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Sammanfattning 

Under tidigt 1900-tal var rättsförhållandet mellan hyresvärden och hyresgästen främst reglerat 

av avtalsrättsliga principer och det hade uppstått behov av att reglera hyresförhållandet för att 

skydda hyresgästens intressen. Någon bytesrätt var inte aktuell och det skulle ta ett halvt sekel 

innan ett undantag från överlåtelseförbudet lagstadgas. 

Undantaget från överlåtelseförbudet av en nyttjanderätt motiverades av den växande 

bostadsbristen. Den syftade dessutom till att försöka motverka hyresvärdars ibland obefogade 

vägran till lägenhetsbyten och istället öka fluktuationen på bostadsmarknaden. 

Idag återfinns bytesrätten i 35 § HL och tillåter en hyresgäst att byta sin bostadslägenhet med 

annan bostadshyresgäst i syfte att erhålla en annan bostad, om hyresgästen har beaktansvärda 

skäl, bytet kan ske utan att det resulterar i en påtaglig olägenhet för hyresvärden samt att inga 

andra särskilda skäl talar emot bytet. 

Vid en tvist prövas rekvisiten av hyresnämnden i ett eninstansförfarande och av det faktumet 

framstår det som självklart att praxis är enhetlig och förutsebar. Eftersom det inte finns någon 

rätt till överprövning är det av största vikt att hyresnämnderna har samma uppfattning om hur 

regleringen skall tolkas och tillämpas. Det finns ingen exklusiv lista på vad som utgör 

beaktansvärda skäl utan hyresnämnden skall fatta beslut efter vad som framkommer av varje 

enskild bytesansökan och muntlig förhandling.  

 

Det finns inte heller någon enhetlig uppfattning om hur en tilltänkt hyresgästs 

betalningsförmåga skall mätas. En hyresvärd kan drabbas av en påtaglig olägenhet om en 

hyresgäst inte betalar hyran men på vilket sätt måste den tilltänkte hyresgästen bevisa sin 

betalningsförmåga? Hyresnämnden är inte samstämmig i hur saken skall bedömas men 

tenderar att döma till hyresvärdens fördel när det föreligger osäkerhet.  

 

Med cirka 30 beslutsreferat och en sammanställning av förarbeten och doktrin följer en 

utredning av rekvisiten i 35 § HL.  
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1 Introduktion 

 

1.1 Inledning 
Bostadsmarknaden är idag svår, för att inte säga kaotisk i storstadsområdena. Ett av de mest 

basala behoven – tak över huvudet – har blivit en fråga om personlig ekonomi och/ eller ren 

tur. Bostadsköerna blir längre, urbaniseringen accelererar och bristen på bostäder i Sveriges 

största städer är ett faktum.  

Ur ett samhällsperspektiv är hyresrätten därför essentiell. För att ett land skall kunna kalla sig 

en välfärdsstat är en effektiv och väl fungerande bostadsförsörjning grundläggande.  

Av olika skäl kan en persons boendesituation behöva förändras. Kanske behöver man en 

större lägenhet för att kunna bilda familj eller en mindre lägenhet med lägre hyra på grund av 

pensionering. Behov kan uppkomma av en lägenhet som kan nås med hiss på grund av 

svårigheter att gå uppför en trappa. Viljan att byta sin lägenhet mot en annan kan ha vitt skilda 

skäl och det är bland annat de skälen som avgör om ett byte kan godkännas eller inte.  

Huvudregeln i såväl äldre som nuvarande hyreslagstiftning är att en hyresgästs avtal om 

nyttjanderätt till en bostad omfattas av ett överlåtelseförbud. Ett överlåtelseförbud innebär att 

hyresgästen inte tillåts överlåta nyttjanderätten till sin bostadslägenhet åt någon annan. 

Huvudregeln kommer till uttryck i 12 kap. 32 § jordabalken (1970:994), hädanefter kallad 

hyreslagen, HL.  

Överlåtelseförbudet är dock förenat med ett antal undantag vilka regleras i 34-37 §§ HL. 

Undantagen gör det möjligt för hyresgästen att överlåta sin nyttjanderätt trots överlåtelse-

förbudet. Undantaget som denna uppsats fokuserar på finns i 35 § HL och ger en hyresgäst 

möjlighet att, mot hyresvärdens vilja men med hyresnämndens tillstånd, överlåta sin 

nyttjanderätt i syfte att erhålla en annan bostad. De tre övriga undantagen är till sitt innehåll 

utformade så att de reglerar undantag från överlåtelseförbudet i mer specifika situationer. I 34 

§ HL stadgas ett särskilt undantag från överlåtelseförbudet när överlåtelsen sker mellan 

närstående. 36 § HL reglerar rätten för näringsidkare att överlåta lokalen till annan och genom 

tillämpning av 37 § ges en kommun möjlighet att överlåta sin hyresrätt till en hyresgäst som 

redan bor i lägenheten.  
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Historiskt sett har utformningen av regleringen om bytesrätt förändrats relativt litet men ändå 

anpassats efter sin tids behov. Det var först genom en utredning
1
 om hyres-

regleringslagstiftningen år 1966 som frågan lyftes om hur den då rådande bostadsbristen 

kunde lösas och förslaget till ett undantag från överlåtelseförbudet lades fram. De 

hyreslagsstiftningssakkunniga fastslog att en hyresgästs rätt att utan hyresvärdens samtycke 

överlåta hyresrätten till sin bostadslägenhet åt någon annan skulle motverka en hyresvärds 

eventuellt obefogade vägran till byte när det fanns rimliga skäl därför.
2
 

De sakkunnigas utredning blev startskottet för regeln i 35 § HL och behovet av en lagstadgad 

rätt till lägenhetsbyte har visat sig vara stort. Årligen inkommer cirka 150 ansökningar om 

lägenhetsbyten bara till hyresnämnden i Stockholm.
3
 

Efter ett eninstansförfarande (hyresnämndens beslut kan inte överklagas) beslutar nämnden 

om ett byte, mot hyresvärdens vilja, är rättsenligt med utgångspunkt i de tre rekvisit som ställs 

upp i paragrafen; beaktansvärda skäl för bytet, att bytet kan äga rum utan påtaglig olägenhet 

för värden samt att inga andra särskilda skäl talar mot bytet. Hyresnämnden skall besluta om 

ett undantag av överlåtelseförbudet kan aktualiseras i det enskilda fallet men skall i sitt 

beslutsfattande dessutom vara konsekvent och förutsebar.    

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats har som syfte att utreda vilka bytesrekvisit som ställs upp för att 

hyresnämnden skall besluta att godkänna ett byte efter ansökan från hyresgästen men mot 

hyresvärdens medgivande.  

För att uppnå syftet skall uppsatsen besvara följande frågeställningar:  

1. Hur har rekvisitens historiska utveckling påverkat dagens utformning av 35 § HL? 

2. Vilka rekvisit ställs upp för att godkänna ett lägenhetsbyte, hur förhåller de sig till 

varandra och hur tillämpar hyresnämnden dem? 

 

                                                
1 SOU 1966:14  
2 SOU 1966:14, s. 356 
3 Efter mailkontakt med hyresnämnden gav hyresrådet Lars Aldenstig den ungefärliga siffran.  
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1.3 Metod och Material 

1.3.1 Metod 

Uppsatsen är skriven enligt den rättsdogmatiska metoden. Metoden är omdiskuterad och det 

finns olika åsikter om hur den skall tolkas. Den metod som används i detta arbete är den vars 

ändamål är att hitta lösningen på ett rättsligt problem genom att applicera en rättsregel på 

densamma.
4
 Utgångsläget är studerandet och användandet av de allmänt accepterade 

rättskällorna: lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och doktrin för att sedan utröna hur ett 

specifikt rättsligt problem skall lösas.  

Initialt låg fokus på lagtexten varefter lagkommentarer studerades för att få en djupare 

förståelse för lagstiftningens syfte och innebörd. Vidare krävs insikt om rättsregelns 

tillblivelse, senare förändringar och betänkanden, alltså studerades förarbeten. Därefter har 

tjänlig doktrin studerats såsom den rättsdogmatiska metoden erfordrar för att genom denna få 

en uppfattning om sakkunniga juristers varierade åsikter om lagrummet. För att kunna bilda 

sig en helhetsuppfattning om hur en bestämmelse eller ett rekvisit skall användas krävs 

dessutom studier av den praktiska tillämpningen och således har praxis utgjort en viktig del av 

de använda rättskällorna.  

Olika metoder har använts i olika kapitel i uppsatsen. Kapitlet om paragrafens historiska 

utveckling, kapitel 2, är skrivet utifrån den deskriptiva metoden vilket innebär att författaren 

förhåller sig nära till källmaterialet.  

I kapitel 3 redogörs för hyresgästens bytesrätt utifrån dagens utformning. Kapitlets metod är 

en kombination av en deskriptiv metod och en analytisk metod. En deskriptiv del följs vid 

behov av en kortfattad analys för att direkt anknyta till det som angivits. Det kan ibland bli 

mer lättillgängligt för läsaren om analysen följer en deskriptiv del istället för att författaren 

endast återkopplar i uppsatsens avslutande kapitel.  

Avslutningsvis används en analytisk metod för att diskutera och tolka den deskriptiva delen.  

                                                
4 J. Kleinman, Juridisk Metodlära, Rättsdogmatisk metod, 2013, s 21 
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1.3.2 Material   

Uppsatsen bygger på en rättsregel och mer specifikt rekvisit som har en historisk bakgrund 

vilket har lett till att delar av det material som använts är av äldre modell. Lagberedningens 

förslag till ny jordabalk från 1905
5
 utgör det äldsta använda materialet och har använts i syfte 

att få en historisk överblick över hyreslagen och dess ursprung. Vidare har mycket material 

utgjorts av utredningar, betänkanden och förslag till ny lagstiftning.  

1.3.2.1 Förarbeten 

Första gången som frågan om hyresgästens utökade skydd blev aktuell var i och med prop. 

1948:212. I propositionen tar man ställning till om ett undantag från överlåtelseförbudet 

kunde vara motiverat som ett skyddsnät för hyresgästen. År 1952 kom nästa utredning
6
 som 

skulle ge svar på om det fanns ett behov av att reglera bostadsmarknaden. Bostadskrisen vill 

inte ge med sig och år 1961 väcktes ett förslag om införande av en så kallad krisreglering som 

hade till syfte att underlätta lägenhetsbyten.  

