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Abstract 

Market rent applies in Swedish commercial rent. Hyresnämnden sets the market rent in a 

dispute between the parties. According to Swedish law, the rent shall be set in a comparison 

with other similar apartments in the area. The question is if hyresnämnden follows this statute. 

The thesis examines hyresnämndens decisions on market rent between the years of 2014 and 

2016 with the aim to see how the legal process correlates with the statute. The result shows that 

hyresnämnden only in one case during the examined years have made a comparison with similar 

apartments in the area. Instead, a general valuation is used. The conclusion is that 

hyresnämnden do not follow the statute on market rent. Above all, hyresnämnden seems to have 

difficulties finding the other apartments comparable with the disputed apartment. 

The thesis also includes a comparative study on market rent with Norwegian and German law. 

The result shows for instance, that neither Norwegian nor German law gives the tenant right to 

compensation in the case of termination of the contract unlike Swedish law. Partly different 

rules apply concerning the rent. In Swedish law, market rent applies while in Norwegian law, 

market rent applies with a reasonable control. In German law, the landlord can set the rent freely 

unless it exceeds 100 percent of the market rent and pose usury. Another difference is that the 

parties in Norwegian law has the right to appeal decisions on market rent. The study therefore 

suggests an investigation on the parties right to appeal decisions on market rent in Swedish law. 
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Sammanfattning 

I svensk rätt gäller marknadshyra för lokaler. Hyresnämnden fastställer marknadshyran vid ett 

medlingsärende mellan parterna på hyresmarknaden. Enligt gällande rätt ska marknadshyran i 

första hand bestämmas med utgångspunkt i en jämförelse med hyran för andra liknande lokaler 

på orten. Frågan är hur väl hyresnämnden följer detta stadgande. 

Detta examensarbete har genom en rättsanalytisk studie undersökt hyresnämndens yttranden 

om marknadshyra åren 2014-2016 i syfte att ta reda på om rättstillämpningen stämmer överens 

med lagstiftningen. Av resultatet framgår att hyresnämnden endast i ett yttrande har gjort en 

sådan jämförelseprövning som lagen ställer krav på. Istället görs i regel en allmän bedömning. 

Slutsatsen är att hyresnämnden inte lever upp till lagens krav på en jämförelseprövning. 

Framförallt tycks hyresnämnden ha svårt att bedöma jämförelseobjekten vara jämförbara med 

prövningslokalen. 

Arbetet innehåller även en komparativ studie av marknadshyra för lokaler i norsk och tysk rätt. 

Resultatet visar bland annat att hyresgästen i dessa båda rättssystem inte har något 

besittningsskydd till skillnad från svensk rätt. Delvis olika regler gäller för hyran. Medan svensk 

rätt har marknadshyra gäller i norsk rätt marknadshyra med en rimlighetskontroll. I tysk rätt är 

hyran fri förutsatt att den inte överstiger 100 % av marknadshyran och bedöms som ocker. 

En till olikhet är att parterna i norsk rätt har rätt att överklaga takstnemndens beslut om 

marknadshyran. En slutsats är att det bör utredas om parterna även i svensk rätt ska ha rätt att 

överklaga hyresnämndens yttrande om marknadshyran. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Lokalhyresmarknaden står inför en utmaning. Siffror pekar på att lokalhyrorna för de allra mest 

attraktiva adresserna i Stockholms city nu är uppe på rekordnivåer på 25 000 kr per 

kvadratmeter och år.1 Det motsvarar en årshyra på 5 miljoner kronor för en lokal om 200 

kvadratmeter. Samtidigt sjunker hyrorna för lokaler i andra delar av landet som ett resultat av 

den växande e-handeln. Fastighetsägare har gått ut och varnat för utarmning av svenska 

stadskärnor i takt med att e-handeln ökar. Mot bakgrund av de varierande hyrorna för lokaler i 

landet uppkommer frågan om hur hyran bestäms. 

I svensk rätt gäller marknadshyra för lokaler. Enligt 12:57 a 1 st. jordabalk (1970:994) [cit. JB], 

gäller att marknadshyran i första hand ska bestämmas med utgångspunkt i en jämförelse med 

hyran för andra liknande lokaler på orten. Hyresnämnden bestämmer marknadshyran vid ett 

medlingsärende mellan en hyresgäst och en hyresvärd. Detta gör hyresnämnden genom att 

avlägga ett så kallat marknadsyttrande. Frågan är i vilken utsträckning hyresnämnden följer 

lagens krav på en jämförelseprövning vid förfarandet. Detta är av intresse för parterna på 

lokalhyresmarknaden och de praktiskt verksamma jurister som företräder parterna. 

Det finns tidigare examensarbeten som undersökt hyresnämndens yttranden om marknadshyra. 

Två av dessa är skrivna av Carl Ask vid Örebro universitet och Alexander Dratos och Joakim 

Suvilehto vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH. Asks examensarbete2 undersöker processen 

bakom ett marknadsyttrande genom en studie av marknadsyttranden från de största svenska 

hyresnämnderna åren 2009-2013. Dratos och Suvilehto studerar i sitt examensarbete3 

förfarandet i hyresnämnden och baserar studien på intervjuer med representanter från 

hyresnämnden och ombud som företräder hyresparterna. En redogörelse för resultaten av dessa 

studier återges i avsnitt 3.4. 

 

 

                                                 
1 Se Hellekant, Johan, Rekordhyror när lyxen flyttar in i gyllene triangeln, SvD Näringsliv 2017-09-04, s. 7. 
2 Ask, Carl, Hyresnämndens yttrande om marknadshyra: lagstiftningen i behov av förtydligande?, 

Examensarbete vid Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, 2014. 
3 Dratos, Alexander & Suvilehto, Joakim, Marknadsyttrande: hyresnämndens bedömning av marknadshyran, 

Examensarbete vid Kungliga Tekniska högskolan, Institutionen för fastigheter och byggande, 2015. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka processen bakom ett marknadsyttrande i 

hyresnämnden för att se om rättstillämpningen stämmer överens med lagstiftningen. Det 

innebär att undersökningen tar sikte på i vilken utsträckning hyresnämnden följer lagens krav 

på en jämförelseprövning. Undersökningen är motiverad eftersom tidigare studier visat att 

hyresnämnden sällan gör en sådan prövning. Vidare är syftet att se om det har skett förändringar 

av hyresnämndens rättspraxis mellan åren 2009-2013 och de nu undersökta åren 2014-2016. 

För att uppnå arbetets syfte kommer frågeställningarna att vara hur marknadshyra och 

besittningsskydd vid lokalhyra har utvecklats historiskt och regleras i dag samt hur den 

praktiska tillämpningen av marknadshyra ser ut i hyresnämnderna. Med det avses vilken metod 

hyresnämnderna använder för att bestämma marknadshyran. Ytterligare frågeställningar som 

ska besvaras är hur marknadshyra och besittningsskydd vid lokalhyra regleras i utländsk rätt. 

Innan ett marknadsyttrande kommer ifråga är vanligtvis en tvist mellan hyresgästen och 

hyresvärden för handen. Den kan bestå i att hyresgästen anser att hyresvärdens uppsägning av 

hyresavtalet är obefogad. En obefogad uppsägning kan exempelvis bestå i att hyresvärden för 

förlängning av hyresavtalet kräver en för hög hyra. För att förstå bakgrunden till varför 

hyresnämnden bestämmer marknadshyran är två av frågeställningarna som ska undersökas i 

arbetet således hur besittningsskyddet vid lokalhyra är utformat och vad som utgör obefogad 

uppsägning av lokalhyresavtal enligt 12:57 1 st. p. 5 JB. Dessa frågeställningar kommer att 

behandlas i ett inledande avsnitt om besittningsskydd vid lokalhyra. 

 

1.3 Metod och material 

Metoden som används i uppsatsen är huvudsakligen så kallad rättsanalytisk metod, vilken syftar 

till att analysera rätten.4 En undersökning av marknadsyttranden från hyresnämnderna kommer 

att ligga till grund för en analys om rättstillämpningen står i överensstämmelse med 

lagstiftningen. Hyresnämndernas yttranden om marknadshyra mellan åren 2014 och 2016 

kommer att analyseras för att ge en allmän bild över vilken metod som hyresnämnderna 

använder sig av när bestämmer de marknadshyran. Som en del av den rättsanalytiska metoden 

kommer även gällande rätt att fastställas och för det används en rättsdogmatisk metod. 

Exempelvis kommer slås fast vad som utgör en obefogad uppsägning av lokalhyresavtal enligt 

                                                 
4 Se Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne material, metod och argumentation, 3 u., 

Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, s. 45 ff. 
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12:57 1 st. p. 5 JB eftersom detta ofta ligger bakom en tvist om hyran mellan parterna. Den 

rättsdogmatiska metoden fastställer gällande rätt genom en utredning av de allmänt accepterade 

rättskällorna: lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och juridisk doktrin.5 

För att ytterligare höja kunskapsnivån om marknadshyra innehåller arbetet en undersökning av 

marknadshyra och besittningsskydd i utländsk rätt samt en komparativ studie. För detta används 

en komparativ metod, vilken är en form av rättsdogmatik. Genom en komparativ studie utrönas 

likheter och skillnader mellan rättssystemen, vilket kan leda till förslag på förbättringar inom 

det egna rättssystemet. Dessutom kan den komparativa studien, och tillgången till utländsk 

juridisk doktrin och rättskällor som den medför, finna ändamålsargument som måhända inte 

finns inom det egna rättssystemet. 6 I den komparativa studien i det här arbetet undersöks vad 

som gäller i fråga om besittningsskydd och marknadshyra för lokaler i norsk och tysk rätt och 

görs en jämförelse mellan dessa rättssystem och svensk rätt. 

Materialet som används för arbetet inkluderar de allmänt accepterade rättskällorna; lag, 

förarbeten, rättspraxis och juridisk doktrin. Rättspraxis utgör en mycket viktig del av arbetet 

och en insamling av marknadsyttranden från hyresnämnderna har gjorts för tolkning och analys 

av rättstillämpningen. Den rättsliga regleringen av marknadshyra finns i 12 kap. JB och de 

bestämmelser som särskilt aktualiseras är 12:56-60 JB. Den juridiska doktrinen som primärt 

kommer att hänvisas till är litteratur som berör lokalhyresrätt.7 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt. I avsnitt 2 ges en bakgrund till besittningsskyddet vid 

lokalhyra och vad som utgör obefogad uppsägning av lokalhyresavtal. Därefter följer i 

avsnitt 3 den historiska utvecklingen av skälig hyra samt begreppet marknadshyra. Avsnitt 4 

undersöker processen bakom ett marknadsyttrande genom analys och tolkning av 

marknadsyttranden från hyresnämnderna. I avsnitt 5 görs en undersökning av besittningsskydd 

och marknadshyra för lokaler i utländsk rätt som följs av en komparativ studie i avsnitt 6. 

Till sist följer slutsatser i avsnitt 7 och slutord i avsnitt 8. 

 

                                                 
5 Se Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1 u., Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s. 21. 
6 Se Korling & Zamboni, s. 40 f. 
7 Exempelvis Victorin, Anders, Badur, Assur, Flodin, Jonny & Hager, Richard, Kommersiell hyresrätt, 4 u., 

Wolters Kluwer Sverige AB, Stockholm, 2017, Larsson, Nils & Synnergren, Stieg, Kommersiella hyres- och 

arrendeavtal i praktiken, 4 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011 och Magistad, Vigdis Knutsen, Leie av 

lokaler: en gjennomgang av lov om husleie av 26 mars 1999 nummer 17: fellesbestemmelsene om boligleie og 

lokalleie, bestemmelsene om lokalleie, Cappelen, Oslo, 2008 
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1.5 Avgränsning  

Studien avgränsas till att beröra den del av hyresrätten som avser hyra av lokal. Vid hyra av 

bostad gäller bruksvärdeshyra varför denna del lämnas utanför denna framställning. 

Arbetet tar sikte på den del av lokalhyresrätten som berör marknadshyra. Eftersom hyresgästen 

vid lokalhyra har ett indirekt besittningsskydd, om parterna inte har avtalat bort detta, kan 

hyresgästen ha rätt till ersättning vid en obefogad uppsägning om hyresförhållandet upphör. 

Den besittningsbrytande grund som främst är aktuell för denna framställning är 

12:57 1 st. p. 5 JB varför denna kommer att behandlas ingående. Ersättningsfrågorna vid 

eventuellt efterföljande skadeståndsprocess i tingsrätt lämnas utanför denna framställning. Dels 

är ersättningsfrågorna redan väl behandlade i tidigare examensarbeten, dels måste en 

avgränsning göras med hänsyn till arbetets rekommenderade omfång. 

Vid undersökningen av marknadsyttranden har samtliga åtta hyresnämnder i landet kontaktats 

för att lämna ut marknadsyttranden. Syftet med detta är att få en heltäckande bild över 

rättspraxis. Eftersom ett tidigare examensarbete har undersökt marknadsyttranden från 

hyresnämnderna i Stockholm, Göteborg och Malmö under åren 2009-2013 är den valda 

perioden för den här uppsatsen åren 2014-2016. Om inga yttranden hämtats från en hyresnämnd 

beror det på att den hyresnämnden inte har avgett några yttranden under den begärda perioden. 

För den komparativa studien har en avgränsning gjorts till att omfatta två utländska rättssystem 

– det norska och det tyska. Skälet till detta har varit att få möjlighet att jämföra svensk rätt med 

mer än ett utländskt rättssystem för att kunna dra nytta av olikheterna mellan flera rättssystem. 

 

1.6 Begrepp 

Med lokal avses enligt 12:1 3 st. JB annan lägenhet än bostadslägenhet. Lokaler utgörs av 

affärer, kontor, garage, lager och liknande. Avgörande för bedömningen om en lägenhet anses 

vara en bostadslägenhet eller lokal är det avtalade ändamålet eller vad som underförstått har 

avtalats.8 Om en lägenhet används både som lokal och bostad, s.k. kombinerad lägenhet, anses 

lägenheten vara en lokal om inslaget av bostad endast motsvarar en oväsentlig del.9 

                                                 
8 Se Holmqvist, Jordabalk (1970:994) 12 kap. 1 § under Tredje stycket – Definition av bostadslägenhet och 

lokal, Zeteo, lydelse 2017-10-01. 
9 Se Victorin, Anders, Badur, Assur, Flodin, Jonny & Hager, Richard, Kommersiell hyresrätt, 4 u., Wolters 

Kluwer Sverige AB, Stockholm, 2017. s. 20. 
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2. Besittningsskydd vid lokalhyra 

12 kap. JB, även kallad hyreslagen, är en social skyddslagstiftning. Det innebär att parterna på 

hyresmarknaden tillförsäkras ett visst skydd genom lagstiftningen. Skyddet är starkast för 

hyresgäster vid hyra av bostadslägenhet, där ett så kallat direkt besittningsskydd gäller. Det 

direkta besittningsskyddet ger i normalfallet hyresgästen en rätt att behålla sin hyresrätt när 

hyresvärden har sagt upp hyresavtalet. Syftet med detta är att försäkra sig om att hyresgäster 

inte sägs upp från sina hyreskontrakt efter hyresvärdens godtycke med resultatet att människor 

blir utan bostad. 

Även hyresgäster som hyr lokaler har besittningsskydd, dock i en annan form. Här ges inte 

hyresgästen en rätt till förlängning vid hyresvärdens uppsägning. Däremot kan hyresgästen ha 

rätt till ersättning om hyresvärden har gjort en obefogad uppsägning av hyresavtalet och någon 

förlängning inte kommer till stånd. Detta skydd kallas för det indirekta besittningsskyddet och 

regleras i 12:57 och 12:58 b JB. 

 

2.1 Historiskt om besittningsskydd vid lokalhyra 

Det här avsnittet behandlar den historiska utvecklingen av besittningsskyddet vid lokalhyra. 

