavträdet 1:6 b FD.1

därefter till
hovrätt. Hov-

fårdomrättens
överklagas.inte

fans4l bifaller talanförlängning och hovrättenmedgettfastighetsdomstolen inte om
uppskovbifaller yrkande 8231.bifallsådan talförlängning eller lämnar utan ommen

42 överklagas.får villkoren intefastighetsdomstol enligt bl lvillkoren fastställtsHar av
uppskov ochfastighetsdomstolen medgettintevillkorenkan dockHovrätten pröva om

sådan talan 8231.hovrätten bifaller
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1957:390Lagen ñskearrendenom

Gällande rätt Utredningens förslag

Ãrendena Överklagandevid Över- Över-Fastighets- Särskilda Rättegångs- Läns-
arrendenämnden 16 och 18§§ domstol ledamöter kostnad klagande klagande styrelsen

fastig-i 18 § till hovrätt till HD
Vardera Pam" Vid domstol Förfarande- hetsdom- 19 § 20 § Förfaran-

för sinsvarar gäller RBS delag-aslag Sto
kostnad i rättegångs. 16 3 §a"änmde" kostnadsregler FDL

Godkännandeav FL- - - - - -villkor kortareom
arrendetid 3 §

Godkännandeav FL- - - - - -förbehåll om
uppsägningm.m.
4 §

ÄL VarderaFörlängning Klandras vid Ja Hovr pt HD ptav -Överklagasavtal 5 § FD.
därefter till

hovrätt Hov-
dom fårrättens

inte överklagas.

ÄLFastställande Klandras vid Ja Vardera Hovr ptav HD pt -villkoren för FD. FD:s dom
förlängning fâr inteav
avtalet 5 § överklagas.

ÅLUppskov med Klandras vid VentilJa Vardera Hovr pt -Överklagasavträdet5 § FD.
därefter till

hovrätt. Hov-
dom farrättens

inte överklagas.

43Förvaltningslagen 1986:223 saknar kostnadsbestämmelser. Vardera får därförparten
för sin kostnad. Länsstyrelsens beslut får inte överklagas 22 §.svara

M Har villkoren i förlängningstvistenprövats och fastställts fastighetsdomstolen fårav
villkoren inte överklagas. kanHovrätten dock villkorenpröva fastighetsdomstolen inteom
medgett förlängning och hovrätten bifaller talan förlängning eller lämnar sådantalom utan
bifall bifaller yrkande uppskov 16 och 18 §§.men om
45"Vardera" innebär vardera skall för kostnadsinatt inteparten följerannatsvara om av

kap.18 6 rättegångsbalken.§
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Utredningens förslagGällande rätt

Godkännande FLav - - -- - -
förbehåll om
avståendefrån
förlängningsrätt
5 § 4 st

Godkännande FLav - - - -- -
förbehåll rättom
Förfastighets-

återtaägarenatt
arrendestället
6 §

46"Ventil" innebär beslutet inte får överklagas. får dock, det finnsHovrättenatt om
särskilda skäl för prövning tillstånd skall enligt kap. 10 § första stycket54 lom gesen
rättegångsbalken, medge beslutet överklagas.att
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1985:658 arrendatorersLagen förvärvarätt attom

arrendestället
QI
ll
l

Gällande Utredningens förslagrätt
l

Ärende Överklagande lÖverkla- Överkla-vid Rättegångs- Fastighets- Särskilda Rätte-
arrende- 14 § kostnad vid domstolen ledamöter gångs- gande till gande till
nämnden överklagande i kostnad hovrätt HD

Förfamde-14 § fastighets- 18 § 20 §
Vardera lagparten domstolen

för sin 14 §svarar 3 a§
kostnad i FDL
nämnden

Vardera" VarderaÄLFråga Fastighets- Ja Hovr pt HD ptom
hembud domstol. FD:s 1

lbehövs6 § beslut får inte
överklagas.

ÄLFråga hem- Fastighets- Vardera Ja Vardera Hovr pt HD ptom
bud behövs domstol. FDzs lsedanfastig- beslut får inte

lhetsbildning överklagas.
inte har kunnat l
ske 7 §

13049ÄLAnmälan Fastighets- Vardera VarderaJa ptHDHovrom
hembud domstol.8 § DzsF l

beslut får inte
överklagas.

-50Antagande Fastighets- Varderaav - - - - lhembud 10 domstol.§ FDzs
beslut får inte
överklagas.

4748"Vardera" innebär vardera skall för sin kostnad inte följeratt parten annatsvara om av
kap. rättegångsbalken.18 6 §

49Beslut fastighetsdomstol godta hembud får överklagas särskilt beslutet19 §. Omattav
överklagas får hovrätten eller domstolen besluta FörlängningHögsta tiden inomom av
vilken arrendatom får hembudet 21 §. Beslut Förlängning hovrätt fattat fâranta om som
inte överklagas. fårHovrätten dock medge beslutet får överklagas det finns särskildaatt om
skäl för tillståndprövning skall enligt kap första54 10 § stycket len om ges
rättegångsbalken sk. fullföljdsförbud med ventil.
50Frågan handläggs ärende angåendeanmälan hembudi enligt 8 Särskilda ledamöterom
kan delta vid handläggningen.
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Gällande Utredningens Förslagrätt

-slUnderrättelse Fastighets- Vardera - - - -
hembud domstol. FDzsattom

inte fårbeslut inteantas
10 överklagas.§

ÄLTillstånd till Fastighets- Vardera arderaJa V Hovr pt HD pt
överlåtelse domstol. FDzs
12 beslut får§ inte

överklagas.

5 Frågan handläggs i ärende angåendeanmälan hembud enligt 8om
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Jaktlagen 1987:259

Gällande förslagUtredningensrätt

Ärende Överklagande Överkla- Överkla-vid Tingsrätten Särskilda Rättegångs-
arrendenämnden till53 § ledamöteri kostnad gande till gande

Förfarande hovrätttingsrätten HD
Vardera Vid domstol lagparten 56 §

för sin gäller RB:s 53 §svarar
kostnad i rättegångs-
nämnden kostnadsregler

ÄL ÄLFörlängning Klandras vid Nej Hovr pt HD ptav
Överklagasavtal 17 § FD.

därefter till
hovrätt. Hov-

dom fårrättens
överklagas.inte

ÄL ÄLFastställande Klandras vid Nej Hovr pt HD ptav
villkoren for domFD. FDzs
förlängning får inteav
avtal överklagas.19 §

52 villkoren i förlängningstvistenHar och fastställts fastighetsdomstolen fårprövats av
villkoren inte överklagas. kan dockHovrätten villkoren fastighetsdomstolen intepröva om
medgett förlängning och hovrätten bifaller talan förlängning.om
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