Den utredning som citeras mest i samband med 35 § HL är SOU 1966:14, utgiven av de 

hyreslagstiftningskunniga. Detta är första gången som ett införande av en undantags-

bestämmelse till överlåtelseförbudet vinner gehör. Den legala bytesrätten lagfästes i 25 § HL 

efter att det i två propositioner
7
 har diskuterats om bestämmelsen endast skall tillämpas på 

bristorter eller inte. Slutligen föreslogs att bestämmelsen skulle vara rikstäckande, vilket 

senare godkändes av riksdagen.  

Få ändringar gjordes därefter. I prop. 1973:23 föreslogs ett borttagande av överklaganderätten 

vilket godtogs och efter SOU 1981:77 infördes även rekvisitet andra särskilda skäl. Initialt 

fanns en tidsspärr om tre år för att förhindra alltför tättliggande byten. Tidsspärren om tre år 

togs bort ur lagtexten i och med prop. 1992/93:115.  

1.3.2.2 Litteratur 

Doktrinen på området är begränsad. Det mesta som skrivits om lägenhetsbyten är i princip 

upprepningar.  

                                                
5 Lagen (1907:36) om nyttjanderätt till fast egendom 
6 SOU 1952:37 
7 Prop. 1967:141 och 1968:91 
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För de delar som kräver inblick i den praktiska tillämpningen av lagregeln finns endast ett 

verk tillgängligt: Charlotte Anderssons bok Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning.
8
 Den 

har givits ut i två upplagor och utgör en samling av Hyresnämndernas praxis med 

kommentarer.  

En kort och kärnfull beskrivning av 35 § HL samt en förklaring till de olika rekvisiten fann 

jag i andra upplagan av Bostadshyresavtal i praktiken skriven av Nils Larsson, Stieg 

Synnergren och Christina Wahlström
9
. Författarna har i slutet av beskrivningen av rekvisitet 

beaktansvärda skäl kommenterat varje bytesärendes individualitet och att utslaget således i 

hög grad avgörs av omständigheterna i det enskilda ärendet. 

Gösta Järtelius ger i sin bok Hyra och bostad en inblick i hur 1970-talets svenska jurister såg 

på 35 § HL. Framställningen har främst studerats för att bredda de historiska aspekterna kring 

den för uppsatsen relevanta rättsregeln.  

Leif Holmqvist och Rune Thomsson har under många år utkommit med Hyreslagen, En 

kommentar. I uppsatsen har den tionde upplagan från år 2013 använts. Den är enligt förordet 

inte avsevärt förändrad mot den tidigare upplagan. Detta är den lagkommentar som alla 

praktiserande hyresrättsjurister använder sig av. Det är visserligen en utmärkt källa i många 

hänseenden men just kommentaren till 35 § HL är något tunn. Till största delen citeras 

förarbeten från 1960-talet vilket kan förklaras med att det finns ett intresse av att se motiven 

bakom rättsregeln.   

Thomas Edling har skrivit en alternativ kommentar till den av Holmqvist och Thomsson 

författade versionen. Hans kommentar, 12 kap. Jordabalken ”Hyreslagen”, En kommentar 

syftar till en modern framtoning genom vilken hyreslagens paragrafer skall förklaras på ett 

lättillgängligt och utförligt sätt.  

Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom som skrivits av Bertil Bengtsson, Richard 

Hager och Anders Victorin och behandlar byte av bostadslägenhet mycket kortfattat. Denna 

framställning liksom Åke och Anders Victorins bok Hyresrätten har dels studerats för att de 

är skrivna av veteraner på hyresrättens område men också för att få en åsiktsbredd i 

uppsatsen.   

                                                
8 Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrnings första upplaga kom år 2004 och den andra kom år 2008 
9 Den andra upplagan av Bostadshyresavtal i praktiken utkom år 2008 



11 

 

Folke Grauers har i många år utkommit med sin framställning Hyra, bostads- och andelsrätt, 

arrende, tomträtt. I uppsatsen har den tredje upplagan från år 1987 studerats eftersom den ger 

uttryck för uppfattningar som inte återfunnits i andra framställningar och således tillför 

ytterligare åsikter om lägenhetsbyten enligt 35 § HL.  

För att få en inblick i den avtalsrättsliga problematiken i förhållande till 35 § HL har såväl 

Axel Adlercreutz bok Avtalsrätt 1, elfte upplagan, som Christina och Jan Rambergs Allmän 

avtalsrätt, nionde upplagan, studerats.  

1.3.2.3 Praxis 

Den praxis som finns på området är svårtillgänglig eftersom besluten inte publiceras eller 

digitaliseras. Ingen av Sveriges hyresnämnder har externa databaser och för att få tillgång till 

hyresnämndernas beslut måste den som söker ha ett explicit ärendenummer, parternas 

fullständiga namn eller personnummer eller en adress. Det är alltså inte möjligt att få ut ett 

stort antal beslut som sträcker sig över en viss tidsperiod om lägenhetsbyten eftersom 

nämnden kräver specifika uppgifter.  

Efter ett antal samtal med hyresnämnden i Stockholm fick jag beskedet att jag kunde läsa 

originalhandlingarna på plats. Efter två besök och oändliga förklaringar till varför jag behöver 

få tillgång till ett stort antal beslut började jag misströsta.  

Ytterligare ett långt mail till hyresnämnden resulterade i att ett större antal beslut skickades, 

dock endast från 2013 och 2014 och då från hyresnämnden i Stockholm. Av den anledningen 

är uppsatsen begränsad till en studie av beslut som gäller lägenhetsbyten i Stockholm och 

fattats åren 2013-2014. Det var cirka 115 beslut som skickades och de cirka 30 besluten som 

har sammanfattats i uppsatsen är de som jag har funnit vara mest representativa för att 

åskådliggöra hyresnämndens tillämpning.  

Charlotte Anderssons andra upplaga av Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning utkom år 

2008 och även om hon sammanfattar ett stort antal beslut kan det konstateras att de inte kan 

utgöra grunden för en praxisredogörelse i ett examensarbete skrivet år 2014-2015.  
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1.4 Disposition 
Uppsatsen inleds i andra kapitlet med en historisk genomgång av bytesrekvisiten och dess 

utveckling fram till idag. Varje förarbete och lagstiftning som är av intresse presenteras för att 

ge läsaren en grundläggande bakgrundsbild till dagens utformning av 35 § HL.  

Detta ger läsaren en möjlighet att följa den kronologiska utvecklingen av 35 § HL. Med ett 

grundläggande historiskt perspektiv är dagens utformning och tillämpning mer begriplig.  

I kapitel tre presenteras rekvisiten i 35 § HL på en djupare nivå. Där följer en grundlig 

genomgång av vad rekvisiten innebär och hur de tillämpas. Dessutom följer en underrubrik 

som ställer 35 § HL i förhållande till avtalsfriheten. 

I det fjärde kapitlet sammanfattas och åskådliggörs uppkomna frågetecken, synpunkter och 

förslag till förändring.  

I det femte och avslutande kapitlet bemöts uppsatsens frågeställningar men här presenteras 

även slutsatserna av uppsatsen.   

1.5 Avgränsning 

Arbetet avgränsas till svensk rätt och kommer således inte beröra någon internationell rätt. 

Eftersom uppsatsen inte utgör en komparativ analys av ett rättsförhållande har en jämförelse 

med internationell rätt inte varit nödvändig.  

Av skäl som framgår i 1.3.2.3, praxis, har arbetet avgränsats till att endast behandla 

lägenhetsbyten i Storstockholm.  

En avgränsning mot 35 § andra stycket där undantag från bytesregeln finns har också gjorts. 

En kortare redovisning av hela paragrafen återfinns i kapitel 3 där även tredje stycket 

angående kommuns medverkan presenteras mycket kortfattat.   

Vidare har en avgränsning gjorts när det gäller byte mellan hyresrätt och bostadsrätt. Det finns 

en välarbetad uppsats från 2014 som redogör för den typen av byten varför denna uppsats 

endast ämnar undersöka rekvisiten vid byte från hyresrätt till hyresrätt. 
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2 Bytesrättens historiska utveckling 

 

2.1 Kort om hyreslagens tillkomst och 
bytesrättens barndom 

Inte förrän år 1907 genom införandet av en nyttjanderättslag tillkom bestämmelser om hyra. 

Lagen var bland annat ett resultat av de missförhållanden som hade präglat och ännu präglade 

stora delar av befolkningens boendesituation. Misär hade vuxit fram med industrialismen och 

den totala bristen på bostäder
10

. Bostadssociala och hyrespolitiska synpunkter framfördes allt 

oftare och en lagstiftning ämnad att samla det rättsliga förhållandet mellan hyresvärd och 

hyresgäst var eftersträvansvärd
11

. Lagberedningen lade år 1905 fram ett förslag på en 

nyttjanderättslag (1907:36), NyttjL och lagens tredje kapitel utgjorde Hyreslag. År 1907 

realiserades således en lagstiftning som motiverades av ett jämlikt förhållande mellan 

hyresvärd och hyresgäst med rättsregler präglade av dispositivitet och minsta möjliga 

ingripande från samhället.
12

  

Nyttjanderättslagen föranleddes av en utredning
13

 där lagberedningen tog ställning till 

substitution, det som vi idag kallar överlåtelse, samt sublokation, det som vi idag kallar 

upplåtelse helt eller delvis i andra hand. Substitutionsregleringen placerades i 7 § HL och 

stadgade att ett byte endast kunde vara aktuellt i samråd med hyresvärden. Lagberedningen 

ansåg visserligen att ett undantag från överlåtelseförbudet kunde göras vid dödsfall för att 

säkra dödsboets intressen
14

. Överlåtelseförbudets grundtanke var att en hyresvärd inte skulle 

påtvingas vilken hyresgäst som helst, att han inte skulle behöva leva i ovisshet om vem han 

hade att förhålla sig till för betalning av hyra eller vem han skulle förhålla sig till för att kräva 

fullgörelse av övriga förpliktelser som kunde ha överenskommits i och med det ursprungliga 

rättsförhållandet.
15

 

                                                
10 Gösta Järtelius, Hyra och bostad, s 9 
11 Järtelius, Hyra och Bostad, s 9 
12 Järtelius, Hyra och bostad, s 9 
13 LB 1905  
14 SOU 1966:14 s 344 
15 SOU 1961: 47 s 120 
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En hyresvärds vägran att, utan fog, medge ett byte kunde dock resultera i hyresavtalets 

upphörande.
16

 Likställt med vägran var hyresvärdens underlåtenhet att besvara en förfrågan 

om byte inom en vecka.  