Historiskt har flera ändringar gjorts i besittningsskyddet som har stärkt lokalhyresgästens 

ställning. För att tala om lokalhyresgästens besittningsskydd ur ett historiskt perspektiv går det 

med fördel att börja vid inledningen av 1900-talet. Hyreslagstiftningen år 1907 innehöll inga 

bestämmelser om besittningsskydd.10 

Vid 1939 års revision av dåvarande hyreslagen infördes för första gången i svensk gällande 

lagstiftning regler om besittningsskydd för hyresgäst.11 Ett indirekt besittningsskydd valdes 

både för bostäder och lokaler, vilket motiverades med att en kvarboenderätt för hyresgästen 

kunde befaras medföra menliga verkningar på fastighetsmarknaden.12 

Enligt reglerna i 38-40 §§ av den dåvarande hyreslagen inträdde hyresvärdens 

ersättningsskyldighet om hyresvärdens vägran att medge förlängning stred mot god sed i 

hyresförhållanden eller hyresvärden för förlängning av hyresförhållandet uppställde villkor som 

var otillbörliga. Rivning och ombyggnad av fastigheten var enligt förarbetena till 1939 års 

revision godtagbara skäl för vägran att medge förlängning liksom hyresvärdens behov av 

                                                 
10 SOU 1966:14 s. 299. 
11 SOU 1966:14 s. 300. 
12 Se SOU 1966:14 s. 300 som hänvisar till prop. 1939:166 s. 138-139. 
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lägenheten för eget bruk, om inte hyresvärden ämnade tillgodogöra sig den goodwill som var 

förenad med lägenheten.13 En förutsättning för det indirekta besittningsskyddet i de dåvarande 

reglerna var att hyresförhållandet grundats på avtal som slutits för minst sex månader. 

Diskussionerna om det indirekta besittningsskyddet fortsatte inför 1968 års hyresreform. Det 

indirekta besittningsskyddet diskuterades i flera utredningar och propositioner. 

I hyreslagsstiftningssakkunnigas betänkande från år 1966, SOU 1966:14 Ny hyreslagstiftning, 

lade de hyreslagstiftningssakkunniga, HLS, fram en regel som innebar att om hyresvärden sade 

upp hyresavtalet och vägrade förlängning blev hyresvärden skadeståndsskyldig om han inte 

hade befogad anledning till att vägra förlängning. HLS anförde: 

”Vid övervägande av de omständigheter som sålunda är att betrakta vid valet av 

skyddsform utanför bostadssektorn finner vi att ett besittningsskydd genom lämpligt 

utformade ersättningsregler är att föredraga framför ett system med förlängningsregler. 

Risken för en omfattande ersättningsskyldighet kan antagas komma att utöva en 

betydande preventiv verkan mot obefogade hyreshöjningar och uppsägningar samtidigt 

som ett sådant system bäst tillgodoser önskemålet om fri prisbildning på hyresmarknaden. 

/…/ Huvudregeln bör därför vara att ersättningsskyldighet skall inträda för hyresvärden 

om denne vägrar att förlänga hyresavtalet, såframt ej hyresvärden har befogad anledning 

till sådan vägran.” 14 

Det skulle dock visa sig att denna regel fick delvis annorlunda utformning i den efterföljande 

propositionen. 

Efter HLS betänkande följde en proposition året därpå, prop. 1967:141 till ny hyreslag. Den 

drogs formellt tillbaka men diskussionerna om det indirekta besittningsskyddet återfinns istället 

i Bihang A till prop. 1968:91 angående ny hyreslagstiftning. Här diskuterades istället för en 

allmän regel om befogad anledning vissa typsituationer, fall, där det indirekta 

besittningsskyddet kunde aktualiseras. Dessa typsituationer var kontraktsbrott, rivning, 

ombyggnad och oskäligt hyreskrav. Övriga fall kunde falla in under en så kallad generalklausul. 

Det ansågs finnas ett behov av att i lagtexten få in bestämmelser beträffande vissa 

återkommande situationer istället för att behandla frågan i motiven. Följande uttrycktes: 

”Varken hyreslagskommitténs eller de sakkunnigas förslag innehåller någon närmare 

reglering av frågan när befogad anledning att vägra fortsatt förhyrning ska anses 

                                                 
13 SOU 1966:14 s. 301. 
14 SOU 1966:14 s. 314. 
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föreligga. Frågan behandlas istället i motiven. Enligt min mening gör sig emellertid ett 

starkt behov gällande att ge bestämmelser beträffande vissa betydelsefulla och ofta 

återkommande situationer. I särskilt hög grad gäller detta frågan hur rivning och större 

ombyggnadsarbete ska betraktas från besittningsskyddssynpunkt. Jag kan hänvisa till vad 

jag anfört angående motsvarande fråga när det gäller bostadslägenheter och föreslår alltså 

att vissa typsituationer ska regleras särskilt och att övriga fall när hyresvärden ska anses 

ha befogad anledning att vägra förlängning av hyresförhållandet hänförs till en mera 

allmänt utformad bestämmelse, en generalklausul.”15 

Bestämmelsen kom sedan att bli utformad på detta sätt med en huvudregel och vissa uppräknade 

typsituationer samt en generalklausul för övriga fall. Denna ordning påminner i stort om den 

bestämmelse som gäller i dag. 

Vid hyresrevisionen i slutet av 1980-talet fick bestämmelsen om indirekt besittningsskydd vid 

lokalhyra den lydelse den har i dag när dåvarande 12:57 JB reviderades. Vissa redaktionella 

ändringar vidtogs och huvudregeln om hyresvärdens ersättningsskyldighet följdes av fem 

uppräknade besittningsskyddsbrytande grunder. Samtliga grunder hade gällt sedan tidigare men 

reglerades nu i varsin punkt i paragrafen. Inga ändringar i sak åsyftades med de berörda 

justeringarna.16 

I de olika typsituationerna som diskuterades inför hyresreformen 1968 råder en 

intresseavvägning mellan hyresgästen och hyresvärden. Intresseavvägningen mellan parterna 

visar sig exempelvis i fallet om kontraktsbrott. I utredningen står att sådan misskötsamhet som 

inte leder till förverkande bör medföra rätt för hyresvärden att vägra förlängning om 

hyresgästen i sådan mån åsidosatt sina förpliktelser enligt hyresavtalet, att hyresförhållandets 

upplösning framstår som en rimlig påföljd.17 Resonemanget återkom sedan i propositionen där 

det stod att ”…annan misskötsamhet från hyresgästens sida bör utgöra giltigt skäl att vägra 

förlängning, om hyresförhållandets upplösning framstår som en rimlig påföljd för vad 

hyresgästen har låtit komma sig till last.”18 I resonemangen finns å ena sidan hyresgästens 

intresse av att hyresförhållandet kvarstår, å andra sidan hyresvärdens intresse av att vägra 

förlängning om hyresgästen missköter sig. I diskussionerna i förarbetena ansågs det inte rimligt 

att hyresvärden tvingas förlänga hyresförhållandet vid hyresgästens misskötsamhet. 

                                                 
15 Prop. 1968:91 Bihang A s. 125. 
16 Prop. 1987/88:146 s. 45. 
17 Se SOU 1966:14, s. 328. 
18 Prop. 1968:91 Bihang A s. 112. 
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Intresseavvägningen har även varit föremål för diskussion på flera håll i doktrinen.19 Ett avtal 

om hyra har stor betydelse för hyresgästens sociala och ekonomiska förhållanden och en 

lokalhyresgäst skulle drabbas hårt ekonomiskt om hyresavtalet sades upp och han tvingades 

lämna lokalen utan rätt till ersättning. Därför talar både sociala och ekonomiska skäl för att ge 

hyresgästen rätt till ett visst skydd i besittningen.20 Dock kan inte enbart hyresgästens intresse 

beaktas. Hyresgästens intresse måste vägas mot hyresvärdens, ofta fastighetsägarens, intresse 

av att disponera sin fastighet. Hyresvärden måste få ha en viss frihet att bestämma vid 

förvaltningen av sin egendom för att denne ska uppnå ett ekonomiskt resultat.21 Dessutom kan 

det finnas ett samhällsintresse som kan vägas mot hyresgästens intresse. Exempel på detta kan 

vara att en fastighet har fått en förändrad användning. Det finns således flera aspekter att 

överväga som gör att besittningsskyddet vid lokalhyra finns och är konstruerat som det är. 

 

2.1.1 Kommentar till besittningsskyddet vid lokalhyra 

Det går att analysera varför skillnader har gjorts i utformningen av besittningsskyddet mellan 

bostadshyra och lokalhyra. Historiskt har ett stort utredningsarbete lagts ned på att diskutera 

och utforma bestämmelserna om besittningsskydd till vad de är i dag. Vid bostadshyra är 

hyresgästens primära behov att ha en bostad, det vill säga ”tak över huvudet”. Vid lokalhyra är 

hyresgästens behov oftast kommersiellt, vilket inbegriper att hyresgästen behöver lokalen för 

sin verksamhet. Verksamheten är i de flesta fall inkomstbringande varför hyresgästen har ett 

behov av att verksamheten kan fortgå. Eftersom hyresgästens behov i de två skilda fallen ser 

olika ut är det rimligt att besittningsskyddet vid bostadshyra är direkt, det vill säga att 

hyresgästen i normalfallet har rätt att sitta kvar i bostaden när hyresvärden vill säga upp 

hyresförhållandet. Ett sådant skydd lämpar sig inte lika väl vid lokalhyra där hyresgästens 

primära behov är verksamheten istället för bostadsändamål, och lokalmarknaden ser annorlunda 

ut än bostadsmarknaden. Därför är besittningsskyddet således indirekt vid lokalhyra och medför 

att hyresgästen har rätt till ekonomisk ersättning vid hyresvärdens obefogade uppsägning av 

hyresavtalet. Ersättningens storlek ska inte diskuteras närmare men en ersättning motsvarande 

en årshyra för lokalen anges i 12:58 b 1 st. JB. 

                                                 
19 Se vidare Bengtsson, Bertil, Hager, Richard & Victorin, Anders, Hyra och annan nyttjanderätt till fast 

egendom, 8 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2013 (Institutet för rättsvetenskaplig forskning [XCVIII]), s. 

58-59 och Victorin, Badur, Flodin, & Hager, s. 58-61. 
20 Bengtsson, Hager & Victorin, s. 58. 
21 Bengtsson, Hager & Victorin, s. 59. 
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Det går även vid en undersökning av den historiska utvecklingen av besittningsskyddet att se 

skillnader dels i hur bestämmelserna historiskt har blivit utformade, dels hur lagstiftaren 

motiverat dessa regler. År 1907 gällde inte besittningsskydd för hyresgäster i svensk gällande 

lagstiftning. 1939 års revision av dåvarande hyreslagen införde ett indirekt besittningsskydd för 

både bostäder och lokaler med motivet att ett direkt besittningsskydd vid lokalhyra kunde verka 

menligt på fastighetsmarknaden. Därefter har lagstiftaren ändrat sig eftersom reglerna om 

besittningsskydd ser olika ut för bostäder och lokaler i dag. Nu gäller ett direkt besittningsskydd 

vid bostadshyra och ett indirekt besittningsskydd vid lokalhyra. 

Vid 1968 års hyresreform utformades i princip de regler som finns i nuvarande 12:57 JB. De 

hyreslagstiftningssakkunnigas betänkande innebar en allmänt utformad regel att 

ersättningsskyldighet för hyresvärden skulle gälla om hyresvärden vägrade förlänga 

hyresförhållandet och han inte hade befogad anledning till detta. I propositionen utvecklades 

sedan förslaget till att bestå av en regel om indirekt besittningsskydd där hyresvärden var 

ersättningsskyldig om han vägrade förlängning och inget av ett antal uppräknade typsituationer 

aktualiserades som bröt ersättningsskyldigheten. I prop. 1987/88:146 om ändringar i 

lokalhyreslagstiftningen justerades bestämmelsen om det indirekta besittningsskyddet till den 

lydelse den har i 12:57 JB i dag. 

De ändringar av det indirekta besittningsskyddet som har gjorts historiskt har syftat till att stärka 

lokalhyresgästens skydd. En reflektion är att synen på lokalhyresgästen har skiftat under åren. 

Från att inte ha haft något besittningsskydd alls, till att ha samma besittningsskydd som 

bostadshyresgästen, har lokalhyresgästen i dag ett ekonomiskt skydd för sin verksamhet i form 

av det indirekta besittningsskyddet. Frågan kan ställas om och när besittningsskyddet kommer 

att ändras i framtiden men det är upp till lagstiftaren att besluta om. 

 

2.2 Indirekt besittningsskydd – gällande rätt 

Det indirekta besittningsskyddet i gällande rätt framgår av 12:57 JB och 12:58 b JB. Enligt 

12:57 1 st. JB har hyresgästen rätt till ersättning enligt 12:58 b JB om hyresvärden har sagt upp 

hyresavtalet och vägrar att förlänga hyresförhållandet eller om förlängning i annat fall inte 

kommer till stånd för att hyresgästen inte godtar de hyresvillkor som hyresvärden kräver för 

förlängning. Ersättningen ska alltid motsvara en årshyra för lokalen enligt det uppsagda 

hyresavtalet, 12:58 b 1 st. JB. Besittningsskyddet är indirekt och med det menas att regeln om 

ersättning till hyresgästen ska påverka hyresvärden att frivilligt gå med på att förlänga 
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hyresavtalet.22 Om hyresvärden trots allt vill säga upp hyresavtalet ges hyresgästen rätt till 

ersättning om ingen besittningsskyddsbrytande grund föreligger. 

Paragrafen 12:57 JB är konstruerad på följande sätt. Bestämmelsen består av en inledande 

huvudregel i första stycket som anger att hyresgästen har rätt till ersättning om hyresvärden har 

sagt upp hyresavtalet och vägrar förlängning eller om förlängning i annat fall inte kommer till 

stånd på grund av att hyresgästen inte godtar de hyresvillkor som hyresvärden kräver för 

förlängning. Därefter följer en uppräkning av fem olika punkter som utgör de 

besittningsskyddsbrytande grunderna. Utgångspunkten enligt bestämmelsen är således att 

hyresgästen har rätt till ersättning om hyresvärden har sagt upp hyresavtalet och vägrar 

förlängning om inte någon av de besittningsskyddsbrytande grunderna föreligger. En närmare 

presentation av dessa ges i avsnitt 2.3. Om en av grunderna aktualiseras ska en 

intresseavvägning mellan hyresgästen och hyresvärden göras. 

Det indirekta besittningsskyddet gäller under vissa förutsättningar. För att de särskilda 

bestämmelserna om indirekt besittningsskydd för lokaler i 12:57-60 JB ska gälla krävs att 

hyresförhållandet ska ha pågått längre än nio månader samt att hyresrätten inte är förverkad 

eller sägs upp enligt 12:28 JB, det vill säga på den grund att en ställd säkerhet försämrats. Dessa 

undantag finns i 12:56 1 st. JB och kan sägas vara generella. Det första generella undantaget, 

att hyresförhållandet ska ha pågått längre än nio månader, bygger på en karenstid.23 Upphör 

hyresförhållandet innan nio månader har gått har hyresgästen ingen rätt till ersättning. Regeln 

gäller alla lokalhyresavtal utan undantag. Flera korta hyrestider som staplats på rad kan 

sammanlagt utgöra ett ”hyresförhållande” som är längre än nio månader. Det får däremot inte 

vara något avbrott mellan löptiderna.24 

Det andra generella undantaget, att hyresrätten inte är förverkad, innebär att om hyresvärden 

säger upp hyresavtalet i förtid på grund av att den är förverkad har hyresgästen inte rätt till 

ersättning. Här gäller även att hyresgästen inte har rätt till ersättning om hyresvärden sagt upp 

hyresavtalet för att förhållande som avses i 12:28 JB föreligger. Bestämmelsen i 12:28 JB 

innebär att hyresvärden får säga upp hyresavtalet om hyresgästen inte på anfordran har ställt ny 

säkerhet för pant eller borgen, som ställts till säkerhet för att hyresavtalet fullgörs, och som 

försämrats. 

                                                 
22 Se Grauers, Folke, Nyttjanderätt: hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, 14 u., Juristförlaget i Lund, Lund, 

2014, s. 147 f. 
23 Grauers, s. 149. 
24 Grauers, s. 149. 
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Ett tredje undantag är om hyresgästen avstår från sitt besittningsskydd. Parterna har möjlighet 

att avtala bort det indirekta besittningsskyddet. Enligt 12:56 2 st. JB gäller en överenskommelse 

mellan parterna om att det indirekta besittningsskyddet inte ska gälla om den har upprättats i en 

särskild handling. Det räcker således inte att skriva ett villkor i hyresavtalet att det indirekta 

besittningsskyddet inte ska gälla utan överenskommelsen ska ske i en särskilt upprättad 

handling. Syftet torde vara att skydda hyresgästen mot att villkor ”smygs in” in i det finstilta.25 

Om överenskommelsen träffats innan hyresförhållandet har varat längre än nio månader krävs 

hyresnämndens godkännande. Parterna kan fritt avtala bort besittningsskyddet när 

hyresförhållandet har varat längre än nio månader. 

I doktrinen beskrivs ett problem som kan uppkomma om hyresgästen redan har avstått sitt 

besittningsskydd, med hyresnämndens tillstånd, och hyresvärden för förlängning av villkoren 

kräver att hyresgästen avstår besittningsskyddet på nytt. 26 I normalfallet är ett villkor från 

hyresvärdens sida att hyresgästen ska avstå besittningsskydd för en förlängning av 

hyresförhållandet att anse som ett oskäligt villkor. I det här fallet har hyresgästen redan avstått 

besittningsskyddet. Problemet i den här situationen är att ett avstående från besittningsskyddet 

utesluter rätt till prövning av villkoren för förlängning. Om hyresvärden kan kräva att 

hyresgästen ska avstå sitt besittningsskydd vid upprepade tillfällen för att hyresgästen har 

avstått det en gång från början skulle hyresgästen aldrig kunna uppnå något besittningsskydd. 

Rättsläget är osäkert i det här fallet. Kanske kan hyresgästen begära att avståendet ska 

åsidosättas med stöd av 36 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område [cit. AvtL]. I 36 § AvtL finns en allmän jämkningsregel som 

används för att jämka avtalsvillkor eller bortse från villkor som är att anse som oskäliga. 

Avstående från det indirekta besittningsskyddet kan även diskuteras i ljuset av den 

avtalsrättsliga principen om avtalsfrihet. Att det råder avtalsfrihet mellan parterna innebär att 

parterna i princip är fria att komma överens om vad de ska avtala om. En fullständig avtalsfrihet 

innebär att parterna kan avtala om vad de vill. Som ovan konstaterat är parterna inte helt fria att 

avtala bort det indirekta besittningsskyddet men parterna kan i en särskilt upprättad handling 

komma överens om ett avstående av besittningsskyddet. Om hyresförhållandet har varat kortare 

tid än nio månader krävs dessutom hyresnämndens godkännande. Skälet till detta system torde 

vara att parterna ska ges möjlighet att avtala bort besittningsskyddet, och att det således ska 

råda en viss avtalsfrihet vid kommersiell hyra, men att hyresgästens skyddssyfte gör att 

                                                 
25 Se Victorin, Badur, Flodin, & Hager, s. 78. 
26 Angående den följande diskussionen, se Victorin, Badur, Flodin, & Hager, s. 78. 
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avståendet av besittningsskyddet ska ske på ett visst sätt. I det här fallet ska avståendet göras i 

en särskilt upprättad handling som i vissa fall kräver hyresnämndens godkännande.  

 

2.3 Besittningsskyddsbrytande grunder 

Det indirekta besittningsskyddet gäller som ovan förklarats inte utan inskränkningar. Förutom 

de generella undantagen i 12:56 1 och 2 st. JB innehåller 12:57 vissa besittningsskyddsbrytande 

grunder som i det följande ska behandlas. Störst vikt läggs i den här framställningen på 

hyresvärdens villkorskrav i 12:57 1 st. p. 5 JB. Denna grund är den som aktualiseras i det fallet 

att hyresvärden säger upp hyresavtalet för villkorsändring och hyresgästen hävdar att 

uppsägningen är obefogad på grund av att villkoren som uppställs är oskäliga. I praktiken 

innebär det att hyresvärden för förlängning kräver en för hög hyra. De andra 

besittningsskyddsbrytande grunderna kommer endast att kort presenteras nedan. 

 

2.3.1 Kontraktsbrott 

Enligt 12:57 1 st. p. 1 JB gäller inte det indirekta besittningsskyddet om hyresgästen har 

åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att det inte skäligen kan fordras att hyresvärden 

förlänger hyresförhållandet. Här åsyftas i första hand inte förverkandegrunderna i 12:42 JB och 

12:56 1 och 2 st. JB utan lindrigare kontraktsbrott.27 Ett exempel då kontraktsbrottsfallet kan 

komma att användas är om en förverkandegrund förelegat men rätten att säga upp hyresavtalet 

på grund av förverkandegrunden inte längre föreligger. Hyresgästen kan till exempel ha vidtagit 

rättelse.  

I övrigt är uttalandena i förarbetena kortfattade vad gäller den här grunden. Det sägs endast att 

även annan misskötsamhet än sådan som kan leda till hyresrättens förverkande bör kunna leda 

till att förlängning av hyresavtalet vägras om hyresförhållandets upplösning framstår som en 

rimlig påföljd för vad hyresgästen har orsakat.28 Underlåtenhet att betala hyran vid enstaka fall 

bör inte anses tillräckligt. Har hyresgästen däremot vid upprepade tillfällen, trots hyresvärdens 

krav och påpekanden om risk för förverkande, underlåtit att betala hyran bör hyresvärden inte 

behöva tolerera detta. Sådant beteende av hyresgästen bör kunna bryta besittningsskyddet.29 

 

                                                 
27 Victorin, Badur, Flodin, & Hager, s. 61. 
28 SOU 1966:14 s. 328. 
29 Se Holmqvist, Jordabalk (1970:994) 12 kap. 57 § under Första stycket, punkt 1 – Hyresgästen har åsidosatt 

sina förpliktelser, Zeteo, lydelse 2017-11-28. 
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2.3.2 Rivning 

Det så kallade rivningsfallet i 12:57 1 st. p. 2 JB innebär att hyresgästen inte har rätt till 

ersättning om huset ska rivas och hyresvärden anvisar en annan lokal som är godtagbar för 

hyresgästen. Besittningsskyddet bryts även om hyresavtalet innehåller villkor om att 

hyresförhållandet ska upphöra på grund av rivning och rivningen ska påbörjas inom fem år från 

villkorets tillkomst. Här gäller således att hyresvärden erbjuder en ersättningslägenhet som är 

godtagbar för hyresgästen för att undgå skadestånd. Om hyresgästen själv har kunnat ordna med 

en ersättningslokal torde inget skadestånd utgå, förutsatt att även den lokalen är godtagbar för 

hyresgästen. I en dom i Högsta domstolen, HD, har domstolen resonerat om detta med hänsyn 

till syftet för reglerna om besittningsskyddet. HD anförde att om hyresgästen själv har skaffat 

en lokal, med vilken han skäligen skulle ha fått åtnöjas för det fall att den anvisats av 

hyresvärden, kan hyresgästen inte kunna grunda något ersättningsanspråk på en underlåtenhet 

från hyresvärdens sida att därefter anvisa honom ny lokal.30 Med godtagbar avses en lägenhet 

som tillgodoser hyresgästens önskemål om storlek, läge och så vidare med tanke på 

hyresgästens verksamhet. Hyran för ersättningslokalen ska vara skälig, dock bör det inte ställas 

krav på att den ska vara likvärdig.31 

 

2.3.3 Större ombyggnad 

Ombyggnadsfallet i 12:57 1 st. p. 3 JB, innebär att hyresgästens indirekta besittningsskydd bryts 

om huset ska undergå en sådan större ombyggnad att hyresgästen uppenbarligen inte kan sitta 

kvar i lokalen utan nämnvärd olägenhet för genomförandet av ombyggnaden samt hyresvärden 

anvisar en annan lokal som är godtagbar för hyresgästen. Liksom vid rivningsfallet gäller även 

att besittningsskyddet bryts om hyresavtalet innehåller villkor om att hyresförhållandet ska 

upphöra på grund av ombyggnad och ombyggnaden ska påbörjas inom fem år från villkorets 

tillkomst. 

I princip gäller samma förutsättningar vid ombyggnadsfallet som vid rivningsfallet. En 

förutsättning som gäller vid ombyggnadsfallet är att ombyggnaden är så omfattande att 

hyresgästen inte kan sitta kvar i lokalen utan nämnvärd olägenhet för ombyggnadens 

genomförande. Det är således inte fråga om eventuella olägenheter för hyresgästen att sitta kvar 

i lokalen som avses i bestämmelsen utan olägenhet för hyresvärden att utföra ombyggnaden.32 

                                                 
30 Se NJA 1989 s. 824. 
31 Prop. 1968:91 Bihang A s. 236. 
32 Se Holmqvist, Jordabalk (1970:994) 12 kap. 57 § under Första stycket, punkt. 3 – Större ombyggnad, lydelse 

2017-11-28. 
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2.3.4 Generalklausulen 

Den så kallade generalklausulen i 12:57 1 st. p. 4 JB innebär att hyresgästens indirekta 

besittningsskydd bryts om hyresvärden i annat fall har befogad anledning att upplösa 

hyresförhållandet. Eftersom det inte är möjligt att räkna upp alla de fall som bör föranleda att 

besittningsskyddet bryts finns alltså en allmänt utformad besittningsskyddsbrytande grund. 

I lagförarbetena anges inga särskilda anvisningar för tillämpligheten av generalklausulen. Det 

finns flera rättsfall från underrätterna där generalklausulen har aktualiserats men en genomgång 

av rättspraxis för den här punkten faller utanför ramen för den här framställningen. 

 

2.3.5 Hyresvärdens villkorskrav 

12:57 st. 1 p. 5 JB utgör den sista besittningsskyddsbrytande grunden. Innebörden av 

bestämmelsen är att hyresgästen har rätt till ersättning om en förlängning av hyresförhållandet 

inte kommer till stånd och de villkor som hyresvärden kräver för förlängning är oskäliga eller 

strider mot god sed i hyresförhållanden. En uppsägning som innehåller oskäliga villkor eller 

strider mot god sed i hyresförhållanden är en obefogad uppsägning. Oskälig hyra är det 

viktigaste exemplet på ett oskäligt villkor. För att bedöma om hyran är oskälig måste slås fast 

vad som är marknadshyran och detta görs genom en jämförelse med hyran för andra liknande 

lokaler på orten göras. 

För oskäliga villkor utöver hyran saknas i princip uttalanden i både lagmotiv och rättspraxis. 

Ett villkor som skulle anses vara oskäligt är om hyresvärden som villkor för förlängning av 

hyresavtalet kräver att hyresgästen avstår från sitt besittningsskydd.33 Det är ett fall när parterna 

ömsesidigt kommer överens i en särskilt upprättad handling innan hyresförhållandet har 

påbörjats att besittningsskyddet inte ska gälla och ett annat när en av parterna ensidigt för 

förlängning av hyresavtalet kräver att besittningsskyddet ska upphöra. Den första situationen är 

ömsesidig medan den senare är ensidig, vilket gör att det senare fallet inte anses skäligt. 

Ett avgörande i rättspraxis om oskäliga villkor rörde en uppsägning för villkorsändring under 

en ombyggnation där hyresvärden krävde att en treårig hyrestid skulle ändras till tre månaders 

löptid med en uppsägningstid på en månad mot tidigare nio månader. Hyresgästen godtog inte 

                                                 
33 Se Holmqvist, JB 12:57 under rubriken Första stycket, punkt. 5 – Värdens krav på hyra eller annat 

hyresvillkor, lydelse 2017-11-01. 
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ändringen och flyttade. Hovrätten fann att villkorsändringen var oskälig och stred mot god sed 

i hyresförhållanden. Hyresvärden blev således skadeståndsskyldig.34 

Utan de regler som finns skulle det vara svårt för hyresgästen att bedöma vad som är oskälig 

hyra. 35 Hyresgästen skulle ställas inför valet att godta hyresvärdens begärda hyra, trots att den 

kanske vid en efterföljande rättslig prövning inte skulle anses skälig, eller att vägra godta hyran, 

flytta och sedan begära ersättning med risk för att den efterföljande rättsliga prövningen leder 

till att den begärda hyran anses skälig. 

 

2.5 Hyresnämndsförfarandet 

Har hyresvärden gjort en uppsägning av hyresavtalet för villkorsändring enligt 12:58 JB kan 

hyresgästen välja att antingen godta villkoren som hyresvärden kräver för förlängning eller inte 

göra det. Väljer hyresgästen att inte godta villkoren för förlängning kan han eller hon hänskjuta 

den uppkomna tvisten till hyresnämnden för medling. Medlingen i hyresnämnden är ett institut 

som parterna kan förfoga över oavsett om uppsägningen är obefogad eller inte. Det räcker 

således att hyresgästen anser att uppsägningen är obefogad för att det ska röra sig om en tvist 

mellan parterna. Huruvida uppsägningen i slutändan bedöms som obefogad eller inte avgörs 

efter att hyresnämnden har fastställt marknadshyran. Om hyran som hyresvärden har krävt för 

förlängning avviker tillräckligt från marknadshyran anses hyresvärdens krävda hyra vara 

oskälig. 

Hyresvärdens uppsägning ska utöver villkoren som krävs för en förlängning även innehålla en 

underrättelse till hyresgästen att han eller hon inom två månader ska hänskjuta tvisten till 

hyresnämnden för medling om han eller hon inte går med på att flytta utan att få ersättning 

enligt 12:58 b JB. Hänskjuter hyresgästen inte tvisten till hyresnämnden inom den angivna tiden 

faller rätten att få ersättning inom ramen för det indirekta besittningsskyddet förutsatt att 

besittningsskyddet inte har avtalats bort. 

Det finns två syften med att hyresgästen hänskjuter tvisten till hyresnämnden för medling. Det 

ena är att hyresgästen meddelar att han eller hon inte godtar hyresvärdens uppsägning för 

villkorsändring samt gör gällande sitt indirekta besittningsskydd. Det andra är att 

hyresnämnden ska ges möjlighet att ta reda på om det finns förutsättningar för en förlikning.36 

                                                 
34 Se Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd. 1, dom 2004-04-26, DT 1124 i mål T1789-03. 
35 Angående detta stycke, se Grauers, s. 154 f. 
36 Larsson, Nils & Synnergren, Stieg, Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken, 4 u., Norstedts Juridik 

AB, Stockholm, 2011, s. 171. 
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Om hyresnämnden inte förmår parterna att nå en förlikning efter medlingen är hyresnämnden 

skyldig att yttra sig över marknadshyran för lokalen om någon av parterna begär det, 

12 a § 1 st. lag (1973:188) om arrende- och hyresnämnder [cit. LAH]. Detta förutsätter att 

begäran om yttrande framställs i så god tid att hyresnämnden hinner lämna ett marknadsyttrande 

innan medlingen är avslutad.37 

Efter att någon av parterna har begärt yttrande om marknadshyran får parterna möjlighet att 

lämna in utredning om hyror för andra liknande lokaler på orten. För att hyresnämndens 

prövning av marknadshyran ska bli så korrekt som möjlig är det viktigt att parterna lämnar in 

all utredning som de har och det förutsätter således att parterna tar sig tid att samla in 

information om jämförbara hyror på orten samt de aktuella hyresavtalen för de jämförbara 

objekten. När parterna har lämnat in sitt utredningsmaterial kallar hyresnämnden till 

sammanträde och besiktning, i första hand av lokalen för vilken marknadshyran ska prövas, 

prövningslokalen, och i andra hand av de jämförbara lokalerna. 

Hyresnämndens yttrande om marknadshyra är slutligt och går inte att överklaga enligt 

23 § 2 st. LAH. Yttrandet om marknadshyra har sedan betydelse i en eventuellt efterföljande 

skadeståndsprocess i tingsrätt. Tingsrätten prövar således inte hyran utan enbart huruvida 

hyresvärden är skadeståndsskyldig enligt 12:58 b JB. Domstolen kan frångå hyresnämndens 

marknadsyttrande enbart om det visar sig uppenbart att marknadshyran är påtagligt högre eller 

lägre än vad hyresnämnden angett i sitt yttrande. Enligt förarbetena skall en hyresavvikelse som 

uppgår till 10 % eller mer alltid betecknas som påtaglig.38 Detta kallas att yttrandet har 

presumtionsverkan, det vill säga yttrandet får frångås av tingsrätten enbart om det är uppenbart 

att marknadshyran är påtagligt högre eller lägre än marknadshyran.39 Det är upp till den part 

som hävdar att hyresnämndens yttrande om marknadshyra är oriktigt att visa för tingsrätten att 

den verkliga marknadshyran avviker med 10 % eller mer. 