I och med de båda världskrigen under 1900-talets första hälft uppstod en bostadskris och 

särskild krigslagstiftning aktualiserades.
17

 En mängd olika förändringar skedde på den 

hyresrättsliga fronten
18

 men endast begränsade förändringar gjordes beträffande substitution.  

Den utredning som lagberedningen hade lagt fram angående lägenhetsbyte vid införandet av 

den nya nyttjanderättslagen fanns kvar och inte förrän proposition 1948:212 lades fram 

poängterades bristen av skydd för hyresgästen. Hyresgästens enda skydd vid hyresvärdens 

vägran till byte var att säga upp avtalet och då förlora möjligheten att använda sin lägenhet 

som bytesobjekt.
19

 

I nämnda proposition presenterades en lösning i vilken man föreslog ett undantag från 

överlåtelseförbudet och alltså ville tillåta hyresgästen att, i strid mot hyresvärdens vilja, göra 

ett lägenhetsbyte.
20

 Förslaget innebar att om hyresvärden motsatte sig ett byte kunde 

hyresnämnden, efter hyresgästens framställan, godkänna bytet förutsatt att tre rekvisit i den då 

föreslagna 8 b § uppfylldes: hyresrätten fick inte vara förverkad, vägande skäl skulle tala för 

bytet samt att hyresvärdens vägran till bytet var obillig. Vid bedömningen av huruvida 

hyresvärdens vägran till bytet var obilligt skulle hänsyn tas till hyresvärdens möjlighet att få 

betalt för hyra även efter personförändringen men hyresvärdens personliga skäl för att själv 

disponera lägenheten kunde också innebära att hyresnämnden nekade ett byte.
21

  

Man bemötte även de betänkligheter som hyresvärdarna skulle kunna tänkas ha eftersom en 

personförändring på hyresgästsidan inte kunde anses vara betydelselös.
22

 Lösningen var alltså 

att vända på förbudet och lägga vikten på frågan om bytet kunde ske utan att hyresvärden led 

något avsevärt men av förändringen.
23

  

Såväl Socialstyrelsen som Hyresgästernas riksförbund tillstyrkte det framlagda förslaget till 

lagändring och även andra remissinstanser visade intresse för en bytesrätt. Till de mer kritiska 

                                                
16 Prop. 1948:212 s 13 
17 Bengtsson, Hager och Victorin: Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 22.   
18 Järtelius, Hyra och bostad, s 10 ff 
19 Prop. 1948:212, s. 14 
20 Prop. 1948:212, s. 14 
21 Prop. 1948:212, s. 15  
22 Prop. 1948:212, s. 14 
23 Prop. 1948:212, s. 14 
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remissinstanserna hörde Fastighetsägareförbundet men även det andra lagutskottet. 

Fastighetsägareförbundet ansåg att det var fastighetsägarna själva som skulle bestämma vilka 

medkontrahenter de ville ha och en lagreglering skulle inkräkta på äganderätten och dess 

socialt betydelsefulla situation.
24

 Andra lagutskottet ansåg att de positiva följder som en 

ändring enligt förslaget skulle ge inte uppvägde eventuella negativa konsekvenserna.  

Lagutskottet syftade på de otillåtna ekonomiska kompensationerna
25

 som med största 

sannolikhet skulle öka i och med lagändringen. Propositionen vann inte gehör och en 

lagreglerad bytesrätt kom inte till stånd.
26

 

2.2 Bytesrätten enligt hyreslagskommittén i 
SOU 1961:47  

Hyreslagskommittén utkom år 1961 med ett förslag till reviderad hyreslag, SOU 1961:47. I 

den kan utläsas kommitténs försök att motarbeta ett införande av lagregler som skulle främja 

lägenhetsbyten trots det då uttalade behovet av en sådan reglering.
27

 Kommittén ansåg att, 

genom hänvisning till behovet först vid svårartad bostadsbrist, lagregler som skulle underlätta 

lägenhetsbyten vore att hänföra till lagstiftning med krisartad hyresmarknad som riktpunkt 

och inte till en allmän hyreslag som förutsättningsvis skulle ta sikte på normala 

marknadsförhållanden.
28

  

Man konstaterade att så länge som partsorganisationerna medverkade till att söka främja 

lägenhetsbyten kunde behovet av en välfungerande och socialt önskvärd bytesmarknad 

tillgodoses utan lagstiftningsåtgärder.
29

 En diskussion fördes dock angående ett utvidgande av 

substitutionen och man menade att en överlåtelse skulle kunna ske utan hyresvärdens 

medgivande vid två situationer i en inomäktenskaplig relation: vid skilsmässa och vid en 

makes död.
30

  

                                                
24 Prop. 1948:212, s. 23 
25 2LU 1948:33, s. 8 
26 Prop. 1948: 212, s. 15 
27 SOU 1961:47, s. 153 
28 SOU 1961:47, s. 154 
29 SOU 1961:47, s. 154 
30 SOU 1961:47, s. 161 
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2.3 Bytesrätten enligt SOU 1966:14 
Under 1960-talets Sverige rådde det bostadsbrist. I det första kapitlet av rubricerade 

betänkande beskriver de hyreslagsstiftningskunniga den rådande situationen på 

bostadsmarknaden som ett resultat av bland annat efterkrigstidens ökade koncentration av 

befolkningen i tätorterna, arbetskraftens rörlighet och den växande efterfrågan på större 

lägenheter.
31

 De sakkunniga understryker det faktum att Hyreslagen inte hade ändrats 

avsevärt sedan 1907 års lag och att det var dags för en modernisering.  

Efter en kort redogörelse för gällande rätt, som alltjämt höll strängt på överlåtelseförbudet, 

hade de sakkunniga sammanfattat de förslag som Hyreslagskommittén kommit med i SOU 

1961:47. De sakkunniga upprepade behovet av en rörlig marknad samt konstaterade realiteten 

av den rådande bostadsbristen. Man menade att bostadsbristen gjorde det omöjligt för 

hyresgästerna att ändra sin bostadssituation utan att kunna ställa sin lägenhet till förfogande 

såsom bytesobjekt.
32

 Vidare poängterades att de skäl som vore befogade för ett byte kunde 

vara vitt skilda och röra såväl ekonomiska förhållanden som familjeökning och arbete på 

annan ort.  

De sakkunniga fortsätter sitt betänkande med att kommentera hur bytesrätten skulle kunna 

inverka positivt på bostadspolitiken då bytena skulle resultera i att de boende fick sina 

särskilda behov tillgodosedda.
33

  

Vidare berör de sakkunniga det av andra lagutskottets remissutlåtande i SOU 1961:47, vilket 

var negativt inställt till lättnader av överlåtelseförbudet. Det andra lagutskottet menade bland 

annat att hyresvärdarna alltjämt visat förståelse för önskemål om byte och att en lagstadgad 

bytesrätt därför inte vore behövlig. De sakkunniga kommenterar detta genom att betona hur 

svårt det vore att uppskatta antalet obefogat nekade byten som beslutats av hyresvärdar utan 

bostadsförmedlingens medverkan. De konstaterade även väsentligheten av den åverkan som, 

om det så nu endast var ett fåtal, obefogade bytesnekanden skulle kunna ha och hänvisar till 

de allmänna och enskilda intressen som skulle gynnas av att byten underlättades.
34

  

                                                
31 SOU 1966:14, s. 59 
32 SOU 1966:14, s. 355 
33 SOU 1966:14, s. 356 
34 SOU 1966:14, s. 356 
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De sakkunniga motiverade sin ståndpunkt genom att argumentera för hur införandet av ett 

undantag från överlåtelseförbudet skulle visa hyresgästens berättigade intressen hänsyn men 

också hur hyresvärdens inflytande över avtalspartner inte skulle komma att undermineras.
35

  

Ett byte mot hyresvärdens vilja skulle endast vara aktuellt om det inte kunde anses vara 

orimligt eller om det kunde ske utan inverkan på hyresvärdens fastighetsekonomi eller 

möjlighet att upprätthålla god ordning i fastigheten.
36

  

Vidare redde de sakkunniga ut begreppet bytesrätt. Man menade i lagtexten inte att det rörde 

sig om någon generell bytesrätt för hyresgästen utan att bytesrätten endast gällde gentemot en 

specifik lägenhet i ett konkret fall.
37

  

Man valde även att ange ett antal undantag från bytesrätten, det vill säga sådana hyresrätter 

som aldrig kunde bli föremål för ett byte. Man menade att det var uppenbart att ett generellt 

undantag skulle göras för lägenheter upplåtna i andrahand, genom korttidsavtal eller i 

samband med anställning, men också om hyresrätten kunde anses vara förverkad.  

Utredningen fortsatte med att ställa upp de första formulerade rekvisiten för när ett byte kunde 

bli aktuellt.  

1. Bytet skulle kunna ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden 

2. Det skulle finnas beaktansvärda skäl för bytet 

3. En tidsspärr om tre år skulle beaktas för att någon ånyo skulle kunna byta sin hyresrätt 

Enligt första punkten skulle hyresgästen, på hyresvärdens begäran, gå i god för sin 

bytespartners lämplighet såsom ny hyresgäst genom att presentera tillförlitliga referenser. 

Referenserna skulle försäkra hyresvärden att den nya hyresgästen hade förmåga att fullgöra 

sina förpliktelser enligt hyresavtalet. Hans förmåga att betala hyra samt betryggande 

upplysningar
38

 om den föreslagne hyresgästens goda beteende borde lämnas för att 

hyresvärden inte skulle ha anledning att neka bytet. Den påtagliga olägenheten kunde också 

innebära att annan hyresgäst i huset skulle påverkas negativt av bytet. Villkoret skulle dock 

användas med restriktivitet. 

                                                
35 SOU 1966:14, s. 357 
36 SOU 1966:14, s. 357 
37 SOU 1966:14, s. 357 
38 SOU 1966:14, s. 358 
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I motiven fortsätter de sakkunniga med uppräkningen av tänkbara olägenheter för hyresvärden 

såsom: nya hyresgästens familjestorlek i förhållande till lägenheten, att den tilltänkte 

hyresgästen bedrev sådan verksamhet som inte skulle kunna anses lämplig för hyreshuset i 

övrigt men också då hyresgästen genom byte önskade överlåta sin hyresrätt till barnfamilj 

eftersom detta kunde medföra förändringar som måste anses påverka husets dynamik.
39

      

Det andra villkoret som ställdes upp var nödvändigheten av beaktansvärda skäl för bytet från 

hyresgästens sida. De sakkunniga räknar upp ett antal skäl för att exemplifiera vad som var att 

anse som beaktansvärt för att hyresvärden skulle ge sitt medgivande till ett önskat byte. 