 

 

 

 

                                                 
37 Se Larsson & Synnergren, s. 173. 
38 SOU 1978:8 s. 113. 
39 Prop. 1987/88:146 s. 27 f. 
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3. Marknadshyra för lokaler 

Reglerna om det indirekta besittningsskyddet för lokaler hänger ihop med bestämmelsen om 

marknadshyra. Marknadshyran, som bestäms enligt 12:57 a 1 st. JB är kopplad till 

bestämmelsen 12:57 1 st. p. 5 JB som utgör den besittningsskyddsbrytande grund som berör 

oskäliga villkor. För att kunna avgöra om hyran som hyresvärden kräver för förlängning av 

hyresförhållandet är oskälig, och hyresgästen i så fall har rätt till ersättning, måste 

marknadshyran bestämmas. Detta görs utifrån bestämmelsen i 12:57 a 1 st. JB. På detta sätt 

samspelar bestämmelserna och det är så dessa båda regler bör läsas. Eftersom det indirekta 

besittningsskyddet redan har behandlats ska här redogöras för marknadshyran, dels historiskt 

om skälig hyra och marknadshyra, dels hur jämförelseprövningen går till i dag.  

 

3.1 Historiskt om skälig hyra och marknadshyra 

Om hyresvärden för förlängning av hyresförhållandet kräver en hyra som överstiger 

marknadshyran anses det vara en oskälig hyra, vilket leder till att hyresvärdens uppsägning 

anses obefogad och ger hyresgästen rätt till ersättning. Det är därför motiverat att behandla 

skälig hyra och marknadshyra parallellt med varandra i den följande delen om den historiska 

utvecklingen av dessa begrepp. 

År 1979 infördes för första gången en bestämmelse i 12 kap. JB om vad som ska anses vara 

skälig hyra.40 Bestämmelsen som infördes var 12:57 a JB och innehöll en beskrivning av 

begreppet marknadshyra för lokaler. Enligt bestämmelsen skulle den krävda hyran vid 

hyresvärdens uppsägning för förlängning inte anses skälig om den översteg den hyra som 

lägenheten vid hyrestidens utgång kunde antas betinga på öppna marknaden, det vill säga 

marknadshyran. Normen för bedömningen av vad som utgjorde skälig hyra överensstämde med 

vad som tidigare gällt men nu blev det således infört i lagtexten. Syftet med lagändringen år 

1979 var att göra det lättare för hyresnämnden vid medling och marknadsyttrande. Regeringen 

ansåg det befogat att låta de normer som avgjorde hur en begärd hyras skälighet skulle bedömas 

komma till uttryck redan i lagtexten.41 

De då gällande normerna för vad som utgjorde skälig hyra var inte föremål för några större 

diskussioner inför 1979 års lagändring men hade diskuterats i tidigare förarbeten. Avgörande 

                                                 
40 Holmqvist, Jordabalk (1970:994) 12 kap. 57 a § under Första stycket -  Marknadshyra, Zeteo, lydelse 

2017-12-25. 
41 Se prop. 1978/79:89 s. 14. 
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för den tidigare normen för vad som bedömdes vara skälig hyra var i första hand det pris som 

lokalen betingade vid ett utbud på öppna marknaden.42 I en tidigare proposition ansågs ett 

oskäligt hyreskrav vara att hyresvärden av hyresgästen fordrade en nämnvärt högre hyra än 

hyresvärdens prestation betingade på öppna marknaden.43 De hyreslagssakunniga, HLS, 

anförde att det i ett system med indirekt besittningsskydd förelåg relativt goda förutsättningar 

för bedömandet av vad som utgjorde skälig hyra eftersom den hyra som hyresvärden kunnat 

betinga sig av efterträdaren ofta är ett relativt exakt mått på lägenhetens marknadsvärde.44 

Vidare anförde HLS: 

”Har hyresvärden efter hyresgästens avflyttning icke kunnat få ut den hyra han fordrat för 

förlängning av hyresavtalet, bör hyresgästen enligt vår mening vara berättigad till 

ersättning enligt förut angivna regler, så snart den fordrade hyran icke endast obetydligt 

överstigit vad hyresvärden kunnat betinga sig av en nytillträdande hyresgäst.” 45 

Normen för skälig hyra ansågs således vara en hyra som inte endast obetydligt översteg vad 

hyresvärden kunde betinga sig på öppna marknaden. 

I prop. 1987/88:146 om ändringar i lokalhyreslagstiftningen diskuterades skälig hyra och 

marknadshyra åter. Huvudregeln att marknadshyran skall utgöra norm vid bedömningen av ett 

hyreskravs skälighet behölls. I propositionen föreslogs dock att när marknadshyran bestäms, 

skall främst beaktas hyran för jämförliga lokaler på orten.46 Bakgrunden var att 

Lokalhyreskommittén år 1984 hade fått i uppdrag att göra en utvärdering av hyreslagens regler 

om lokalhyra samt att föreslå de åtgärder som behövdes för att förbättra lokalhyresgästernas 

ställning. Kommittén föreslog att vid prövning av hyrans skälighet skall främst beaktas 

hyresläget på orten för jämförliga lokaler. Deras slutsats var att ett hyreskrav skall anses 

oskäligt om det påtagligt överstiger hyresläget för jämförliga lokaler på orten.47 

Regeringens förslag i propositionen från 1988 var således att behålla normen för vad som utgör 

skälig hyra men att ändra lagtexten om hur marknadshyran bestäms. Skälet till lagändringen 

var att som gällande rätt var utformat då, kunde skäligheten av ett hyreskrav säkert bedömas 

först sedan lokalen bjudits ut på öppna marknaden och hyresavtal slutits med ny hyresgäst. 

Detta medförde att parterna och hyresnämnden hade stora svårigheter att i förväg med rimlig 

                                                 
42 Prop. 1968:91 Bihang A s. 127. 
43 SOU 1966:14 s. 335. 
44 SOU 1966:14 s. 336. 
45 SOU 1966:14 s. 336. 
46 Prop. 1987/88:146 s. 18 f. 
47 SOU 1987:47 s. 65. 
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säkerhet bedöma ett hyreskravs skälighet. Utan förutsebarhet föreligger risk att parternas 

hyresförhandlingar och medlingen påverkas på ett icke önskvärt sätt av osäkerheten samt att 

hyresgästen i många fall accepterar även oskäliga hyreskrav hellre än att flytta och riskera att 

lägga ned sin verksamhet.48  Regeringens förslag var således att öka förutsebarheten genom att 

lägga till i 12:57 a JB att när marknadshyran bestäms, ska främst beaktas hyran för jämförliga 

lokaler på orten. I specialmotiveringen angavs: 

”Enligt andra meningen, som är ny, skall vid bestämmandet av marknadshyran främst 

beaktas hyran för närmast jämförliga lokaler på orten. I första hand får då en jämförelse 

göras med hyrorna för sådana lokaler som i vart fall i grova drag kan anses motsvara 

varandra. Det bör röra sig om liknande typ av lokal (butik, kontor, industrilokal etc.). 

Vilken typ av rörelse eller annan verksamhet som inom sådana ramar bedrivs i lokalerna 

skall dock inte tillmätas någon betydelse. Vidare bör lokalernas läge, utformning och 

standard vara i grova drag likvärdiga.”49 

I samma proposition anges hur hyresnämnderna ska gå tillväga om det inte går att finna en 

enhetlig hyresnivå för jämförbara lokaler. Först om jämförbara lokaler saknas och en 

jämförelseprövning inte går att göra får marknadshyran bestämmas genom en mer allmän 

värdering. I en sådan värdering kan bedömningen grundas på en utredning om hyra för andra 

lokaler.50 

Inför en senare lagändring år 2002 behandlades lokalhyra och hur marknadshyran ska 

bestämmas. Bakgrunden var en utredning51 som efter en genomgång av samtliga 

marknadsyttranden från landets hyresnämnder år 1999 visade att hyran i ytterst få fall 

fastställdes efter en jämförelse med hyrorna för i grova drag jämförbara lokaler.52 Utredningen 

visade att hyresnämnderna förhållandevis sällan ansett att någon av de åberopade lokalerna 

varit i grova drag jämförbar med prövningslokalen. Genomgången visade även att det fanns 

vissa skillnader mellan hyresnämnderna i fråga om hur likartade lokaler måste vara för att anses 

vara i grova drag jämförbara.53 En utförligare redogörelse för utredningen följer i avsnitt 3.4. 

                                                 
48 Prop. 1987/88:146 s. 18 ff. 
49 Prop. 1987/88:146 s. 46. 
50 Prop. 1987/88:146 s. 46 f. 
51 SOU 2000:76 Hyresgästinflytande vid ombyggnad – Besittningsskydd vid lokalhyra, Andra hyresrättsliga 

frågor. 
52 SOU 2000:76 s. 343-348. 
53 SOU 2000:76 s. 198. 
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Genom prop. 2001/02:41 om hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga 

frågor gjorde regeringen ingen ändring i bestämmelsen om vad som utgör skälig hyra. 

Regeringens bedömning var att skälig hyra för lokaler liksom tidigare skulle motsvara 

marknadshyran.54 Regeringen föreslog däremot att marknadshyran i första hand skall 

bestämmas med utgångspunkt i en jämförelse med hyran för andra liknande lokaler på orten. 

Den tidigare lagtexten i 12:57 a 1 st. JB, som berörde hur marknadshyran ska bestämmas, löd: 

”När marknadshyran bestäms, skall främst beaktas hyran för närmast jämförliga lokaler på 

orten.” Genom lagändringen kom den nya lydelsen att bli ”Marknadshyran skall i första hand 

bestämmas med utgångspunkt i en jämförelse med hyran för andra liknande lokaler på orten.” 

Exakt hur begreppet orten ska tolkas tycks inte vara föremål i förarbetena. Regeringen såg flera 

problem med att marknadshyran i de flesta fall fastställdes genom en allmän bedömning. En 

sådan tillämpning kunde leda till sämre förutsebarhet för parterna, risk för att hyran kunde 

fastställas till en annan nivå än parternas utredning gav stöd för och att det var besvärligt 

eftersom hyresnämndernas yttranden inte gick att överklaga och har presumtionsverkan i en 

efterföljande ersättningstvist.55 Lagändringen trädde ikraft den 1 april 2002 och syftet var 

således att tydliggöra i 12:57 a 1 st. att jämförelseprövningen skulle ske i första hand. 

I proposition 2001/02:41 följde även en diskussion om tillämpningen av huvudregeln, det vill 

säga att en jämförelseprövning ska ske i första hand. För att tillämpningen av 

jämförelseprövningen ska ske ändamålsenligt bör inte kraven på jämförbarhet mellan 

prövningslokalen och jämförelselokalerna ställas alltför högt. Risken är då att en 

jämförelseprövning inte blir av eftersom inga jämförelselokaler anses i grova drag jämförbara 

med prövningslokalen. Följden blir att hyresnämnden inte kan tillämpa huvudregeln. I 

propositionen anfördes: 

”Enligt vår mening bör kraven inte ställas högre än att det i allmänhet går att finns lokaler 

som kan ligga till grund för en jämförelseprövning. En jämförelseprövning bör kunna 

underlåtas enbart om det inte finns några andra lokaler på orten som ger information om 

marknadshyresnivån för den aktuella lokalen.”56 

                                                 
54 Prop. 2001/02:41 s. 51. 
55 Prop. 2001/02:41 s. 53 f. 
56 Prop. 2001/02:41 s. 54. 
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Efter lagändringen år 2002 har inga större ändringar gjorts som rör skälig hyra och 

marknadshyra för lokaler. Gällande rätt utgår således från den lydelse som 12:57 a JB hade 

efter lagändringen år 2002. 

 

3.2 Marknadshyra – gällande rätt 

Den gällande regleringen av marknadshyra för lokaler finns i 12:57 a 1 st. JB. Lagtexten följer 

den lydelse som kom med lagändringen år 2002 och som redovisades i avsnitt 3.1. Av 

bestämmelsen framgår att vid tillämpningen av 12:57 1 st. p. 5 JB skall en krävd hyra inte anses 

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

öppna marknaden. Den hyra som lokalen kan antas betinga på den öppna marknaden är 

marknadshyran. 

Vidare följer enligt lagtexten att marknadshyran i första hand skall bestämmas med 

utgångspunkt i en jämförelse med hyran för andra liknande lokaler på orten. Endast om det 

finns särskilda skäl får hänsyn tas till ökning av lokalens värde som en hyresgäst har 

åstadkommit. Med liknande lokaler anges enligt förarbetena att det ska röra sig om liknande 

typer av lokaler t.ex. butik, kontor, restaurang eller industrilokal. Vidare bör lokalernas läge, 

storlek, utformning och standard vara sådana att de kan ge ledning för vad som är 

marknadshyran för aktuell lokal.57 

I nu gällande rätt tycks vägledande rättspraxis på exakt vad som utgör jämförbara lokaler 

saknas. Här kan rättspraxis ha i uppgift att precisera hur begreppet jämförbar lokal ska tolkas. 

Det går dock att dra slutsatsen att eftersom jämförelseprövningen avser typen av lokal, till 

exempel kontor, butik, lager, industrilokal och så vidare, kommer en viss anknytning att ske till 

den aktuella användningen av lokalen. Typ av verksamhet eller rörelse som bedrivs i lokalen 

ska dock inte tas hänsyn till.58 

Frågan om vem av parterna som har att visa att hyran är skälig är föremål i rättspraxis och 

doktrin. Det är hyresvärden som har att visa att den hyra som han eller hon kräver är skälig 

oavsett vem av parterna som har sagt upp hyresavtalet för villkorsändring.59 I ett rättsfall från 

hovrätterna, RH 1997:29, var rättsfrågan bland annat om bevisbördan beträffande ett hyreskravs 

skälighet. Tingsrätten fann att hyresgästen med den åberopade utredningen inte förmått visa att 

                                                 
57 Prop. 2001/2002:41 s. 51 f. 
58 Victorin, Badur, Flodin, & Hager, s. 72. 
59 Holmqvist, Jordabalk (1970:994) 12 kap. 57 a § under Första stycket – Marknadshyra, Zeteo, lydelse 

2017-12-25. 
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hyresvärdens begärda hyra påtagligt överstigit skälig marknadshyra vid hyrestidens utgång. 

Hovrätten fastställde tingsrättens dom men anförde istället i skälen att vissa angivna 

omständigheter i förening med utredningen i övrigt gav vid handen att den av värden fordrade 

hyran motsvarade marknadshyra och därmed var skälig.60 Hyresvärden hade därmed fullgjort 

sin bevisbörda. 

Vid ett medlingsärende mellan parterna som avser hyresvärdens uppsägning för villkorsändring 

eller förlängningsvägran enligt 12:58 JB eller hyresgästens uppsägning för villkorsändring 

enligt 12:58 a JB, skall hyresnämnden om hyresvärden eller hyresgästen begär det, yttra sig om 

marknadshyran för lokalen, 12 a § LAH. Yttrandet ligger sedan till grund vid en eventuellt 

efterföljande skadeståndsprocess i tingsrätt. Hyresnämndens yttrande om marknadshyran får 

inte överklagas, 23 § 2 st. LAH. 

 

3.3 Jämförelseprövningen 

Enligt lagtexten i 12:57 a 1 st. JB följer att marknadshyran i första hand skall bestämmas med 

utgångspunkt i en jämförelse med hyran för andra liknande lokaler på orten. Endast om det 

finns särskilda skäl får hänsyn tas till ökning av lokalens värde som en hyresgäst har 

åstadkommit. Det är parterna som ska lämna in en utredning om hyrorna på orten till 

hyresnämnden och det är därefter upp till hyresnämnden att avgöra vilka av dessa lokaler som 

är jämförbara med prövningslokalen. 

Enligt prop. 1987/88:146 skall vid jämförelseprövningen en jämförelse göras med hyrorna för 

sådana lokaler som i vart fall i grova drag kan anses motsvara varandra. Det bör röra sig om 

liknande typ av lokal. Exempel på lokaltyper är butiker, kontor, restauranger, hotell och 

industrilokaler. Vilken typ av rörelse eller verksamhet som bedrivs i lokalen ska inte tillmätas 

betydelse utan det är lokaltypen som avgör om en lokal är i grova drag jämförbar med en annan. 

En butikslokal ska jämföras med en annan butikslokal etc. Vidare bör lokalernas läge, storlek, 

utformning och standard vara i grova drag likvärdiga. Även lägets betydelse för lokalen bör 

beaktas. Det bör noteras att samtliga fyra angivna faktorer i princip måste vara uppfyllda för att 

lokalerna ska anses vara i grova drag jämförbara. Är en lokal sådan att samtliga villkor inte 

uppfylls kommer den att uteslutas ur jämförelseprövningen. Att en lokal brister i något avseende 

jämfört med andra lokaler kan i vissa fall uppvägas av att den är bättre i något annat avseende.61 

                                                 
60 Se hovrättens skäl i RH 1997:29. 
61 Prop. 1987/88:146 s. 45 f. 
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Eftersom marknadshyran är den hyra som lokalen vid hyrestidens utgång kan antas betinga på 

öppna marknaden är det hyrorna för jämförelselokalerna vid hyrestidens utgång som ska 

beaktas. Därför studeras främst hyresavtal som nyligen ingåtts eller förlängts. Sådana hyror 

som inte kan anses representativa för marknadsläget bör uteslutas. Ett exempel är ett hyresavtal 

där det råder en särskild relation mellan hyresgästen och hyresvärden. Ett sådant förhållande 

kan påverka hyran på så sätt att en hyresvärd som har en särskild relation till hyresgästen kan 

erbjuda en betydligt lägre hyra än marknadshyran. Sådana hyror som inte är representativa ska 

inte heller beaktas vid jämförelseprövningen. Vidare bör uteslutas sådana hyresavtal där hyran 

ligger över hyrorna för jämförbara lokaler på grund av att hyresgästens verksamhet är av 

kortsiktig eller spekulativ art.62 Vidare anförs i propositionen: 

”På grund av lokalmarknadens struktur och då lokaler i allmänhet bara kan jämföras i 

grova drag, kan man förutsätta att det finns en relativt stor spridning på hyrorna för vissa 

lokaler, t.ex. butiker i de större tätorternas centrala delar. Det kan därför ofta bli svårt att 

finna en enhetlig hyresnivå för jämförliga lokaler, även sedan inte representativa, enstaka 

topphyror och mycket låga hyror uteslutits från jämförelsematerialet. Lokalens 

marknadshyra får då, med beaktande av den tendens som kan konstateras i 

hyresutvecklingen, bestämmas med utgångspunkt från den hyresnivå i 

jämförelsematerialet som framstår som den mest sannolika vid ett utbud av lokalen på 

marknaden. Därför bör rimlig hänsyn tas till de skillnader som kan konstateras hos 

lokalerna i jämförelsematerialet.”63 

Av citatet ovan framgår att om det inte går att finna en enhetlig hyresnivå i jämförelsematerialet, 

får hyras bestämmas från den nivå i materialet som framstår som den mest sannolika vid ett 

utbud av lokaler på marknaden. Den mest sannolika hyran är en annan sorts prövning än den 

direkta jämförelseprövningen som hyresnämnden ska göra i första hand och kan göras då 

hyresnämnden inte finner en enhetlig hyresnivå. Slutligen anges i förarbetena att om det saknas 

jämförbara lokaler på orten bör hyran få bestämmas genom en allmän värdering.64 Av dessa tre 

metoder – jämförelseprövningen, den mest sannolika hyran och en allmän värdering – ska en 

jämförelseprövning göras i första hand. Om ingen enhetlig hyresnivå finns kan hyran 

bestämmas från det som framstår som den mest sannolika hyran. Om det saknas i grova drag 

jämförbara lokaler på orten får en allmän värdering göras. 

                                                 
62 Prop. 1987/88:146 s. 46. 
63 Prop. 1987/88:146 s. 46. 
64 Prop. 1987/88:146 s. 46. 
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Det som avgör vilken metod som hyresnämnden slutligen använder sig av är huruvida 

hyresnämnden anser att de lokaler som ingår i parternas inlämnade jämförelsematerial är 

jämförbara med prövningslokalen i fråga. Om hyresnämnden gör bedömningen att de 

jämförelselokaler som ingår i parternas material inte är jämförbara med prövningslokalen gör 

hyresnämnden ingen jämförelseprövning. Effekten blir att lagens krav på en 

jämförelseprövning inte följs. Därför är det av stor vikt för en rättstillämpning som stämmer 

överens med lagstiftningen att hyresnämnden inte ställer för höga krav på vad som utgör 

jämförbara lokaler. 

 

3.4 Tidigare undersökningar av rättstillämpningen 

Även om lagen slår fast att hyresnämnden ska använda sig av en jämförelseprövning i första 

hand har flera undersökningar visat att detta inte efterlevs. I det följande redogörs för en 

utredning och två examensarbeten som samtliga undersökt frågan. 

I en statlig utredning, SOU 2000:76, konstaterades att hyresnämnderna i sällsynt få fall har låtit 

fastställa marknadshyran efter en jämförelseprövning med hyrorna för i grova drag jämförbara 

lokaler.65 Utredningen baserades på en genomgång av samtliga marknadsyttranden från landets 

hyresnämnder år 1999. Inte något av de 25 yttranden som hyresnämnden i Stockholm hade 

avgett under år 1999 byggde på en jämförelseprövning. Av de cirka 170 jämförelselokaler som 

hyresnämnden i Stockholm hade besiktigat anfördes inte i något yttrande att någon av 

jämförelselokalerna varit i grova drag jämförbara med prövningslokalen. Hyresnämnden i 

Malmö hade däremot i två av åtta yttranden gjort en jämförelseprövning och ansett att några av 

jämförelselokalerna varit i grova drag jämförbara med prövningslokalen. För hyresnämnden i 

Göteborg var motsvarande siffra två av tre yttranden där en jämförelseprövning hade gjorts och 

nästan samtliga jämförelselokaler har ansetts i grova drag jämförbara med 

prövningslokalerna.66 Utredningen visade också att hyresnämnderna sällan anser att någon av 

de åberopade lokalerna varit i grova drag jämförbara med prövningslokalen. Istället har det 

oftast gjorts en allmän värdering eller allmän skälighetsbedömning för att fastställa hyran. 

Ibland har det av parterna åberopade jämförelsematerialet fått utgöra bakgrundsmaterial till den 

allmänna skälighetsbedömningen. 67 

                                                 
65 SOU 2000:76 s. 198. 
66 SOU 2000:76 s. 198. 
67 SOU 2000:76 s. 198. 
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År 2002 följde en reform av hyreslagstiftningen som bland annat gav den nuvarande lydelsen 

av 12:57 a JB. I förarbetena till den nya lagtexten tydliggjorde regeringen att en 

direktjämförelse ska användas ”i första hand” samt att jämförelseprövningen ska avse lokaler 

som är ”i grova drag” jämförbara.68 Lagändringen torde ha varit en reaktion på att 

hyresnämnderna använt sig av en jämförelseprövning alltför restriktivt. 

Flera år efter SOU 2000:76, som visade att hyresnämnderna i sällsynt få fall låtit fastställa 

marknadshyran efter en jämförelseprövning, undersöktes på nytt hyresnämndernas yttranden 

om marknadshyra i ett examensarbete69 från år 2014. Undersökningen konstaterade att läget är 

fortsatt oförändrat.70 Resultatet av undersökningen visade att hyresnämnderna i första hand 

väljer en fri värdering istället för en jämförelseprövning. Hyresnämnden i Stockholm hade i 

samtliga sina 22 yttranden under åren 2012-2013 använt sig av en allmän eller fri värdering. 

Av hyresnämnden i Göteborgs sex marknadsyttranden under åren 2009-2013 fastställdes 

marknadshyran med allmän värdering. Hyresnämnden i Malmö använde sig av en fri värdering 

i samtliga av sina 16 marknadsyttranden mellan åren 2009-2013. Författaren till 

undersökningen ställde sig kritisk och menade att lagändringen, som byggde på utredningen i 

SOU 2000:76, inte inneburit att hyresnämnderna i första hand använder jämförelseprövningen 

för att bestämma marknadshyran. 

I ytterligare ett examensarbete71 från år 2015 konstaterades att en direktjämförelse av 

hyresnämnden är sällsynt eftersom hyresnämnden i majoriteten av fallen bedömer de flesta 

presenterade jämförelselokalerna som icke jämförbara.72 Enligt författarna till studien blir det 

”istället upp till hyresnämndens ’allmänna kännedom’ och ’skälighetsbedömning’ att motivera 

fram prövningslokalens marknadshyra.” Undersökningen baserades på intervjuer med 

representanter från hyresnämnden och ombud som företräder hyresparterna. 

Eftersom flera undersökningar bevisligen har påtalat att hyresnämnderna sällan använder sig 

av en jämförelseprövning går det ställa frågan om hyresnämnderna har tagit till sig av kritiken. 

Därför är det motiverat att på nytt undersöka marknadsyttranden från hyresnämnderna för att 

se om rättstillämpningen har förändrats eller om läget är fortsatt oförändrat. 

                                                 
68 Prop. 2001/02:41 s. 51 ff. 
69 Ask, Carl, Hyresnämndens yttrande om marknadshyra: lagstiftningen i behov av förtydligande?, 

Examensarbete vid Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, 2014. 
70 Angående detta stycke, se Ask, s. 15. 
71 Dratos, Alexander & Suvilehto, Joakim, Marknadsyttrande: hyresnämndens bedömning av marknadshyran, 

Examensarbete vid Kungliga Tekniska högskolan, Institutionen för fastigheter och byggande, 2015. 
72 Angående detta stycke, se Dratos & Suvilehto, s. 47. 
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4. Hyresnämndernas yttranden om marknadshyra åren 2014-2016 

I det här avsnittet följer en undersökning av hyresnämndernas marknadsyttranden. 

Undersökningen tar sikte på marknadsyttranden från samtliga åtta hyresnämnder i Sverige: 

hyresnämnderna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, Linköping, Jönköping, Sundsvall 

och Umeå under åren 2014-2016. För att ge en uppdaterad och heltäckande bild över 

rättstillämpningen har samtliga hyresnämnder i landet undersökts. Hyresnämnderna har 

kontaktats via e-post till den e-postadress som respektive hyresnämnd har angett på sin hemsida. 

Samtliga respondenter har svarat. Hyresnämnderna i Linköping och Sundsvall har dock uppgett 

att de inte har avgett några yttranden under den sökta perioden och från dessa nämnder har 

således inget underlag lämnats. Enbart marknadsyttranden från hyresnämnderna har 

undersökts. Yttranden om arrendenivåer från landets arrendenämnder har inte undersökts. 

Syftet med undersökningen är att se hur hyresnämndernas bedömning av marknadshyran går 

till i praktiken samt om rättstillämpningen stämmer överens med lagstiftningen. Det innebär 

närmare bestämt att undersökningen tar sikte på att fastställa vilken metod som hyresnämnderna 

använder sig av när de bestämmer marknadshyran. Detta är relevant eftersom lagens 

utgångspunkt är att en jämförelsemetod ska användas i första hand. 

 

4.1 Översikt 

Resultatet av studien presenteras inledningsvis av följande tabeller i avsnitt 4.1.1 och 4.1.2. 

Tabell 1 visar antalet marknadsyttranden som har avgetts från respektive hyresnämnd dels 

under specifika år, dels under den samlade perioden som undersökts. Det rör sig om totalt 33 

marknadsyttranden under åren 2014-2016. De flesta kommer från hyresnämnden i Stockholm 

som har avgett 21 marknadsyttranden (67 % av det totala antalet yttranden). Hyresnämnden i 

Göteborg har avgett sex yttranden och hyresnämnden i Malmö har avgett tre yttranden. 

Hyresnämnderna i Västerås, Jönköping och Umeå har avgett varsitt yttrande under den 

undersökta perioden. 

Tabell 2 visar översiktligt vilken metod hyresnämnderna har använt sig av vid bestämmandet 

av marknadshyran. Syftet med tabellen är att ge en bild av i vilken utsträckning hyresnämnderna 

använder sig av en jämförelseprövning, direktjämförelse, vilket lagstiftningen fordrar i första 

hand. De tre metoderna som hyresnämnderna använder sig av är jämförelseprövning, mest 

sannolik hyra och allmän bedömning, även kallad allmän skälighetsbedömning eller allmän 

(fri) värdering, och i de flesta fall framgår uttryckligen i yttrandena vilken metod som används. 
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4.1.1 Tabell 1. Antal marknadsyttranden från hyresnämnderna åren 2014-2016 

 

 

HYRESNÄMND 

 

ÅR 2014 

 

ÅR 2015 

 

ÅR 2016 

 

TOTALT 

Stockholm 7 8 6 21 

Göteborg 1 2 3 6 

Malmö 0 1 2 3 

Västerås 0 1 0 1 

Linköping 0 0 0 0 

Jönköping 0 1 0 1 

Sundsvall 0 0 0 0 

Umeå 1 0 0 1 

TOTALT 9 13 11 33 

 

 

4.1.2 Tabell 2. Metod i hyresnämndernas marknadsyttranden åren 2014-2016 

 

ÅR ANTAL 

YTTRANDEN 

JÄMFÖRELSE-

PRÖVNING 

MEST 

SANNOLIK 

HYRA 

ALLMÄN 

BEDÖMNING 

2014 9 0 0 9 

2015 13 1 2 10 

2016 11 0 2 9 

TOTALT 33 1 4 28 
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4.2 Undersökning av marknadsyttranden åren 2014-2016 

Följande avsnitt analyserar hyresnämndernas yttranden från år till år. Syftet är att se i vilken 

utsträckning hyresnämnden använder sig av en jämförelseprövning samt om rättstillämpningen 

har förändrats från år till år. Varje enskilt ärende kommer inte att analyseras i detalj utan syftet 

är att ge en allmän bild över rättstillämpningen för att kunna se vilken metod som 

hyresnämnderna har använt sig av när de har avgett marknadsyttranden. 

 

4.2.1 Hyresnämnden i Stockholm 

Hyresnämnden i Stockholm har under åren 2014-2016 avgett 21 marknadsyttranden. 

År 2014 avgav hyresnämnden i Stockholm sju marknadsyttranden. I samtliga yttranden gjorde 

hyresnämnden en allmän skälighetsbedömning. Skälen till detta var exempelvis att 

hyresnämnden ansåg att de åberopade jämförelselokalerna inte var i grova drag jämförbara eller 

att endast begränsade slutsatser kunde dras av bakgrundsmaterialet. I ett av dessa yttranden 

gjorde hyresnämnden en samlad bedömning som grundades på enbart en prövningslokal och 

med utgångspunkt i parternas åberopade material.73 Det rörde sig således inte om en 

jämförelseprövning. 

År 2015 avgav hyresnämnden i Stockholm åtta marknadsyttranden. Inte i något av yttrandena 

gjorde hyresnämnden en direkt jämförelseprövning. Hyresnämnden gjorde således en allmän, 

fri värdering i samtliga fall. I fyra av dessa yttranden ansåg hyresnämnden dock att 

jämförelsematerialet kunde ge viss eller god vägledning vid bedömningen av marknadshyran.74 

I ett yttrande ansåg hyresnämnden att jämförelselokalerna skulle beaktas.75 I ett yttrande ansåg 

hyresnämnden att vissa jämförelselokaler måste tillmätas stor betydelse vid bedömningen av 

marknadshyran.76 

År 2016 avgav hyresnämnden i Stockholm sex marknadsyttranden. I fem av dessa yttranden 

gjorde hyresnämnden en allmän skälighetsbedömning. I ett av dessa fem yttranden gjorde 

hyresnämnden en friare bedömning, varvid jämförelseobjekten gav god vägledning.77 Endast i 

ett av de sex yttrandena fann hyresnämnden att en jämförelselokal var i grova drag jämförbar 

med prövningslokalen samt att övriga lokaler var av intresse vid hyresnämndens prövning. 

                                                 
73 Ärende nr 6379-13. 
74 Se ärende nr 7353-14, 8366-14, 13281-14 och 876-15. 
75 Ärende nr 665-14. 
76 Ärende nr 8272-14. 
77 Ärende nr 14815-15. 
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Hyresnämnden bestämde marknadshyran utifrån den mest sannolika hyran för 

prövningslokalen på den öppna marknaden.78  

 

4.2.2 Hyresnämnden i Göteborg 

Hyresnämnden i Göteborg har under perioden 2014-2016 avgett sex marknadsyttranden. I 

samtliga sex yttranden gjorde hyresnämnden en fri värdering av marknadshyran. 