Växande familj, väsentligt förändrade ekonomiska förhållanden till följd av sjukdom eller 

pensionering, en hyresgästs önskan om ett byte till mindre lägenhet på grund av sina barns 

utflytt och så vidare. En hyresgäst vars arbete blivit lokaliserat till annan ort ansågs ha 

beaktansvärt skäl för ett byte vilket även den hyresgäst som kunde visa en påtaglig förbättring 

av lägenhetens standard hade.
40

 

De sakkunniga kommenterade även det faktum att en hyresgäst som på annat sätt än genom 

byte kunde skaffa sig en lämpligare bostad inte kunde anses ha beaktansvärda skäl. De valde 

att underbygga det argumentet genom att peka på effekten av utbud och efterfrågan. En 

hyresgäst kunde inte anses ha tillräckligt beaktansvärda skäl för bytet om utbudet översteg 

efterfrågan. Visserligen ansåg man att det även på en balanserad marknad kunde finnas de 

som hade beaktansvärda skäl för ett byte. Detta kunde vara personer med speciella behov 

såsom handikappade eller de som var i behov av särskilt stora lägenheter.   

De sakkunniga ansåg slutligen i sin utredning av de beaktansvärda skälen att de endast skulle 

utgå från den bytande partens individuella bytesbehov och inte den tilltänktes.  

Det tredje och sista villkoret för att ett byte skulle vara aktuellt var att i och med paragrafens 

ikraftträdande söka minimera hyresvärdarnas belastning av alltför tättliggande byten. En 

tidsspärr om tre år föreslogs för att utan hyresvärdens samtycke kunna byta sin hyresrätt igen.  

Det framkommer även att Sveriges Fastighetsägareförbund (SF) förklarat sig villiga att genom 

en deklaration till Sveriges fastighetsägare allvarligt uppmana till en alltmer bytesvänlig 

hyresmarknad.
41

  

                                                
39 SOU 1966:14, s. 359 
40 SOU 1966:14, s. 359 
41 SOU 1966:14, s. 361 
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I deklarationen ger SF sin uppfattning om när ett byte får ske och anmodar fastighetsägarna 

att följa deklarationens innebörd för att på så sätt inte motivera ett lagstiftande av bytesrätten.  

Deklarationen skulle skickas till Sveriges samtliga fastighetsägare samma höst som SOU 

1966:14 publicerades och SF tillförsäkrade de sakkunniga sin medverkan till att deklarationen 

skulle efterföljas.  

I förslagets avslutande meningar väljer de sakkunniga att förlita sig på SF:s ord om en strävan 

mot ett underlättande av lägenhetsbyten på frivillig väg och konstaterade även att man inte 

kunde utesluta en ökad arbetsbelastning på medlingsnämnder och domstolar. Förslaget om en 

rättsregel innefattande en överlåtelserätt ansågs således ännu inte behövlig utan man föreslog 

att statsmakterna skulle avvakta utvecklingen på bytesområdet.
42

      

2.4 Bytesrätten enligt proposition 1967:141 
och proposition 1968:91 

År 1967 utkom ytterligare en proposition med förslag till lagfäst bytesrätt beträffande 

bostadslägenheter i orter med mer påtaglig bostadsbrist. Regeringen lade fram förslaget i 

samband med HLS utredning och eftersom det inte fanns tvingande lagstiftning försökte man 

nu ånyo att få tillstånd en lagändring. HLS utredning hade påverkat departementschefen och 

ett nytt förslag lades fram.
43

 I förslaget påpekade man att det var av betydande 

bostadspolitiskt intresse att underlätta byten, detta eftersom de boende skulle kunna få 

bostäder som var bättre lämpade för de egna behoven.   

Återigen visade man på brister i fastighetsägarnas vilja att underlätta byten och 

bytestransaktioner med godtagbara skäl hade således gått om intet.  

Departementschefen ansåg att det fanns ett stort behov av lagändringar och ville införa ett 

undantag från överlåtelseförbudet i 32 § HL. Rätten till lägenhetsbyte skulle införas i 35 § HL 

men skulle endast aktualiseras i orter som led av bostadsbrist.
44

 När förslaget hamnade hos det 

tredje lagutskottet accepterade man inte att regleringen endast skulle gälla i orter med 

bostadsbrist och förslaget antogs därför inte.
45

 

                                                
42 SOU 1966:14, s. 362 
43 Prop. 1967:141, s. 150.   
44 Prop. 1967:141, s. 220 
45 3LU 1967:58, s. 117 f 
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Det tredje lagutskottets motstånd till en reglering om ett undantag endast för briststäder gav 

frukt eftersom det förslag som regeringen förde fram i proposition 1968:91 utgick från 

proposition 1967:141 dock frångick man från förslaget om ett undantag endast för orter med 

bostadsbrist.
46

  

2.4.1 Förslag till införande av 35 § HL i 
proposition 1967:141 

Det förslag som departementschefen lade fram i och med propositionen utgick från de 

sakkunnigas SOU 1966:14. Han framhöll att de åtskilliga påtryckningar som hade gjorts 

tidigare för att lätta på det överlåtelseförbud som rådde hade god grund och att det nu mer än 

någonsin var dags för en reform. Han menade dock att det principiella överlåtelseförbudet 

skulle kvarstanna i den föreslagna lagändringen men att det trots allt kunde finnas situationer 

då ett undantag från förbudet inte kunde anses vara annat än rimligt.
47

 

Han fortsatte sitt utlåtande av föreslagen lagändring med att understryka sin ståndpunkt och 

pekade på den begränsning som överlåtelseförbudet orsakade hyresgästen.
48

 Enligt hans 

mening var det av stor negativ betydelse att olägenheter uppstod då hyresvärdar utan rimlig 

anledning vägrade lämna sitt samtycke till lägenhetsbyten.
49

   

Departementschefen skriver vidare i propositionen att den föreslagna bytesrätten skulle 

underkastas vissa begränsningar och syftar då till de begränsningar som de sakkunniga i SOU 

1966:14 föreslog; beaktansvärda skäl samt att bytet kunde ske utan påtaglig olägenhet för 

hyresvärden.
50

  

I specialmotiveringen till den föreslagna paragrafen om ett undantag från överlåtelseförbudet 

väljer departementschefen att frångå de sakkunnigas uppfattning om att, i fråga om påtaglig 

olägenhet för hyresvärden, hänsyn även skulle tas till andra boende i huset.  

Departementschefen anslöt sig vidare till de sakkunnigas uppfattning om att en tidsspärr om 

tre år skulle införas för att underlätta hyresvärdarnas börda som troligen skulle öka vid alltför 

täta byten. Tidsspärren hindrade följaktligen hyresgästen att byta sin lägenhet förrän tre år 

hade passerat från tillträdesdatumet. Han förtydligade även vad som innefattade synnerliga 

                                                
46 Prop. 1968:91, s. 69 
47 Prop. 1967:141, s. 149 
48 Prop. 1967:141, s. 149 
49 Prop. 1967:141, s. 150 
50 Prop. 1967:141, s. 222 
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skäl att få göra ett undantag från treårs-regeln genom att räkna upp dödfall, arbete på annan 

ort och en önskan om mindre lägenhet.
51

 

2.5 Mindre förändringar av 35 §  

Det slutgiltiga lagförslaget om införandet av ett undantag från överlåtelseförbudet trädde i 

kraft den 1 januari 1969. Paragrafens första stycke löd enligt följande: 

 

35 §. Hyresgästen får överlåta hyresrätten till bostadslägenhet i syfte att genom 

byte erhålla bostad i annan under hyres- eller bostadsrätt upplåten lägenhet, om 

hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Sådant tillstånd skall lämnas, 

om hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet och detta kan äga rum utan 

påtaglig olägenhet för hyresvärden. Har hyresgästen erhållit lägenheten genom 

byte och innehaft lägenheten mindre än tre år, får tillstånd dock lämnas endast 

om synnerliga skäl föreligger.  

Redan året därpå kom den nya jordabalken (1970:994). Reformarbetet hade pågått under en 

längre tid och syftet hade varit att samla centrala jordrättsliga lagbestämmelser och ersätta 

1734-års ”söndervittrade” jordabalk.
52

 Den nyreformerade hyreslagen från år 1969 kom att 

implementeras i den nya jordabalkens 12:e kapitel och bytesrätten hamnade således i 12:35 

JB. 

2.5.1 Andra särskilda skäl 

Innan det slutliga departementsförslaget hade presenterats hade tidigare remissutlåtanden 

uttryckt sin oro över att en lagstadgad bytesrätt troligen skulle resultera i en ökning av 

otillåten ersättning, vilken skulle drabba de laglydiga och de ekonomiskt svaga.
53

  

I det slutgiltiga lagförslaget nämndes inte förbudet mot otillåten ersättning utan man valde 

istället att utgå från de beaktansvärda skälen och menade att en hyresgäst som tog emot 

ersättning för sin hyresrätt inte kunde anses ha beaktansvärda skäl.  

                                                
51 Prop. 1967:141, s. 222 
52 Prop. 1970:20, s. 6 
53 2LU 1948:33 s. 8 
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Genom proposition 1983/1984:137 infördes ett tredje rekvisit i 12:35 JB för att ett byte inte 

skulle kunna godkännas, andra särskilda skäl. 

Rekvisitet innefattade ett förbud mot otillåten ersättning vid lägenhetsbyte och hade initierats 

eftersom man inte ansåg det tillräckligt starkt uttryckt såsom en delfaktor vid bedömningen av 

de beaktansvärda skälen.
54

  

2.5.2 Den treåriga tidsspärren 

Lagförändringen innefattade även en tidsspärr om tre år för hyresgästens möjlighet att byta 

igen. Ett undantag kunde göras om det fanns synnerliga skäl som angivits ovan
55

. År 1993
56

 

togs tidsspärren bort eftersom de olägenheter som hyresvärden drabbades av vid ett byte inte 

kunde anses vara så stora att en spärr var motiverad. Dessutom ansåg departementschefen att 

ett borttagande av treårsregeln skulle kunna medföra ett större flöde på bostadsmarknaden. I 

stället skulle en bedömning av förfluten tid sedan föregående byte läggas in under de 

beaktansvärda skälen och alltför täta byten skulle erfordra starkare beaktansvärda skäl.   