År 2014 avgav hyresnämnden i Göteborg endast ett marknadsyttrande. I yttrandet ansåg 

hyresnämnden att den var hänvisad till en mer fri värdering av marknadshyran beträffande 

prövningslokalen eftersom det åberopade materialet inte ansågs vara tillräckligt jämförbart.79 

År 2015 avgav hyresnämnden i Göteborg två marknadsyttranden. I båda yttrandena använde 

hyresnämnden en fri värdering vid bestämningen av marknadshyran. Skälet till detta var i båda 

fallen att hyresnämnden ansåg att två godtagbara jämförelselokaler inte utgjorde tillräckligt 

underlag för att bestämma marknadshyran efter en direktjämförelse. Parternas utredning fick 

dock tjäna som bakgrundsmaterial.80 

År 2016 avgav hyresnämnden i Göteborg tre marknadsyttranden. I samtliga tre yttranden 

använde hyresnämnden en fri värdering utifrån den utredning parterna åberopat och nämndens 

kunskaper. Hyresnämnden ansåg i samtliga yttranden att de jämförbara lokalerna som åberopats 

var för få för att en direktjämförelse med prövningslokalen skulle kunna ske. I ett av fallen 

ansåg hyresnämnden att fyra av jämförelselokalerna var tillräckligt jämförbara men att fyra 

jämförelseobjekt var för få för att kunna göra en direktjämförelse.81 

 

4.2.3 Hyresnämnden i Malmö 

Hyresnämnden i Malmö har under perioden 2014-2016 avgett totalt tre marknadsyttranden. 

I det enda yttrandet från år 2015 ansåg hyresnämnden i Malmö att jämförelselokalerna i det 

åberopade materialet inte var direkt jämförbara och hyresnämnden bedömde marknadshyran 

för prövningslägenheten utifrån den mest sannolika hyresnivån vid utbud på marknaden.82 Det 

                                                 
78 Ärende nr 7367-15. 
79 Ärende nr 1932-14. 
80 Se ärende nr 3061-14 och 1282-15. 
81 Ärende nr 2664-16. 
82 Ärende nr 730-15. 
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bör tolkas som att hyresnämnden varken gjorde en jämförelseprövning eller en fri bedömning 

utan bedömde marknadshyran utifrån den mest sannolika hyran. 

År 2016 avgav hyresnämnden i Malmö två marknadsyttranden. I det ena yttrandet gjorde 

hyresnämnden en fri bedömning eftersom den ansåg att det saknades jämförelselokaler som 

kunde anses vara i grova drag jämförbara med prövningslokalen.83 I det andra yttrandet ansåg 

hyresnämnden att jämförelselokalerna var så pass lika att de fick anses vara i grova drag 

jämförbara. Eftersom det rörde sig om endast två jämförelselokaler ansåg hyresnämnden dock 

att det inte gick att tala om en enhetlig hyressättning utan bedömde hyran utifrån den mest 

sannolika hyresnivån.84 

 

4.2.4 Hyresnämnden i Västerås 

Hyresnämnden i Västerås har endast vid ett tillfälle under åren 2014-2016 avgett ett 

marknadsyttrande. I yttrandet från år 2015 beaktade hyresnämnden hyresgästens 

jämförelsematerial med viss försiktighet vid bedömningen. Hyresnämnden bedömde 

marknadshyran utifrån vad som framstod som den mest sannolika hyran vid ett utbud av lokaler 

på den öppna marknaden.85 

 

4.2.5 Hyresnämnden i Linköping 

Hyresnämnden i Linköping har inte avgett något marknadsyttrande under den efterfrågade 

perioden. 

 

4.2.6 Hyresnämnden i Jönköping 

Hyresnämnden i Jönköping har endast vid ett tillfälle under perioden 2014-2016 avgett ett 

marknadsyttrande. Yttrandet från år 2015 kan tolkas som att hyresnämnden gjorde en 

jämförelseprövning. Hyresnämnden gjorde bedömningen av prövningslokalens hyra i 

jämförelse med övriga lokaler i den mer modernt utformade delen av köpcentrumet som 

prövningslokalen låg i.86 En förklaring till att hyresnämnden gjorde en jämförelseprövning kan 

vara att prövningslokalen låg i ett köpcentrum och att förutsättningarna för att hitta jämföra 

                                                 
83 Se ärende nr 82-16. 
84 Se ärende nr 2841-15. 
85 Se ärende nr 1775-14. 
86 Se ärende nr 327-15. 
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lokaler var goda eftersom lokalerna låg inom samma köpcentrum med liknande läge och inom 

samma direkta område. 

 

4.2.7 Hyresnämnden i Sundsvall 

Hyresnämnden i Sundsvall har inte avgett något marknadsyttrande under den efterfrågade 

perioden. 

 

4.2.8 Hyresnämnden i Umeå 

Hyresnämnden i Umeå har endast vid ett tillfälle under perioden 2014-2016 avgett ett 

marknadsyttrande. I yttrandet från år 2014 var det inte möjligt för nämnden att enbart genom 

en jämförelse med åberopade lokaler komma fram till vad som var marknadshyran. Istället 

gjorde nämnden en skälighetsbedömning.87 

 

4.3 Analys av hyresnämndernas yttranden åren 2014-2016 

Hyresnämnden har under den undersökta perioden avgett 33 marknadsyttranden. Att det inte 

rör sig om fler yttranden torde bero på att parterna i de allra flesta medlingstvisterna förliks, det 

vill säga att parterna når en överenskommelse efter hyresnämndens medling. Av totalt 33 

marknadsyttranden som har avgetts under åren 2014-2016 har hyresnämnden bara gjort en 

direkt jämförelseprövning. Det motsvarar 3 % av det totala antalet yttranden. Nästan alla av 

hyresnämndens yttranden under denna period har istället bestämts genom en allmän 

bedömning. Det rör sig om 28 av 33 yttranden som avgjorts genom en allmän bedömning. Det 

motsvarar cirka 85 % av det totala antalet yttranden. I fyra yttranden har hyresnämnden bestämt 

marknadshyran utifrån den mest sannolika hyran. Det motsvarar 12 % av samtliga yttranden. 

I de flesta fall anges uttryckligen i skälen att hyresnämnden har använt sig av en allmän 

bedömning. Den allmänna bedömningen går under delvis olika namn. Allmän eller fri 

bedömning, allmän eller fri värdering samt allmän skälighetsbedömning är olika exempel på 

samma metod. I vissa fall är det dock oklart vilken metod som hyresnämnden har använt sig av 

för att bestämma marknadshyran. Exempelvis anger inte hyresnämnden i fyra yttranden om den 

har använt sig av en jämförelseprövning eller en allmän bedömning.88 Istället tycks det röra sig 

                                                 
87 Ärende nr 692-13. 
88 Ärende nr 7367-15, 730-15, 2841-15 och 1775-14. 
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om en metod där hyresnämnden fastställer marknadshyran utifrån den mest sannolika hyran vid 

ett utbud av lokaler. 

Av undersökningen framgår vissa skillnader mellan de undersökta åren. År 2014 använde sig 

hyresnämnden av en allmän skälighetsbedömning i samtliga yttranden medan yttranden från 

år 2015 visar att hyresnämnden i tre av tretton fall inte gjort en allmän bedömning. Det 

motsvarar 23 % av det totala antalet yttranden under år 2015. Kanske låg examensarbetet från 

år 2014, som påvisade att hyresnämnden i första hand väljer en fri värdering framför en 

jämförelseprövning, bakom att procentuellt färre yttranden avgjordes med en allmän 

bedömning år 2015. Av dessa tre yttranden användes en jämförelseprövning endast i ett fall. 

Det framgår vissa skillnader mellan de olika hyresnämnderna i landet. Hyresnämnden i 

Jönköping var den enda hyresnämnd som gjorde en direkt jämförelseprövning. En förklaring 

till att hyresnämnden gjorde en jämförelseprövning i det fallet kan vara att prövningslokalerna 

låg i ett köpcentrum och att det därmed fanns goda förutsättningar för att hitta jämförbara 

lokaler. Att anmärka är att hyresnämnden i Göteborg i flera av sina yttranden hade godtagbara 

prövningslokaler men ändå inte gjorde en direktjämförelse. Skälet till detta var att 

hyresnämnden ansåg att jämförelselokalerna i fråga var för få för att ligga till grund för en 

direktjämförelse. En notering är att hyresnämnderna i de mindre städerna i lägre utsträckning 

gjorde en allmän bedömning för att bestämma marknadshyran.89 Skälet till detta tycks vara 

oklart. 

För att sammanfatta de undersökta marknadsyttrandena går det att konstatera att hyresnämnden 

har svårt att använda jämförelseprövningen som huvudsaklig metod i sina yttranden. Detta 

tycks till stor del bero på att hyresnämnden i de flesta fall anser att det jämförelsematerial som 

åberopas av parterna inte är tillräckligt jämförbart med prövningslokalen. Av det 

jämförelsematerial som hyresparterna har lämnat in till hyresnämnderna anses nästan inga 

jämförelselokaler vara i grova drag jämförbara med prövningslokalerna. I vissa fall hittar 

hyresnämnden godtagbara jämförelselokaler men då anses de för få till antalet för att kunna 

göra en direktjämförelse. Att hyresnämnden ställer höga krav på vad som är en jämförbar lokal 

leder till att en jämförelseprövning inte kan göras. Detta är ett problem eftersom lagstiftningen 

fordrar att en jämförelseprövning i första hand ska ligga till grund för bestämmandet av 

marknadshyran. Visserligen är hyresnämnden bunden av det bakgrundsmaterial som parterna 

lämnar in till nämnden men även i de fall där flera jämförelselokaler finns i bakgrundsmaterialet 

                                                 
89 Se avsnitt 4.2.3, 4.3.4, 4.2.6 och 4.2.8. 
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har hyresnämnden svårt att finna jämförelselokalerna vara grovt jämförbara. Vid den senaste 

ändringen av 12:57 a JB angavs i förarbetena att en jämförelseprövning får underlåtas enbart 

om det saknas jämförbara lokaler på orten.90 Rättstillämpningen kan av det här skälet inte anses 

vara ändamålsenlig med lagstiftningen och motiven bakom denna.91 Effekten är att lagens krav 

inte efterlevs och förutsebarheten för parterna minskar. 

 

4.4 Jämförelse med tidigare undersökning av åren 2009-2013 

I Carl Asks examensarbete från år 2014 granskades marknadsyttranden från hyresnämnderna i 

Stockholm, Göteborg och Malmö åren 2009 till 2013. 92 Syftet var att se om, och i vilken 

utsträckning, hyresnämnden fastställer marknadshyran med hjälp av en jämförelseprövning 

med hyran för andra liknande lokaler på orten, vilket lagstiftningen ställer krav på enligt 

12:57 a JB. Resultatet av undersökningen visade att hyresnämnden i första hand väljer en fri 

värdering istället för en jämförelseprövning. Hyresnämnden i Stockholm hade i samtliga av 

sina 22 yttranden under åren 2012-2013 använt sig av en allmän eller fri värdering. Av 

hyresnämnden i Göteborgs sex marknadsyttranden under åren 2009-2013 fastställdes 

marknadshyran med allmän värdering. Hyresnämnden i Malmö använde sig av en fri värdering 

i samtliga av sina 16 marknadsyttranden mellan åren 2009-2013. Författaren till 

undersökningen ställde sig kritisk och menade att lagändringen, som byggde på utredningen i 

SOU 2000:76, inte inneburit att hyresnämnderna i första hand använder jämförelseprövningen 

för att bestämma marknadshyran. 

Resultatet av den här studien bekräftar i stort den bild som gavs i undersökningen år 2014. Av 

totalt 33 marknadsyttranden som har avgetts under åren 2014-2016 har hyresnämnden bara gjort 

en direkt jämförelseprövning. Det tycks vara svårt för hyresnämnden att finna lokalerna i de av 

parterna åberopade jämförelsematerialet vara grovt jämförbara med prövningslokalen och 

hyresnämnden blir således hänvisad till att göra en allmän skälighetsbedömning för att en 

bedömning av marknadshyran ska kunna göras. Hyresnämnden tycks således ställa för höga 

krav på jämförbarhet eftersom nämnderna sällan anser att jämförelselokalerna är grovt 

jämförbara med prövningsobjektet. Eftersom rättstillämpningen i hyresnämnderna ser ut på 

detta sätt kan man således konstatera att läget är oförändrat. 

 

                                                 
90 Prop. 2001/02:41 s. 76. 
91 Prop. 2001/02:41 s. 54. 
92 Angående detta stycke, se Ask, s. 13-14. 
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4.4 Förslag på åtgärder 

Frågan är om, och i så fall vad, som bör göras för att hyresnämnderna bättre ska efterleva lagens 

krav på att en jämförelseprövning ska göras. Det kan inte vara lagstiftarens avsikt att 

jämförelseprövningen, som enligt lagen ska användas i första hand, nästan aldrig används. 

Lydelsen av 12:57 a JB ändrades genom en reform som trädde i kraft under 200293, då 

regeringen tydliggjorde att en direktjämförelse ska användas i första hand samt att 

jämförelseprövningen verkligen ska avse lokaler som endast är i grova drag jämförbara.94 

Lagändringen avsåg att en jämförelseprövning ska göras i första hand men dessvärre tycks inte 

denna åtgärd ha lett till önskad effekt. Ett förslag för att öka antalet jämförelseprövningar är att 

begreppet ”jämförbar” utvidgas. Exakt hur detta ska utformas bör vidare utredas av lagstiftaren. 

En åtgärd som redan har föreslagits i examensarbetet från år 2014 är upprättandet av en databas 

över samtliga lokalhyror så att hyresnämnderna enklare ska kunna finna jämförbara lokaler och 

inte endast förlita sig på det jämförelsematerial som parterna åberopar.95 En heltäckande 

nationell databas med samtliga lokalhyror finns inte i skrivande stund men försök att 

sammanfatta hyresnivåerna i landets större städer samt inom olika stadsdelar finns i form av 

olika privata initiativ. Exempel på dessa är hemsidan lokaler.nu96 som redovisar månadsaktuell 

genomsnittlig hyra för kontorslokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö och bloggen yta.se97 

som redovisar hyresnivåerna för kontor i Stockholm och Göteborg. I väntan på en nationell 

databas över samtliga lokalhyror i landet kan initiativ som dessa vara en hjälp för att få en 

översiktlig bild över hyresnivåerna och de skulle kunna kompletteras med de gällande hyrorna 

för att kunna användas som jämförelsematerial. 

Det går även att diskutera rättssäkerheten vid förfarandet i hyresnämnden. Det visar sig i 

hyresnämndernas yttranden om marknadshyra att hyresnämnden ställer höga krav på 

jämförbarhet av lokaler. Det kan inte vara överensstämmande med lagstiftarens avsikt.98 

Lagtexten i 12:57 a 1 st. JB är tydlig att marknadshyran i första hand ska bestämmas genom en 

jämförelseprövning av andra hyror för liknande lokaler på orten. Om den prövningen inte görs 

                                                 
93 SFS 2002:29 med ikraftträdande 1 april 2002. 
94 Prop. 2001/02:41 s. 51 ff. 
95 Ask, s. 17. 
96 Lokaler.se, ”http://www.lokaler.nu/hyra-lokal/kontor/hyresnivaer-for-kontorslokaler”, lydelse 2017-12-17. 
97 Yta.se Blogg, ”https://yta.se/blogg/snitthyror-for-kontor-i-stockholm/”, lydelse 2017-12-17 och Yta.se Blogg, 

”https://yta.se/blogg/hyresnivaer-for-kontor-i-goteborg/”, lydelse 2017-12-17. 
98 Prop. 2001/02:41 s. 54. 



40 

 

på grund av att hyresnämnderna ställer för höga krav på jämförelseobjekten frångår nämnden 

det uppställda rekvisitet i lagen och rättstillämpningen blir oförutsägbar. 

Vidare går inte hyresnämndernas yttranden om marknadshyra att överklaga enligt 23 § 2 st. 

LAH, vilket ytterligare ställer frågan om rättssäkerhet på sin spets. I en rättssäker process bör 

det vara möjligt att överklaga beslut som är betungande eller som kan vara felaktiga. 

Hyresnämndernas yttrande om marknadshyran ligger även till grund vid en eventuellt 

efterföljande skadeståndsprocess i tingsrätten och även detta kan påverka en part ekonomiskt. 

Möjligheten för parterna att överklaga hyresnämndernas yttranden om marknadshyran kan 

också vara ett sätt att indirekt sätta press på hyresnämnderna att följa lagens krav och göra en 

jämförelseprövning. Genom att möjligheten att överklaga yttrandet finns, vet hyresnämnderna 

att någon av parterna kan kräva att en ny prövning av marknadshyran görs och det kan leda till 

att hyresnämnderna i högre utsträckning gör en jämförelseprövning från början för att inte 

behöva göra om processen vid ett eventuellt överklagande. Det går inte att utesluta att fel kan 

begås vid bestämmandet av marknadshyran och därför bör det utredas vidare om 

hyresnämndernas yttranden om marknadshyra bör vara möjliga att överklaga. 

Det som talar mot att parterna ges rätt att överklaga hyresnämndens yttranden om marknadshyra 

är ekonomiska skäl i form av ökade utgifter för staten och parterna. Vidare diskussion om detta 

förs i avsnitt 6.5. 
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5. Marknadshyra i utländsk rätt 

I svensk rätt gäller som redan beskrivits ett indirekt besittningsskydd och marknadshyra vid 

lokalhyra. I det här avsnittet undersöks motsvarande företeelser i två utländska rättssystem: det 

norska och det tyska. Efter att de grundläggande bestämmelserna om besittningsskydd och 

marknadshyra inom rättssystemen har presenterats följer en jämförelse mellan det svenska och 

de ifrågavarande utländska rättssystemen i avsnitt 6. 

 

5.1 Norsk rätt 

5.1.1 Introduktion 

I norsk rätt gäller från och med den 1 januari 2000 lov om husleie av 26. mars 1999 nr. 17, 

[cit. Husleieloven]. Husleieloven kan på svenska översättas till hyreslagen. Lagen är uppdelad 

i 13 kapitel. Vissa bestämmelser i husleieloven är dispositiva och kan avtalas bort av parterna i 

hyresavtalet medan andra är tvingande. Det rättsliga regelverket för besittningsskydd och 

marknadshyra kommer att presenteras i det följande. 

I norsk rätt råder en begreppsmässig uppdelning mellan bostad och lokal. I § 1-1 5 st. 

husleieloven definieras begreppet lokal. Det norska ordet för lokal är lokale. Lokal definieras 

negativt som annan lägenhet än bostad, som på norska heter bolig. I tidigare norsk lag användes 

begreppet forretningslokaler, vilket i lagtexten definierades som butiker, kontor, lager, 

verkstäder, garage, restauranger kaféer och liknande. Begreppet forretningslokaler har i den nya 

husleieloven ersatts av begreppet lokale som har en något bredare betydelse.99  

 

5.1.2 Besittningsskydd 

I husleieloven finns ingen bestämmelse som reglerar hyresgästens besittningsskydd. Eftersom 

den norska hyresmarknaden är fri har lokalhyresgästen ingen generell rätt till ekonomisk 

kompensation vid hyresförhållandets upphörande. Det finns således inget indirekt 

besittningsskydd eller motsvarighet till detta.  

Hyresgästen har däremot rätt till ersättning vid andra särskilda omständigheter vid 

hyresförhållandets upphörande exempelvis vederlag för förbättringar som hyresgästen har gjort 

i lokalen med hyresvärdens samtycke, § 10-5 husleieloven, och vederlag för kundkrets som 

hyresgästen har arbetat upp under hyresförhållandet och som hyresvärden efter 

                                                 
99 Magistad, Vigdis Knutsen, Leie av lokaler: en gjennomgang av lov om husleie av 26 mars 1999 nummer 17: 

fellesbestemmelsene om boligleie og lokalleie, bestemmelsene om lokalleie, Cappelen, Oslo, 2008, s. 66. 
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hyresförhållandets slut drar ekonomisk vinning av, § 10-6 husleieloven. Dessa bestämmelser 

kan avtalas bort av parterna i hyresavtalet och det är något som ofta görs.100 

 

5.1.3 Marknadshyra 

Hyran ska vara till beloppet bestämd enligt § 3-1 husleieloven. Vid lokalhyra kan parterna även 

välja andra ordningar.101 Exempelvis hindrar inte lagen omsättningsbaserad hyra, minimihyra 

eller kombinationer. 

Enligt § 3-1 2 st. husleieloven förpliktigas hyresgästen att betala marknadshyra om inget annat 

är avtalat mellan parterna. Begreppet marknadshyra förekommer inte i § 3-1 husleieloven men 

det följer emellertid av lagens terminologi i övrigt, särskilt i § 12-2 1 st. husleieloven att lagen 

använder begreppet marknadshyra om den hyra som ska fastställas enligt § 3-1 husleieloven. 

Med marknadshyra menas en genomsnittlig hyresnivå där bara nya hyresavtal jämförs.102 

Marknadshyra är den hyra som hyresvärden kan uppnå för likartade hyresförhållanden på 

avtalstidpunkten.103 Av husleieloven framgår att om hyrans storlek inte är avtalad kan 

hyresgästen kräva en hyra som motsvarar det som vanligtvis uppnås på avtalstidpunkten vid ny 

uthyrning av liknande rum på liknande lokaler. Det kan vara svårt att praktiskt avgöra vilka 

hyresavtal som är jämförbara men det som ska räknas är läge, standard och hyresvillkor.104 

I norsk rätt kan ett hyresavtal vara antingen tidsbegränsat eller tidsobegränsat och de olika 

avtalstyperna är inte jämförbara med varandra i en sådan jämförelse som avses i § 3-1 

husleieloven. Denna bestämmelse är dispositiv och kan avtalas bort av parterna. 

I motsats till marknadshyra enligt § 3-1 2 st. husleieloven står gjengs leie enligt § 4-3 

husleieloven. En svensk översättning till detta begrepp är gängse hyra. Enligt gängse hyra ska 

löpande hyresavtal, även de som är nya, jämföras. Enligt § 4-1 1 st. husleieloven gäller att det 

inte kan avtalas om en hyra som är orimlig i förhållande till det som vanligtvis uppnås vid 

avtalstidpunkten vid ny hyra av liknande lägenhet på liknande avtalsvillkor. Det innebär att 

hyran, som ska vara marknadshyra om parterna inte har avtalat annat, inte får avvika kraftigt 

från vad som är gängse hyra. 

 

                                                 
100 Magistad, s. 455. 
101 Magistad, s. 160. 
102 Magistad, s. 160. 
103 Magistad, s. 520. 
104 Magistad, s. 163. 
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Ett klargörande kan behövas för att läsaren ska förstå hur marknadshyran förhåller sig till den 

gängse hyra. § 3-1 husleieloven fyller ut hyresavtalet och innebär att om parterna inte har avtalat 

om hyrans storlek ska marknadshyra gälla. Marknadshyran motsvarar genomsnittshyran för 

jämförbara nya hyresförhållanden på orten. Bestämmelsen om marknadshyra kan avtalas bort 

av parterna. Det kan däremot inte § 4-1 husleieloven som utgör den övre gränsen för vilken 

hyra som ska betalas. Hyran, som ska vara marknadshyra om inget annat är avtalat, får inte 

överstiga den gängse hyran. § 4-1 husleieloven är tvingande och kan inte avtalas bort av 

parterna. Bestämmelsen utgör således en form av kontroll mot att hyresvärden inte tar ut en 

orimlig hyra. 

Är parterna inte överens om hyrans storlek kan någon av dem kräva att hyran blir fastställd efter 

bestämmelserna i § 12-2 husleieloven. Av bestämmelsen framgår att om parterna inte kommer 

överens om vad som är marknadshyran enligt § 3-1 husleieloven kan vardera parten kräva 

tvisten avgjord av en takstnemnd. En svensk översättning på det norska ordet takstnemnd skulle 

kunna vara värderingsnämnd. Takstnemnden ska bestå av tre medlemmar och utnämns av 

tingsrätten i den domkrets som fastigheten ligger i. Vardera parten kan framställa krav om en 

ny takstnemnd inom fjorton dagar efter att takstnemndens skriftliga och motiverade beslut är 

mottaget enligt § 12-2 2 st. husleieloven.  Det finns även en möjlighet för vardera parten att 

lämna in en stämningsansökan till tingsrätten inom en månad efter takstnemndens beslut enligt 

§ 12-2 3 st. husleieloven. 

Fastslår hyresavtalet att § 12-2 husleieloven inte skall gälla skall inget förfarande ske i 

takstnemnden. Detsamma gäller om hyresavtalet slår fast att bestämmelserna om  marknadshyra 

eller tillpassning till gängse hyra inte skall gälla.105 

 

5.1.4 Rättstillämpning 

En undersökning av den norska takstnemndens beslut om marknadshyra har inte gjorts inom 

ramen för den här uppsatsen. Takstnemndens beslut om marknadshyra för perioden 2014-2016 

har sökts genom en förfrågan till Oslo tingsrätt men utan resultat. 

 

                                                 
105 Magistad, s. 518 f. 
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5.2 Tysk rätt 

5.2.1 Introduktion 

Tysk rätt utgör en del av den kontinentala rätten och det som framförallt utmärker den tyska 

rätten är att den i väldigt hög utsträckning är reglerad i lag. Detta gäller även på det 

hyresrättsliga området. Reglerna om hyra återfinns i Bürgerliches Gesetzbuch106 [cit. BGB], 

som är en lag som omfattar de centrala delarna av landets civilrättsliga lagstiftning. BGB är en 

kodifiering, vilket innebär att dess syfte är att samla all privaträttslig lagstiftning. 

De rättsliga reglerna om hyra återfinns i andra boken i BGB som behandlar all fordringsrätt. 

Reglerna om hyra återfinns i §§ 535-580 a BGB. I § 578 BGB stipuleras vilka bestämmelser i 

lagen som är tillämpliga vid hyra av lokaler. Dessa är §§ 550, 562-562 d. 566-567 d, 570, samt 

§§ 552 1 st., 555 a 1-3 st., 555 b, 555 c 1-4 st., 555 d 1-6 st., 555 e 1 och 2 st., 

555 f och 569 2 st. Den tyska lagstiftningen är mycket detaljerad och en presentation av samtliga 

bestämmelser som gäller vid lokalhyra är inte motiverad på grund av den valda avgränsningen 

utan nedan följer en presentation av de relevanta principerna som gäller besittningsskydd och 

marknadshyra i tysk rätt. 

I tysk rätt råder en begreppsmässig uppdelning mellan hyra av Wohnraum och hyra av 

Gewerberaum. Det tyska begreppet Wohnraum tycks motsvara det svenska begreppet bostad 

och Gewerberaum tycks motsvarar begreppet lokal. 

Den tyska hyreslagstiftningen utgår från bostadshyra och att bostadshyresgästen är en svagare 

part. Hyreslagstiftningen har alltså ett socialt skyddssyfte. För reglerna om hyra av lokal gäller 

andra regler. Här gäller inte samma sociala skyddssyfte utan avtalsfrihet mellan parterna råder. 

Det är i hög grad upp till parterna att reglera hyresvillkoren individuellt. Som en utgångspunkt 

kan man tala om den tyska lokalhyresmarknaden som fri. Den rättsliga regleringen presenteras 

i det följande. 

 

5.2.2 Besittningsskydd 

I tysk lokalhyresrätt är parterna i princip fria att avtala om innehållet i hyresavtalet. 

Lokalhyresgästen har inget lagstadgat besittningsskydd och kan således inte göra anspråk på 

                                                 
106 Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGB1. I S. 42, 2909; 

2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGB1. I S. 2787) geändert worden 

ist 
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vräkningsskydd efter uppsägning av hyresavtalet.107 Det innebär att hyresgästen måste avflytta 

när hyresavtalet är uppsagt. Inte heller något indirekt besittningsskydd, det vill säga rätt till 

ersättning för hyresgästen vid hyresvärdens uppsägning, har hittats i den här studien. En annan 

sak är om parterna har avtalat om detta. Lokalhyresgästen har i tysk rätt inte det sociala skyddet 

mot hyresvärdens godtycklighet som bostadshyresgästen åtnjuter. 

 

5.2.3 Marknadshyra 

Vid hyra av lokal är hyresparterna i tysk rätt relativt fria eftersom en hyreskontroll eller gräns 

för jämförbara hyror på orten inte existerar, vilket gäller för bostadshyror. Hyresvärden kan 

således ta ut en högre hyra än jämförbara hyror på orten. Huvudprincipen är att parterna fritt 

avtalar om hyran i hyresavtalet. Har parterna kommit överens om ett hyresbelopp kan 

hyresvärden inte ensam genom en ensidig utfästelse erhålla en hyreshöjning och sedan kräva 

hyresgästens godkännande. Det finns inga lagstadgade förutsättningar för höjning av hyran i 

lokalhyresrätten. Det parterna har avtalat om i hyresavtalet är det som gäller och den tyska 

lagstiftningen tillåter i princip en fri hyressättning av lokaler. 

I tysk rätt finns dock en civilrättslig bestämmelse om ocker som regleras i § 138 BGB. Enligt 

§ 138 1 st. BGB är en rättshandling som strider mot allmän moral ogiltig. En rättshandling är i 

synnerhet ogiltig om en person utnyttjar situationen, en annan persons bristande erfarenhet, 

brist på gott omdöme eller svaga vilja, och ger sig själv eller tredje man oproportionerliga 

fördelar i förhållande till en utbytt prestation enligt § 138 2 st. BGB. 

Bundesgerichtshof, den federala domstolen i Tyskland, har bekräftat sin rättspraxis för 

lokalhyra. I en dom som gällde lokalhyra konstaterade domstolen att om den överenskomna 

hyran i ett lokalhyresförhållande överstiger hyran för jämförbara lokaler på orten med 100 % 

kan det utgöra ocker.108 

 

5.2.4 Rättstillämpning 

En vidare undersökning av den tyska rättstillämpningen gällande marknadshyra har inte gjorts 

inom ramen för den här uppsatsen. Skälet till det är att hyran avtalas fritt mellan parterna i tysk 

rätt och vid studien har det inte hittats någon motsvarighet till den svenska hyresnämnden. 

                                                 
107 Mietrecht.org, Gewerbemietrecht im BGB: Alle wichtigen BGB-Paragraphen im Überblick, 

”http://www.mietrecht.org/gewerbe/gewerbemietrecht-im-bgb/”, lydelse 2017-11-24. 
108 BGH Urteil vom 23. Juli 2008, Az XII ZR 134/06, s. 5. 
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6. Jämförelse mellan rättssystemen 

Vid en undersökning av besittningsskydd och marknadshyra för lokaler i svensk, norsk och tysk 

rätt kan inledningsvis konstateras att det finns likheter såväl som skillnader mellan de olika 

rättssystemen. Det går att tala om likheter och skillnader i olika avseenden. För det första går 

det att jämföra den begreppsmässiga uppbyggnaden inom rättssystemen, vilket menas om 

rättssystemen använder liknande eller olika begrepp för vissa företeelser. För det andra går det 

att jämföra de materiella reglerna för en viss företeelse, till exempel vad som gäller i fråga om 

hyresgästens besittningsskydd, och huruvida dessa överensstämmer eller skiljer sig åt. För det 

tredje går det att jämföra de processuella reglerna inom de olika rättssystemen. Följande 

jämförelse är uppdelad på detta sätt. 

 

6.1 Begreppsmässig jämförelse 

Av undersökningen framgår att samtliga rättssystem gör en uppdelning mellan bostäder och 

lokaler i sina respektive hyreslagstiftningar. En liknande terminologi används i de olika 

rättssystemen. Låt vara att begreppen har olika namn på de olika språken men uppdelningen 

tycks i stort vara densamma. I norsk rätt används ordet lokale för lokal och i tysk rätt motsvarar 

begreppet Gewerberaum det svenska begreppet lokal. Skälet till denna uppdelningen tycks vara 

detsamma inom dessa tre rättssystem. Såväl JB, husleieloven och BGB ger en bostadshyresgäst 

ett starkare socialt skydd mot hyresvärden än lokalhyresgästen och därför går det att tala om 

hyreslagstiftningen som en social skyddslagstiftning. Ett visst skydd finns även för 

lokalhyresgäster i samtliga rättssystem men där ser skyddet annorlunda ut och är i regel svagare. 

En uppdelning av bostadshyra och lokalhyra är således praktiskt eftersom olika regler gäller för 

de olika formerna av hyra och det ska bli tydligt att urskönja vilka regler som gäller för vad. 

De olika rättssystemen delar inte begreppet indirekt besittningsskydd. Genom undersökningen 

har inte hittats en motsvarighet till det svenska begreppet indirekt besittningsskydd i norsk och 

tysk rätt. 

Begreppet marknadshyra finns både i svensk och norsk rätt eftersom det är den hyra som gäller 

vid hyra av lokal. I tysk rätt återfinns inte begreppet marknadshyra i lagstiftningen för lokalhyra 

men det tyska ordet Marktmiete översätts till det svenska ordet marknadshyra. 
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6.2 Jämförelse av materiell rätt 

I svensk rätt gäller ett indirekt besittningsskydd för lokalhyresgästen som innebär att 

hyresgästen har rätt till ersättning vid hyresvärdens uppsägning om ingen förlängning av 

hyresförhållandet kommer till stånd. Detta förutsätter att ingen besittningsskyddsbrytande 

grund föreligger. I norsk rätt finns ingen motsvarighet till besittningsskydd för 

lokalhyresgästen. Inte heller i tysk rätt gäller något besittningsskydd vid lokalhyra. Parterna 

avtalar istället om vilka villkor som ska gälla för hyresavtalet. 