2.5.3 Överklagandeförbudet 

I 70 § HL stadgades hur hyresnämnds beslut i ärenden vid tvist med anledning av 35 § HL 

kunde överklagas. År 1973 föreslogs en ändring som helt tog bort överklaganderätten och 

alltså förordade ett eninstansförfarande vid hyresnämnd.  

Grunden till förslaget var departementschefens inställning till bytestvisters enkla beskaffenhet 

och menade att vikten av en skyndsam handläggning vore att föredra framför ett 

flerinstansförfarande. Han pekade även på det faktum att byteskontrahenten i en 

bytestransaktion troligen vore mer benägen att avbryta bytet för det fall processen blev 

utdragen.
57

 

Remissutlåtandena var såväl positiva som negativa till förslaget. Negativiteten grundade sig i 

en oro att ett eninstansförfarande kunde vara fel ur rättssäkerhetssynpunkt vilket 

departementschefen avfärdade genom sin tilltro till hyresnämnderna hos vilka det fanns 

specialexpertis samt ärendenas enkla beskaffenhet.
58

 

                                                
54 SOU 1981:77, s. 354 
55 Kap. 2.3.1 
56 Prop. 1992/93:115, s. 23 
57 Prop. 1973:23, s. 136 
58 Prop. 1973:23, s. 137 
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Samtidigt som förslaget av ett eninstansförfarande lades fram proponerade 

departementschefen för ett införande av muntlig bevisning vid prövning i hyresnämnden.
59

 

Detta visade sig inte heller vara fullt så omtyckt eftersom man var rädd för en tyngre 

arbetsbelastning. Departementschefen menade å sin sida att rättssäkerheten skulle stärkas 

samt att fördelarna med införande av muntlig bevisning trots allt skulle överväga nackdelarna.  

Förslaget gick igenom och rätten för en hyresgäst att klandra hyresnämndens beslut vid en 

bytestvist gick förlorad.  

Förbudet har kritiserats ett antal gånger efter införandet. År 1989 kom hyreslagskommittén 

med ett förslag om att införa en så kallad ventil som skulle tillåta en viss typ av bytestvister en 

överklaganderätt.
60

 Det skulle endast vara sådana tvister som vore av sådan art att de skulle ha 

betydelse för rättstillämpningen.  

Charlotte Andersson fullföljer 1989 års hyreslagskommittés tanke om en ventil och skriver i 

slutorden till sin bok
61

 att beslut rörande lägenhetsbyten borde kunna överklagas till hovrätten 

om hyresnämnden ger tillstånd till det. Hon menar att det i vissa fall behövs riktlinjer från 

högre instans.   

Ytterligare en utredning gjordes år 2008
62

 vars slutsats blev att behålla överklagandeförbudet 

med hänvisning till risken för utdragna processer. Man menade även i denna utredning att 

antalet byten troligen skulle minska eftersom bytesparterna i större utsträckning hellre skulle 

dra sig ur bytestransaktionen än att processa.    

 2.5.4  SOU 2008:47  

År 2006 beslutade regeringen att hyreslagen skulle moderniseras, dels för att göra den mer 

överskådlig och lättillgänglig men också för att se över vissa särskilda hyresfrågor.
63

  

Enligt direktiven till utredningen skulle bland annat bostadshyresgästens bytesrätt undersökas. 

Ett förslag var att rekvisiten för bytesrätten skulle preciseras för att begränsa möjligheterna 

till byte.
64

  

                                                
59 Prop. 1973:23, s. 137 
60 SOU 1991:86, s. 156 
61 Charlotte Andersson, Lägenhetsbyte och andrahandsuthyrning, 2004, s. 184 
62 SOU 2008:47, s. 158 
63 SOU 2008:47, s. 3 
64 SOU 2008:47, s. 77 
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En grundlig granskning av praxis gjordes och man konstaterade att hyresnämnderna beslutade 

i linje med lagmotiven men också att det fanns en enhetlighet. Beträffande frågan om att 

detaljreglera vad som skulle innebära beaktansvärda skäl respektive påtaglig olägenhet fann 

utredarna att det saknades övertygande skäl för att generellt höja kraven för när tillstånd till 

byte skall lämnas. Detta för att man ansåg att det vuxit fram en mängd situationer som man i 

praxis var överens om skulle utgöra skäl nog för ett godkänt byte. Slutligen konstaterades att 

en ändring inte skulle vara ändamålsenlig utan skulle avvika från vad som var brukligt.
65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                
65 SOU 2008:47, s. 78 
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3 Hyresgästens bytesrätt 

 

3.1 En överblick av 35 § HL 
Efter över ett sekel av 35 § HL:s olika utformningar och placeringar återfinns regleringen idag 

i 12:35 JB. Dagens formulering lyder enligt följande:  

”Hyresgästen får överlåta hyresrätten till sin bostadslägenhet för att genom byte 

få en annan bostad, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Tillstånd 

ska lämnas, om hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet och detta kan äga 

rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden samt inte heller andra särskilda skäl 

talar emot bytet. Tillståndet kan förenas med villkor.  

Första stycket gäller inte, om  

1. lägenheten hyrs i andra hand,  

2. lägenheten utgör en del av upplåtarens bostad,  

3. lägenheten är belägen i ett enfamiljshus som inte är avsett att hyras ut 

varaktigt, inom en ägarlägenhetsfastighet som inte är avsedd att hyras ut 

varaktigt eller i ett tvåfamiljshus,  

4. lägenheten har upplåtits av någon som innehade den med bostadsrätt och 

lägenheten alltjämt innehas med sådan rätt, eller  

5. hyresavtalet avser ett möblerat rum eller en lägenhet för fritidsändamål och 

hyresförhållandet inte har varat längre än nio månader i följd.  

Medverkar en kommun till att hyresgästen får en annan bostad genom att 

förmedla denna, får kommunen ansöka hos hyresnämnden om tillstånd som 

avses i första stycket.”
66

 

                                                
66 35§ HL, SFS 1970:994.   
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Paragrafens första stycke inleds med ett stadgande av den rätt som hyresgästen har att tillgå 

för att få till stånd ett byte utan hyresvärdens samtycke. Detta är alltså det som utgör själva 

undantaget från det generella överlåtelseförbudet i 32 § HL.  

Första stycket fortsätter med att ställa upp de ovillkorliga förutsättningarna för att 

hyresnämnden skall bifalla en ansökan om bytestillstånd, nämligen  

 att sökanden har beaktansvärda skäl för bytet, 

 att bytet kan äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden och 

 att inte heller annat särskilt skäl talar mot bytet.
67

 

Vidare anger paragrafen att ett tillstånd till byte kan förenas med villkor. Med villkor menas 

exempelvis att tillståndet villkoras av ett borgensåtagande. Nämnden kan dock inte ändra 

villkoren i hyresavtalet.  

I vissa fall föreligger överhuvudtaget inte bytesrätt och dessa räknas upp i paragrafens andra 

stycke.  

I tredje stycket säkerställs en kommuns rätt att få anvisa den bostad som hyresgästen lämnar 

och ger uttryck för kommunens självständiga talerätt när den medverkat till att förmedla en 

bostad.
68

 

3.2 Förutsättningar för byte 

3.2.1 Vad är ett byte enligt 35 § HL? 

Ett lägenhetsbyte aktualiseras så snart en hyresgäst avstår från sin hyresrätt i syfte att söka 

bereda sig en annan bostad.
69

 Detta innebär att en bostadshyresgäst inte genom byte kan 

överlåta sin nyttjanderätt till en lokalhyresgäst.
70

 Däremot anses ett byte mellan hyresbostad 

och en bostadsrätt, ett radhus eller en villa ligga inom ramen för bestämmelsen.  

Om en hyresvärd inte lämnar sitt samtycke till en bytesförfrågan kan hyresgästen vända sig 

till hyresnämnden med en bytesansökan. Efter ett muntligt sammanträde där såväl hyresgäst 

                                                
67 Gösta Järtelius, Vad en hyresgäst bör veta, 1979, s. 41 ff 
68 Edling, 12 kap. Jordabalk ”Hyreslagen”, en kommentar, s. 243 
69 Holmqvist och Thomsson, Hyreslagen, En kommentar, s. 299 
70 Järtelius, Vad en hyresgäst bör veta, s. 41 
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som hyresvärd får föra talan beslutar hyresnämnden om bytesansökan skall bifallas eller 

avslås.  

I tillståndsärendet skall hyresnämnden väga parternas intressen mot varandra i förhållande till 

de ovillkorliga förutsättningar som angivits ovan.
71

 Den processuella gången inleds med att 

hyresgästen skall visa att han har beaktansvärda skäl för bytet varefter hyresvärden får 

möjlighet att påtala de eventuella nackdelarna som bytet skulle medföra, den påtagliga 

olägenheten. Hyresvärden skall dessutom, om han påstår att så är fallet, bevisa att det 

förekommit otillåten ersättning.
72

  

Om nämnden beviljar ett byte utgör det inte ett generellt bytestillstånd utan verkar endast 

gentemot den i bytesansökan angivna bytespartnern som initialt inlämnats till nämnden.  

Nämndens beslut innebär inte per automatik att ett lägenhetsbyte måste komma till stånd utan 

medger endast ett tillstånd att genomföra ett byte trots hyresvärdens ovilja. Även om nämnden 

har beviljat ett byte är ingendera bytesparten skyldig att fullfölja det och kan således inte 

tvingas till en överlåtelse av sin nyttjanderätt.
73

  

3.2.2 Ersättningslägenhet istället för 
bytesansökan 

En hyresvärd kan försöka undvika ett förfarande i hyresnämnden genom att föreslå sin 

bytesbenägna hyresgäst en likvärdig ersättningslägenhet. Detta innebär att han kan erbjuda en 

annan lägenhet ur sitt lägenhetsbestånd för att motverka att ett byte sker. I praxis har 

bytesansökningar tenderat att avslås när hyresvärden ställt en, enligt hyresnämnden, likvärdig 

ersättningslägenhet till hyresgästens förfogande.
74

  

När bytesobjektet utgör bytessökandens stadigvarande bostad har hyresnämnden emellertid 

hållit ganska strängt på villkoret likvärdig och hyresgästens synpunkter på ersättnings-

lägenheten har vägt tungt i hyresnämndens bedömning.
75

 

 

                                                
71 Se kap 3.1 
72

 Grauers, Hyra, bostads- och andelsrätt, arrende, tomträtt, s. 70 
73 Järtelius, Vad en hyresgäst bör veta, s. 41 
74 Andersson, Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning, Hyresnämndens praxis, 1. uppl. s. 119 ff och 2. uppl. s. 