I svensk rätt gäller en hyresnivå vid hyra av bostad, bruksvärdeshyra, och marknadshyra för 

lokaler. Detta skiljer sig från norsk rätt där marknadshyra, i princip, gäller både vid hyra av 

bostad och lokal. I norsk rätt gäller marknadshyra för lokaler med tillägget att det finns en 

rimlighetskontroll som gör att hyresvärden inte kan ta ut en orimlig hyra. I tysk rätt finns ingen 

reglering om hyran vid lokalhyra. Det är således upp till parterna att avtala om hyresvillkoren i 

hyresavtalet. Däremot finns en bestämmelse om ocker som innebär att en överenskommen hyra 

som överstiger 100 % av hyran för jämförbara lokaler på orten kan vara ogiltig. 

När marknadshyran ska bestämmas i svensk rätt skall i första hand en jämförelseprövning göras. 

Jämförelsen skall göras med hyran för sådana lokaler på orten som är i grova drag jämförbara 

med prövningslokalen. Det bör röra sig om liknande typ av lokal. Vidare bör lokalernas läge, 

storlek, utformning och standard vara i grova drag likvärdiga. Även lägets betydelse för lokalen 

bör beaktas. Här finns det likheter med norsk rätt. I norsk rätt ska vid bestämmandet av 

marknadshyra lokalernas läge, standard och villkor beaktas. Det ska även röra sig om samma 

typ av hyresavtal. Ett tidsbegränsat avtal skall inte jämföras med ett icke tidsbegränsat avtal. 

 

6.3 Processrättslig jämförelse 

En processrättslig skillnad mellan svensk och norsk rätt gäller förfarandet i den svenska 

hyresnämnden och den norska motsvarigheten takstnemnden. Förfarandet med en nämnd som 

bestämmer marknadshyran är en likhet mellan svensk och norsk rätt. Hyresnämndens yttrande 

om marknadshyra kan inte överklagas enligt 23 § 2 st. LAH. Den norska takstnemndens beslut 

är dock överklagbart genom att vardera parten kan framställa krav om ny nämnd inom fjorton 

dagar från takstnemndens beslut, § 12-2 2 st. husleieloven. Dessutom finns möjligheten att 

lämna in en stämningsansökan till norsk tingsrätt inom en månad från nämndens beslut, § 12-2 

3 st. husleieloven. Hur motsvarande förhållande ser ut i tysk rätt har inte studerats eftersom 

ingen motsvarighet till svenska hyresnämnden har hittats i det tyska rättssystemet. 
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6.4 Svårigheter med den komparativa metoden 

Undersökningen har tagit som utgångspunkt det egna rättssystemet och försökt se var i de 

utländska rättssystemen motsvarande företeelser behandlas. Svårigheterna är flera. Det innebär 

dels att sätta sig in i två helt nya rättsområden, dels att göra detta på ett annat språk. En utmaning 

är att förstå innebörden av vissa begrepp i utländsk rätt. Även om ett utländskt juridiskt begrepp 

framstår som likartat en svensk motsvarighet kan innehållet i begreppet vara artskilt.109 Om ett 

juridiskt begrepp eller ord tolkats fel i arbetet beror det på den språkliga faktorn. 

Ytterligare en utmaning med den komparativa metoden är om ett rättsförhållande inte är reglerat 

i utländsk rätt och svårigheten att ta reda på om en företeelse är reglerad.110 I undersökningen 

har så långt det varit möjligt gjorts ett försök att utröna gällande rätt och om något 

rättsförhållande har varit osäkert har det angetts. 

I den här komparativa studien har materialet utgjorts av lagtext och juridisk doktrin. En 

svårighet har varit att få tag på relevant juridiskt källmaterial. I avsaknad av tysk juridisk doktrin 

har branschaktuella hemsidor studerats. Studien har gjorts utifrån det material som funnits 

tillgängligt och slutsatser har dragits mot bakgrund av detta material. 

 

6.5 Analys av den komparativa studien 

Av studien framträder bilden av tre rättssystem som hanterar de rättsliga företeelserna i fråga 

på delvis olika sätt, se avsnitt 6.2 och 6.3. I det följande diskuteras vad svensk rätt kan dra 

lärdom av norsk och tysk rätt och vad som bör behållas i svensk rätt. 

I svensk rätt gäller marknadshyra för lokaler. I norsk rätt gäller marknadshyra om parterna inte 

har avtalat annat med tillägget att hyran inte får överstiga gängse hyra. I tysk rätt är hyran för 

lokaler i princip fri. Förfarandet med en nämnd som bestämmer marknadshyran vid en tvist 

mellan parterna finns i både svensk och norsk rätt. I tysk rätt kan en hyra som överstiger hyran 

för jämförbara lokaler på orten med 100 % anses utgöra ocker. Det svenska systemet med 

marknadshyra och hyresnämndsförfarandet bör behållas eftersom det ger en trygghet för 

parterna på lokalhyresmarknaden. Hyresnämnden bör dock bli bättre på att följa lagens krav på 

en jämförelseprövning. 

                                                 
109 Korling & Zamboni, s. 41. 
110 Korling & Zamboni, s. 141 f. 
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Vidare visar undersökningen att en företeelse som skiljer rättssystemen åt är det indirekta 

besittningsskyddet för lokalhyresgästen. I svensk rätt har lokalhyresgästen rätt till ersättning 

vid hyresvärdens obefogade uppsägning om någon förlängning inte kommer till stånd. Syftet 

med det indirekta besittningsskyddet är att skydda hyresgästen från hyresvärdens obefogade 

uppsägning. Motsvarande skydd för hyresgästen finns inte i den norska och tyska lagstiftningen. 

Det indirekta besittningsskyddet är något som svensk rätt bör behålla. Det ger hyresgästen rätt 

till ersättning vid hyresvärdens obefogade uppsägning samtidigt som det är möjligt för 

hyresvärden att kräva att hyresgästen avflyttar och således få lokalen tillgänglig. Genom att 

hyresvärden tvingas att betala ersättning vid en obefogad uppsägning kan det indirekta 

besittningsskyddet dessutom påverka hyresvärden att frivilligt gå med på en förlängning av 

hyresavtalet. 

Sett ut ett hyresgästperspektiv går det att hävda att svensk rätt bäst tar tillvara hyresgästens 

behov eftersom det finns ett skydd för denne genom det indirekta besittningsskyddet. På 

motsvarande sätt gynnas hyresvärden mest i det tyska rättssystemet eftersom lokalhyresgästen 

inte har något besittningsskydd och hyresvärden i princip kan ta ut den hyra som han eller hon 

vill förutsatt att det inte rör sig om en ockerhyra. 

Något som svensk rätt skulle kunna dra lärdom av utav norsk rätt är rätten att överklaga 

hyresnämndens beslut. Som undersökningen visar kan vardera parten i norsk rätt begära en ny 

takstnemnd inom fjorton dagar från takstnemndens beslut enligt § 12-2 2 st. husleieloven. 

Dessutom finns möjligheten för vardera parten att lämna in en stämningsansökan till norsk 

tingsrätt inom en månad från nämndens beslut, § 12-2 3 st. husleieloven. I svensk rätt är det 

inte möjligt för parterna att överklaga hyresnämndens beslut om marknadshyra, 23 § 2 st. LAH. 

Rätten att överklaga ett beslut om marknadshyra kan diskuteras utifrån ett 

rättssäkerhetsperspektiv. I ett rättssäkert system bör det vara möjligt att överklaga beslut. Det 

går inte att utesluta att formella eller materiella fel begås i processen. Eftersom undersökningen 

som gjorts av hyresnämndernas bedömning av marknadshyran visar att hyresnämnderna i de 

allra flesta fall inte gör den jämförelseprövning som lagen ställer krav på är rätten att överklaga 

dessa beslut i ännu högre grad motiverat. Genom att parterna ges rätten att överklaga 

hyresnämndernas yttrande om marknadshyran skulle det indirekt kunna leda till att lagens krav 

på en jämförelseprövning efterlevs bättre. Om hyresnämnderna vet att någon av parterna kan 

kräva att en ny prövning av marknadshyran görs skulle det kunna leda till att hyresnämnderna 

i större utsträckning gör en jämförelseprövning från början för att inte behöva göra om 

processen vid ett eventuellt överklagande. 
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Vidtas inga andra åtgärder för att få hyresnämnderna att bättre följa lagens krav på en 

jämförelseprövning kan rätten att överklaga yttranden om marknadshyra vara ett förslag på 

åtgärd. Om det ska vara möjligt för parterna att överklaga hyresnämndens beslut om 

marknadshyran behöver frågan om prövningstillstånd utredas. En fördel med prövningstillstånd 

är att inte alla överklaganden leder till en fortsatt process. En nackdel skulle däremot kunna 

vara att överklaganderätten tillämpas restriktivt. Om prövningstillstånd ändå bedöms rimligt 

bör parterna ges rätt att överklaga i de fall det finns en risk att yttrandet är direkt felaktigt eller 

att en part anser att hyresnämndens metod vid bestämmandet av marknadshyran går att 

ifrågasätta.  

Mot rätten att överklaga hyresnämndens yttranden om marknadshyra står ekonomiska skäl i 

form av ökade utgifter för staten. Det bör även beaktas att rätten att överklaga kan leda till ökade 

kostnader för parterna i form av processkostnader. Dessa är två viktiga argument som behöver 

beaktas och diskuteras vid en fortsatt utredning om förslaget. För att bedöma om rätten att 

överklaga hyresnämndens yttranden om marknadshyra är en lämplig åtgärd bör en vidare 

utredning företas. 
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7. Slutsatser 

Av studien framgår att hyresnämnden endast i mycket begränsad omfattning använder sig av 

den jämförelseprövning som lagen ställer krav på. I nästan alla yttranden under åren 2014-2016 

gjorde hyresnämnden en allmän bedömning och endast i ett fall gjordes en jämförelseprövning. 

Undersökningen bekräftar i stort den bild som gavs i SOU 2000:76 och i Carl Asks 

examensarbete från år 2014.  

Visserligen är hyresnämnden bunden av det bakgrundsmaterial som parterna lämnar in men 

även i de fall där flera jämförelselokaler finns med i bakgrundsmaterialet har hyresnämnden 

svårt att finna jämförelselokalerna grovt jämförbara med prövningslokalen. Även i flera fall då 

hyresnämnden finner att lokalerna är jämförbara med prövningslokalen gör hyresnämnden 

ingen jämförelseprövning med skälet att jämförelselokalerna är för få till antalet. En slutsats är 

att hyresnämnden ställer för höga krav på jämförbarhet, vilket leder till att en 

jämförelseprövning inte företas. Det i sin tur leder till att hyresnämnden inte kan anses leva upp 

till lagens krav som fordrar att marknadshyran i första hand ska bestämmas med utgångspunkt 

i en jämförelse med hyran för andra liknande lokaler på orten. Att rättstillämpningen skiljer sig 

åt från lagstiftningen på den här punkten är inte överensstämmande med lagstiftarens avsikt om 

att en jämförelseprövning ska göras i första hand. Det leder till att rättssäkerheten kan 

ifrågasättas eftersom det inte är förutsebart vilken metod som hyresnämnden kommer att 

använda sig av när den bestämmer marknadshyran. Ett förslag för att öka antalet 

jämförelseprövningar är att utvidga begreppet ”jämförbar”. Exakt hur en utvidgning av 

begreppet jämförbar ska utformas har inte föreslagits i det här arbetet utan det bör föras en 

utredning om detta av lagstiftaren. 

Ett annat problem med processen i hyresnämnden är att parterna inte kan överklaga 

hyresnämndens yttrande om marknadshyra. Det är till nackdel för rättssäkerheten eftersom en 

part inte har möjlighet att få ändrat ett felaktigt beslut. Särskilt viktig är rätten att kunna 

överklaga hyresnämndens yttrande om marknadshyra eftersom hyresnämnden i de flesta fall 

inte använder sig av den metod som lagen fordrar. I norsk rätt har parterna möjlighet att kräva 

en ny takstnemnd som fastställer marknadshyran och vardera parten kan lämna in en 

stämningsansökan till tingsrätten inom 14 dagar från takstnemndens beslut. En slutsats är att 

detta är något som det svenska rättssystemet skulle kunna lära sig av från norsk rätt. Rätten att 

överklaga hyresnämndens yttrande om marknadshyran stärker rättssäkerheten genom att 

vardera parten har rätt att få ett beslut omprövat. Dessutom kan rätten att överklaga 

hyresnämndens yttrande leda till att hyresnämnden börjar följa lagens krav på en 
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jämförelseprövning i större utsträckning. Överklaganderätten skulle kunna ha en indirekt 

verkan genom att förmå hyresnämnden att oftare göra en jämförelseprövning. Detta för att inte 

behöva göra om processen vid ett eventuellt överklagande. En vidare utredning om rätten för 

parterna att överklaga hyresnämndens yttrande om marknadshyran bör därför företas. Det skulle 

kunna bidra till en ökad rättssäkerhet. 

Resultatet av den komparativa studien visar att skyddet för hyresgästen vid lokalhyra ser olika 

ut i de respektive rättssystemen. I norsk och tysk rätt har hyresgästen inget besittningsskydd. I 

svensk rätt har parterna på lokalhyresmarknaden en relativt stor avtalsfrihet men samtidigt ett 

rättsligt regelverk som ger hyresgästen ett visst skydd gentemot hyresvärden. Skyddet gäller i 

form av det indirekta besittningsskyddet som ger hyresgästen en rätt till ersättning vid 

hyresvärdens obefogade uppsägning. För att behålla balansen mellan hyresgäst och hyresvärd 

på den svenska lokalhyresmarknaden, och upprätthålla de skyddsvärda syften som anges i 

förarbetena till lagen, är slutsatsen att det svenska systemet med indirekt besittningsskydd och 

en opartisk hyresnämnd som bestämmer marknadshyran även fortsättningsvis bör vara utformat 

som det är i dag med de justeringar som föreslås i detta arbete. 
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8. Slutord 

Slutligen kan konstateras att hyresnämnden måste bli bättre på att göra en jämförelseprövning 

när den bestämmer marknadshyran, vilket fordras enligt gällande rätt. Hyresnämnden bör inte 

ställa för höga krav på jämförbarhet mellan prövningslokalen och jämförelselokalerna. Det bör 

vidare utredas om det ska vara möjligt för parterna att överklaga hyresnämndens yttrande om 

marknadshyran. Enligt gällande rätt är detta inte tillåtet men det skulle kunna bidra till en ökad 

rättssäkerhet i processen. 

Vid en utblick mot framtiden går det att ställa frågan hur digitaliseringen och den växande 

e-handeln kommer att påverka lokalhyresmarknaden framöver. Kommer stadskärnorna att ha 

ett fortsatt brett utbud av butiker och lokaler eller kommer stadsbilden att förändras eller till 

och med utarmas? Hur kommer hyrorna att påverkas av detta faktum? Det finns exempel från 

andra sidan Atlanten om hur år 2017 blev året då butiksdöden intog USA. Köpcentrum förfaller 

och kända varumärken står på konkursens rand.111 VD:n för en av Sveriges största 

varuhuskedjor spår att köpcentrum kommer att tvingas stänga även i Sverige och att 

amerikanska Amazon kommer att inta Sverige.112 Hur samhället ska förhålla sig till denna 

utveckling har det inte getts några ansatser till svar om i denna framställning utan frågan lämnas 

över till den intresserade att undersöka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111 Christina Pletten, USA:s klassiska shopping malls hotas när webbutikerna tar över, SvD Näringsliv 2017-11-

09, s. 10-11. 
112 Bränström, Sara L, Åhléns VD: Brutal förändring väntar, SvD Näringsliv 2017-11-27, s. 8-9. 
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9. Källförteckning 

 

Offentligt tryck 

Propositioner 

Prop. 1939:166 angående ändring i vissa delar av lagen den 14 juni 1907 (nr 36 s. 1) om 

nyttjanderätt till fast egendom. 

Prop. 1968:91 angående ny hyreslagstiftning. 
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SOU 1966:14 Ny hyreslagstiftning. 
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hyresrättsliga frågor. 
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