132 ff 
75 Larsson, Synnergren, Heime, Bostadshyresavtal i praktiken, 2003, s. 140 
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Ärende 4665-14. År 2014 (Bifall) 

En ansökan om ett trepartsbyte lämnades in för hyresnämndens prövning. Bytessökandens 

huvudsakliga skäl var att sänka sin hyreskostnad. Hyresvärden menade att sökanden inte hade 

några beaktansvärda skäl.  

Sökanden utvecklade sin talan och visade på hur bytet skulle kunna minska hans hyra med 

nästan 3000 kronor i månaden. Hyresvärden kunde visserligen vitsorda behovet av en mindre 

lägenhet och påpekade hur ett erbjudande om två likvärdiga men mindre lägenheter hade 

erbjudits i samband med ett föregående beslut. De fanns inte längre att tillgå eftersom de hyrts ut 

till andra och nu kunde man istället tänka sig ett byte med en annan av hyresvärdens lägenheter.  

Bytesökanden replikerade på hyresvärdens påstående om de likvärdiga lägenheterna som 

erbjudits i samband med förra beslutet och menade att den ena var för trång och dessutom hade 

en lång och brant backe som skulle göra det svårt för honom att ta sig upp för. Bytessökanden 

var 84 år gammal och lägenheten låg dessutom långt från tunnelbana och livsmedelsaffär vilket 

gjorde att lägenheten inte kunde anses vara likvärdig. Den andra lägenheten hade nämnden redan 

beslutat inte var likvärdig.  

Den lägenhet som i ärendet presenterades av hyresvärden som likvärdig kunde enligt 

bytessökanden heller inte godtas eftersom hyran inte skiljde sig nämnvärt från den han hade och 

dessutom var den för varm, för högt upp samt saknade balkong.  

I frågan om bytessökanden hade beaktansvärda skäl för bytet trots att likvärdiga lägenheter 

ställts till hans förfogande menade hyresnämnden att det liksom bytessökanden visat inte skulle 

ha utgjort någon minskning av hyrans storlek vid ett byte till två av de tre erbjudna lägenheterna. 

Den tredje lägenheten, som hade en brant backe utanför, kunde nämnden heller inte anse vara 

likvärdig på grund av bytessökandens ålder. Hyresnämnden fann således att hyresvärden inte 

ställt en likvärdig lägenhet till hyresgästens förfogande och bytesansökan bifölls.  

I beslutet ovan har hyresgästen erbjudits inte mindre än tre lägenheter och hyresnämnden 

bifaller ändå bytesansökan. Skäl som i andra fall inte skulle anses vara beaktansvärda får vid 

en likvärdighetsbedömning mer tyngd. Att en lägenhet saknar balkong eller är för högt upp 

brukar inte vara sådana skäl som nämnden annars finner vara beaktansvärda.  

I följande ärende har hyresvärden angivit flera olika anledningar till varför han inte kan godta 

bytet men det som hyresnämnden fäster sin vikt vid är huruvida ersättningslägenheten är att 

anse som likvärdig eller inte.  
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Ärende 11535- 13. År 2013 (Bifall)  

Hyresgästen ville få tillstånd till ett byte av sin lägenhet eftersom hans dotter flyttat ut och han 

nu behövde sänka sin hyra och få en mindre lägenhet. Byteslägenhetens hyra skulle göra en 

skillnad om 1 774 kronor i månaden.  

 

Hyresvärden menade å sin sida att det fanns ett ekonomiskt intresse för hyresgästen att vilja byta 

eftersom byteslägenheten skulle ombildas till bostadsrätt och att hyresgästen överhuvudtaget inte 

bodde i prövningslägenheten utan tillsammans med sin sambo. Dessutom hade hyresvärden 

erbjudit hyresgästen åtminstone två ersättningslägenheter och menade att hyresgästen inte hade 

några problem med att klara hyresbetalningarna.  

 

Hyresgästen medgav att han inte bott i sin lägenhet eftersom han provbott med sin sambo men 

att detta inte fungerat och att han nu planerade att flytta tillbaka så snart andrahandshyresgästens 

avtal löpt ut. Ersättningslägenheterna kunde hyresgästen inte acceptera då den ena var alldeles 

för liten och den andra lägenheten endast skulle resultera i en hyresminskning om 400 kronor. 

Att syftet med bytet var för att få en lägenhet som skulle ombildas till bostadsrätt var inte 

korrekt enligt hyresgästen. 

 

I skälen anger hyresnämnden att de godtar hyresgästens förklaring om att han skulle återflytta 

till sin lägenhet. De godtog även hyresgästens försäkran om att bytet inte hade någon grund i en 

önskan om att erhålla en ombildningslägenhet. Detta eftersom ombildningen än så länge inte 

kunde anses vara konkret eller nära förestående. Slutligen prövade nämnden om de 

ersättningslägenheter som hyresvärden erbjudit kunde anses vara likvärdiga. Den ena 

konstaterades vara alltför liten och den andra lägenheten kunde heller inte anses vara likvärdig 

eftersom hyran inte var oväsentligt högre än för byteslägenheten. Ansökan bifölls.  

 

Detta referat ger uttryck för kravet på att hyresvärden har presenterat en konkret, likvärdig 

lägenhet i rimlig tid.  

 

Ärende 1284- 13. År 2013 (Bifall)  

I ärendet ville bytessökanden sänka sin boendekostnad eftersom han skulle vistas stora delar av 

sin tid utomlands, på grund av sitt arbete, och således inte var i behov av en lika stor lägenhet.  

 

Hyresvärden menade att han kunde erbjuda ”smålägenheter” i det egna lägenhetsbeståndet men 

ifrågasatte även om en lägenhet om 54 kvadratmeter skulle räcka för både bytessökanden och 

hans dotter. 

 

Bytessökanden angav att han inte hade fått några förslag på likvärdiga ersättningslägenheter från 

hyresvärden och att hyresvärden inte heller hade frågat om vilka behov som hyressökanden 

hade.  
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Hyresnämnden konstaterade i beslutets skäl att det i ett flertal fall funnits anledningen att avslå 

en bytesansökan eftersom hyresvärden ställt en likvärdig lägenhet till hyresgästens förfogande. I 

detta fall menade man att så inte var fallet. Eftersom hyresgästen hade påvisat beaktansvärda 

skäl och det faktum att hyresvärden inte erbjudit någon konkret lägenhet, fann nämnden att 

bytesansökan skulle bifallas.  

3.2.3 Beaktansvärda skäl  

Ett rekvisit som måste vara uppfyllt för att hyresnämnden skall bifalla ett bytesyrkande är att 

sökanden har beaktansvärda skäl. Rekvisitet nämns första gången i SOU 1966:14 där de 

sakkunniga menade att det kunde finnas särskilt beaktansvärda situationer som motiverade ett 

byte utan hyresvärdens samtycke.
76

 Bytets fördelar skall uteslutet ses utifrån hyresgästens 

synpunkt
77

 men det krävs dock en förändring av tyngd för att beaktansvärda skäl skall 

föreligga enligt hyreslagens mening.
78

 Förändringen skall dessutom ha skett inom hyrestidens 

ram för prövningslägenheten. Med detta menas att en sökande inte kan ange exempelvis låg 

inkomst såsom beaktansvärt skäl för bytet om han hade samma inkomst när han ingick 

hyresavtalet för lägenheten som han vid tiden för bytesansökan bodde i.
79

  

Exempel på beaktansvärda skäl har sedan betänkandet från 1966 inte ändrats avsevärt. I den 

tionde och senaste upplagan av Hyreslagen, en kommentar, väljer Holmqvist och Thomsson 

att exemplifiera beaktansvärda skäl genom att till två tredjedelar av sin kommentar till 

rekvisitet citera de sakkunnigas beskrivning från SOU 1966:14.
80

 Detta antagligen för att det 

är de skäl som ställdes upp redan från början som fortfarande anses vara beaktansvärda.  

Nedan följer de vanligaste skälen som har bedömts vara beaktansvärda i litteratur, förarbeten 

och praxis. Vissa av skälen sammankopplas med beslutsreferat och en kortare analys för att 

åskådliggöra hur hyresnämnden resonerat. Skälen är uppställda utan inbördes ordning 

eftersom det inte framkommit att något skäl skulle väga tyngre än ett annat under 

uppsatsarbetets gång.  

                                                
76 SOU 1966:14, s. 349 
77 SOU 2008:47, s. 70 
78 Ärende 7659- 13, s. 4 och ärende 4613- 13, s. 3 
79 Ärende 6899- 14, s. 4 
80 Holmqvist och Thomsson, Hyreslagen, En kommentar, s. 299 ff 
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Förändrad sammansättning av familjen. En växande familj behöver större utrymme och en 

hyresgäst vars barn lämnat hemmet har kanske inte längre samma behov av ett lika stort 

boende och därför önskar mindre.
81

  

Väsentligt förändrade ekonomiska förhållanden. En persons ekonomiska förhållanden kan 

ändras snabbt. Sjukdom och pensionering är de vanligaste exemplen på en sådan situation.
82

   

 

Ärende 751-14. År 2014 (Bifall) 

Bytessökanden yrkade att hyresnämnden skulle lämna sitt tillstånd till byte eftersom han på så 

sätt kunde minska sin månadskostnad rejält och därigenom spara pengar till sina barns framtida 

boenden. Han skulle dessutom ha närmare till barnens förskola och sitt eget arbete.  

Hyresvärden menade att det inte förelåg beaktansvärda skäl eftersom bytessökandens ekonomi 

inte ändrats väsentligt.  

Hyresnämnden sökte ledning i förarbetena till 35§ HL där det mycket riktigt står att ekonomin 

skall ha ändrats väsentligt för att utgöra ett beaktansvärt skäl. De fann dock att det inte är det 

enda skälet till att vilja få lägre hyra. Genom en hänvisning till praxis fann hyresnämnden att det 

kunde finnas andra anledningar som gjorde att en önskan om lägre hyra kunde tillåta ett byte, 

exempelvis för att spara pengar. Hyressökandens ansökan bifölls således.  

I beslutet ovan visar hyresnämnden att de ekonomiska förhållandena inte behöver ha 

försämrats på grund av förlust av arbete eller pensionering utan en önskan om att spara pengar 

till sina barns framtida boenden kan också utgöra skäl nog för att rekvisitet skall anses vara 

uppfyllt. Här öppnar nämnden, enligt min mening, för en vidare tolkning av väsentligt 

förändrade ekonomiska förhållanden.  

Stadigvarande arbete på annan ort. Detta exempel är något mer komplicerat än de övriga och 

är även föremål för många avgöranden. Att hyresgästen vill byta lägenhet för att arbetet är 

förlagt på annan ort är inte så märkvärdigt men de sakkunniga öppnade även en möjlighet för 

de fall då arbetsplatsen flyttades inom orten. De menade att stora städer så som Stockholm 

kunde ha behov av en sådan möjlighet. Storstäderna är idag ännu större än år 1966 och stora 

avstånd och långa restider till arbetsplatsen kan därför utgöra ett beaktansvärt skäl. Att en 

hyresgäst byter arbetsplats inom orten och därför ansöker om byte kan resultera i bifall.
83

 Det 

                                                
81 Synnergren, Henriksson, Handbok i hyreslagsfrågor, bostäder, s. 148 
82 Andersson, Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning, hyresnämndens praxis, s. 95 
83 SOU 1966:14, s. 359 
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finns ingen generell avståndsbegränsning i praxis för att bestämma om restidens förändring 

utgör ett beaktansvärt skäl utan ärendena avgörs från fall till fall.
84

  

Studier på annan ort. Likt arbete på annan ort kan även studier utgöra ett sådant skäl som kan 

anses vara beaktansvärt för att tillåta en av hyresvärden nekad bytesönskan.
85

 

Väsentligt förbättrad boendestandard. En annan variant av de beaktansvärda skälen är när 

hyresgästen anger en förbättrad boendestandard som skäl för bytet. Vad som avses med en 

förbättrad boendestandard avgörs från fall till fall men närmare naturen, närmare släkten, 

mindre buller och förbättrade parkeringsmöjligheter är några exempel på skäl som vunnit 

bifall i hyresnämnden.
86

 Som utgångspunkt kan refereras till ett ärende där hyresnämnden inte 

ansåg att en 2,8 km kortare väg till skolan för hyresgästens barn var tillräcklig för att bifalla 

ansökan.
87

 

Utifrån hyresgästens boendesituation skall hyresnämnden alltså kunna finna sådana påtagliga 

fördelar med bytet att det kan anses vara berättigat att gå emot hyresvärdens vilja.
88

  

 

Ärende 466-14. År 2014 (Bifall) 

I detta fall ville bytessökanden öka sin boendekvalitet genom att flytta närmare grönområden 

och natur. Dessutom fanns det hiss direkt från entréplan som bytessökanden ansåg sig kunna ha 

användning för i framtiden. Den tredje anledningen till varför hennes boendekvalitet skulle 

förbättras var att lägenheten låg i anslutning till en snickeri- och keramikverkstad som hon 

kunde nyttja och därmed utöva sina fritidsintressen.  

Hyresvärden å sin sida kunde inte anse att det förelåg några beaktansvärda skäl enligt 

hyreslagens mening.  

Att bytessökanden ville komma närmare grönområden kunde inte anses vara skäl nog och man 

pekade dessutom ut diverse parker i bytessökandens närområde. Hissen var heller inte ett 

beaktansvärt skäl då det inte hade framkommit några behov tidigare och ett fritidsintresse var 

inte beaktansvärt nog för ett byte. 

Bytessökanden förklarade att behovet av hiss kunde komma i framtiden och närheten till naturen 

kunde bidra till bättre hälsa. Dessutom fanns det vid byteslägenheten bättre möjlighet till 

parkering vilket skulle göra det lättare för barn och barnbarn att hälsa på.  

                                                
84 Edling, 12kap. Jordabalk ”Hyreslagen”, en kommentar, s. 237 
85 Synnergren och Henriksson, Handbok i hyreslagsfrågor, bostäder, s. 148 
86 Andersson, Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning, hyresnämndens praxis, s. 102 ff 
87 Se ärende 7459- 14  
88 Edling, 12kap. Jordabalk ”Hyreslagen”, en kommentar, s. 237 
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Hyresnämnden ansåg att den förbättring av bytessökandens boendesituation som ett byte skulle 

ge utgjorde sådana beaktansvärda skäl som hyreslagen ställer upp för en godkänd bytesansökan 

och valde således att bifalla ansökan.  

Vad som är att anse en väsentligt förbättrad boendestandard är givetvis subjektivt. För en 

person kan stadsmiljö vara att föredra medan det för en annan är grönområden som är 

prioritet. I en del avgöranden framkommer skäl som däremot inte kan omfattas av skälet 

förbättrad boendestandard och det är bland annat bytessökandens önskan att bo i viss 

stadsdel.  

I beslutet ovan gjorde nämnden en samlad bedömning av de förbättringar som bytet skulle 

innebära och därigenom fann man att det för bytessökanden skulle utgöra en sådan väsentligt 

förbättrad boendestandard att ansökan skulle bifallas.  

Väldigt mycket kan omfattas av skälet förbättrad boendestandard och nämnden får en 

utmaning när det kommer till att bedöma den enskildes subjektiva uppfattning om vad som 

kan anses utgöra en förbättring. Nedan följer ett beslut angående förbättrad boendestandard 

som renderade ett avslag.  

 

Ärende 1284-13. År 2013 (Avslag) 

Bytessökanden yrkade att hyresnämnden skulle bevilja byteansökan som en del i ett trepartsbyte. 

Han anförde att han hade beaktansvärda skäl för bytet eftersom han i och med bytet skulle 

erhålla en bättre boendekvalité.  

 

Boendekvalitén skulle förbättras för att han i den lägenhet han bodde i stördes av högljudda 

grannar, han trivdes inte med hyresvärden samt andra personliga skäl.  

 

De störande grannarna utgjordes bland annat av personen ovanför som enligt bytessökande 

förmodligen bedrev någon form av snickeriverksamhet mellan 05.00 och 24.00. Han hänvisade 

också till sin hälsa som periodvis var försämrad och att han således behövde lugn och ro. 

Dessutom ville han flytta närmare sina hemtrakter då hans sambo avlidit.  

 

Hyresvärden förnekade att den typ av störningar som bytessökanden åberopat som skäl för bytet 

kunde anses vara riktiga eftersom det inte förekommit några andra klagomål och att det heller 

inte vore möjligt då personen ovanför hade ett heltidsjobb och vistades inte i sin lägenhet dagtid.  

 

I hyresnämndens korta skäl anförde man att det inte var troligt att det förekommit störningar i 

den omfattning som bytessökanden angivit eftersom inte någon annan hyresgäst hade lämnat 

klagomål.  
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Vidare ansåg man att det heller inte fanns några andra omständigheter som utgjort sådana 

beaktansvärda skäl som hyreslagen kräver för att ett lägenhetsbyte skall vara aktuellt. 

Bytesansökan avslogs.  

 

Visserligen torde en invändning om att det förekommer någon form av störande aktivitet i 

huset leda till en godkänd bytesansökan men då krävs även bevis. Eftersom det inte 

framkommit att andra hyresgäster lidit av det påstådda oväsendet och inget annat heller tydde 

på att existensen av något sådant fann nämnden att hyresgästen inte förmått visa att han hade 

beaktansvärda skäl och avslog således bytesansökan.  

3.2.3.1 Krav på starkare beaktansvärda skäl 

I tidigare kapitel har en tidsspärr nämnts, vars syfte var att hindra allt för tättliggande byten. 

En hyresgäst var inte berättigad till ett byte om innehavstiden understeg tre år sedan 

tillträdesdagen. Tidsspärren hade agerat skydd från den presumerade börda som 

hyresvärdarna skulle tänkas behöva utstå om byten skedde för frekvent. Tidsspärren togs dock 

bort år 1993 och idag finns ingen lagstadgad tidsspärr. Den tid som hyresgästen innehaft 

lägenheten kan dock vägas in vid bedömningen av de beaktansvärda skälen.
89

 Om 

innehavstiden har varat cirka ett år eller om det bevisas att hyresgästen överhuvudtaget inte 

har bott i lägenheten krävs starkare beaktansvärda skäl än normalt.
90

 Hyresnämnden gör i 

dessa fall en samlad bedömning och väger den korta innehavstiden mot de beaktansvärda 

skälen för att besluta huruvida hyresgästens fördelar med bytet överväger de presumtiva 

nackdelarna som hyresvärden kan tänkas få utstå i och med det tättliggande bytet.   

 

Ärende: 1628-14. År 2014 (Bifall) 

Bytessökanden yrkade att få tillstånd att byta sin tvårumslägenhet mot en trerumslägenhet. 

Hyresvärden bestred och angav att några särskilt starka skäl som motiverade ett så tättliggande 

byte inte fanns.  

Bytessökanden kom år 2008 till Sverige och fick då asyl på grund av den allvarliga sjukdomen 

han hade. År 2011 erhöll han, hans sambo och deras dotter en trerumslägenhet. Sjukdomen 

gjorde det dock omöjligt för bytessökanden att bo i lägenheten eftersom den låg högt uppe på ett 

berg och hade långt till närmaste busshållplats. Detta var inte bra för hans sjukdom och efter ett 

byte år 2013 erhöll han en tvårumslägenhet. I förevarande ärende, bara sex månader efter det 

                                                
89 Se ärende 6770-13, s. 9 
90 Prop. 1992/93:115, s.34 
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senaste bytet, ville bytessökanden få nämndens tillstånd att byta sin tvårumslägenhet till en 

trerumslägenhet eftersom hans psykiska och fysiska hälsa var så dålig att han behövde ett eget 

rum där han kunde vara ifred.  

Nämnden hänvisade till såväl förarbeten som praxis och menade att det visserligen krävdes 

särskilda skäl för så tättliggande byten och att det i förevarande fall fanns sådana med hänsyn till 

sökandens sjukdomshistoria samt de ansträngande och speciella förhållanden som hans familj 

hade levt under. Hyresnämnden beslutade således till sökandens fördel och biföll ansökan.  

Här har nämnden gjort en helhetsbedömning av bytessökandens skäl. De tar hänsyn till att han 

har levt som flykting men även att han har en lång sjukdomshistoria. Eftersom hyresgästens 

hälsa kan påverkas av bytet har nämnden konstaterat att det funnits sådana särskilda skäl som 

krävs för att kringgå den ostadgade tidsspärren.  

Som en jämförelse följer nedan ett beslutsreferat som även det behandlar den inte lagfästa 

ettårsregeln. Bytesansökan avslogs på grund av bristande beaktansvärda skäl.  

  

Ärende 7860-14. År 2014 (Avslag) 

Hyresgästen ansökte om ett byte till en mindre lägenhet i en annan del av Stockholm. Hon 

anförde att hennes arbetsuppgifter hade ändrats och att hon därför inte behövde pendla till 

Västerås en gång i månaden och då inte längre ville bo i Norrort. Hyresvärden, som inte deltog i 

förhandlingen, menade att hon inte hade beaktansvärda skäl för bytet eftersom hennes 

arbetsplats inte hade förändrats sedan hyresavtalet skrivits under och inte heller hennes 

ekonomiska situation. 

Hyresgästen tillade att hennes arbetsplats fanns i innerstan, att hon kände obehag över att bo på 

markplan samt att sättet att umgås skiljde sig från Västerås, där man mestadels träffades hemma 

och inte ute som i Stockholm. Flytten skulle innebära ett kortare avstånd till såväl arbetsplats 

som vänner vilket enligt henne utgjorde beaktansvärda skäl. 

Nämnden kunde inte finna att hyresgästen förmått visa på några faktiska omständigheter som 

kunde utgöra beaktansvärda skäl i lagens mening och konstaterade även att den korta tid om fem 

månader som hon innehaft nyttjanderätten av lägenheten påverkade bedömningen. 

Hyresnämnden avslog ansökan. 

I beslutet har nämnden också gjort en samlad bedömning av de skäl som bytessökanden har 

angivit. Hyresnämnden skriver bland annat i sina skäl att bytessökanden har ändrat sina 

värderingar och således vill flytta. Skäl som närmare till arbetsplats och vänner kan 

visserligen utgöra beaktansvärda skäl men här har man valt att begära ännu starkare skäl 

eftersom hon bott i lägenheten i endast fem månader.  
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Ärende 1990-13. År 2013 (Avslag) 

Bytessökanden yrkade att hyresnämnden skulle lämna henne tillstånd att överlåta sin lägenhet i 

syfte att erhålla en annan lägenhet med lägre hyra samt kortare avstånd till arbete, familj och 

vänner. 

 

Hyresvärden bestred yrkandet och menade att det inte förelåg sådana beaktansvärda skäl som 

hyreslagen ställer upp för ett godkänt lägenhetsbyte.   

 

Bytessökanden utvecklade sin framställan genom att visa hur hon i och med bytet kunde minska 

sin hyreskostnad med 500 kronor i månaden, slippa gasräkning, komma närmare jobb, vänner 

och arbete men hon skulle också få flytta tillbaka till den stadsdel som hon helst ville bo i.  

 

Hyresvärden inlämnade SL-uppgifter till hyresnämnden i syfte att visa hur avståndet till såväl 

släkt och vänner som arbete inte kunde anses minska på ett sådant sätt att det kunde vara att anse 

som beaktansvärt. Inte heller den nämnda sänkningen av hyran menade man kunde utgöra en 

sådan skillnad så att ett tillstånd till bytet kunde motiveras.  

 

Nämnden anger i sina skäl att det är hyresgästen som skall anföra skäl som objektivt sett ska 

anses ha viss tyngd för att beaktansvärda skäl skall föreligga. I förevarande fall fann man inte att 

varken hyressänkningen eller avståndet till bl. a anhöriga och arbetsplats kunde innebära att 

bytessökanden hade beaktansvärda skäl för det begärda bytet. Dessutom påpekade man den 

korta tid som bytessökanden innehaft lägenheten och menade att detta i en samlad bedömning 

ledde till ett avslag av bytesansökan.  

I beslutet ovan har nämnden resonerat kring hur beaktansvärda bytessökandens skäl var i 

kombination med hennes korta innehavstid av lägenheten. En sänkning om 500 kronor och 

närmare till familj har inte ansetts utgöra beaktansvärda skäl i lagens mening och i 

kombination med den korta innehavstiden konstaterar nämnden att bytet inte kan bifallas.   

3.2.3.2 Beaktansvärda skäl som i regel ger avslag  

Det finns skäl som hyresnämnden i regel inte godtar såsom beaktansvärda i den mening som 

avses i 35 § HL. Det skall för att hyresgästen skall nå framgång handla om ”handfasta” skäl. 

Att vilja flytta för att det är roligt att inreda eller för att få bättre utsikt är således inte 

tillräckligt.
91

 Några exempel i det följande: 

                                                
91 Grauers, Hyra, bostads- och andelsrätt, arrende, tomträtt, s. 69 
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Övernattningslägenhet. Reglerna för bytesrätt är främst avsedda för att tillgodose 

hyresgästernas behov av permanenta lägenheter. Under vissa omständigheter, såsom ett 

regelbundet behov av en övernattningslägenhet på grund av hyresgästens arbetsförhållanden, 

kan hyresnämnden finna att skälen är beaktansvärda.
92

  

Reträttlägenhet. En hyresgäst som påstår sig behöva en lägenhet för att trygga sitt boende för 

det fall hans personliga förhållanden skulle ändras i framtiden är heller inte ett skäl tillräckligt 

nog att beakta.
93

 

3.2.3.3 Inget godkänt byte trots beaktansvärda skäl 

I förslaget om ett införande av en bytesrätt i SOU 1966:14 var huvudmotivet att försöka 

underlätta för hyresgästerna under en bostadsmarknad i kris. Efterfrågan på bostäder översteg 

tillgången och de sakkunniga menade att bytenas roll skulle minska vid en mer balanserad 

boendemarknadssituation.
94

 I en balanserad boendemarknad finns det lägenheter att tillgå och 

behovet av lägenhetsbyten minskar. En hyresgäst som kan skaffa sig en bostad utan byte kan 

således inte anses ha beaktansvärda skäl.
95

 

Nämnden väger hyresgästens behov av en bostad mot bostadsutbudet på orten där 

byteslägenheten är situerad. Om bytessökanden kan erhålla en bostad genom att stå i en inte 

alltför lång bostadskö skall ansökan avslås. Det är främst i de situationerna då bytessökanden 

vill flytta till en annan ort som hyresnämnden behöver göra en sådan bedömning.   

 

Ärende 10849- 12. År 2013 (Bifall)  

Bytessökanden yrkade att nämnden skulle ge henne tillstånd att genomföra ett byte mellan 

hennes lägenhet i Stockholm och byteskontrahentens lägenhet i Örebro. Anledningen till hennes 

ansökan om byte var att hon nyligen fått ett jobb i Örebro och således behövde byta lägenhet.  

 

Hyresvärden menade att det fanns gott om lägenheter i Örebro och att ett byte följaktligen inte 

var nödvändigt. 

 

Bytessökanden replikerade med att kötiderna för en hyreslägenhet i centrala Örebro uppgick till 

10-15 år och i övriga delar 3-4 år.  

 

                                                
92 Larsson, Synnergren, Heime, Bostadshyresavtal i praktiken, s. 140  
93 Synnergren och Henriksson, Handbok i hyreslagsfrågor, bostäder, s. 148 
94 SOU 1966:14, s. 359 
95 Edling, 12kap. Jordabalk ”Hyreslagen”, en kommentar, s. 237 
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Hyresnämnden inledde sina skäl med att konstatera att en bytesansökan inte kan bifallas om 

sökanden kan erhålla bostad på den nya orten utan ett lägenhetsbyte. Bostadskön i Örebro hade 

bevisats genom dokument och hyresnämnden menade att bytessökanden med förtur på sin höjd 

kunde få en lägenhet inom 3-6 månader. Hyresnämnden påpekar dock att man inte kan dra några 

säkra slutsatser av beskrivna förhållanden och att det hela rör sig om en jämvikt mellan utbud 

och efterfrågan. Vidare håller nämnden med om att de handlingar som lagts fram visar att det 

funnits svårigheter för bytessökanden att hitta ett boende utan ett lägenhetsbyte varför ansökan 

bifölls.  

I ärendet ovan har sökanden visserligen beaktansvärda skäl för sitt byte eftersom hon har 

erhållit en stadigvarande anställning på annan ort. Däremot hävdar hennes hyresvärd att 

boendemarknaden i Örebro var så pass balanserad att ett byte inte kunde vara motiverat. 

Nämnden finner dock att de handlingar som sökanden framlagt för att bevisa svårigheterna 

med att finna en lägenhet utan byte utgör tillräckligt starka bevis för att bifalla ansökan. 

 

Ärende 445- 13. År 2013 (Bifall)  

Hyresgästen hade en lägenhet i centrala Stockholm och ville byta den mot en lägenhet i 

Uddevalla. Hon hade vuxit upp i Uddevalla och hade även sina systrar boendes där. Efter att hon 

hade varit i kontakt med tre hyresvärdar i Uddevalla, som alla nekat henne en bostad, såg hon nu 

ingen annan möjlighet än att ansöka om ett byte. Byteslägenheten skulle passa henne bra 

eftersom den var centralt belägen och hade en lägre hyra. Den lägre hyran var nödvändig 

eftersom hon avvecklat sin verksamhet i Stockholm och nu skulle leva på pensionspengar.  

 

Hyresvärden godkände byteskontrahenten i sig men menade att sökanden inte hade något 

beaktansvärt skäl för bytet. Enligt hyresvärden var det inga problem att erhålla en bostad utan ett 

lägenhetsbyte och han ansåg även att bytessökanden hade för snäva krav på en ny lägenhet.  

I hyresnämndens skäl anges att bytessökanden hade uppvisat såväl sociala skäl som ekonomiska 

skäl för sitt byte. Informationen om boendemarknaden i Uddevalla motiverade ett byte och 

kombinationen av de två skäl som bytessökanden åberopat till förmån för bytet ansågs utgöra 

beaktansvärda skäl varför ansökan bifölls.  

Hyresnämnden ser till bevisningen och konstaterar att boendemarknaden i Uddevalla är sådan 

att bytessökanden inte inom rimlig tid kan erhålla en lägenhet utan ett lägenhetsbyte.  

3.2.4 Påtaglig olägenhet för hyresvärden 

Den andra ovillkorliga förutsättningen för att hyresnämnden skall bevilja en bytesansökan, 

som funnits sedan SOU 1966:14, är den som skall motverka att hyresvärden kan påverkas 
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negativt av bytet. Rekvisitet motiverades av hyresvärdens rätt att tillgodose sina egna 

intressen.  

En hyresvärd skall inte behöva godta en hyresgäst som inte fullgör sina skyldigheter 

beträffande betalningen av hyra, vårdnadsplikten och iakttagandet av ordning, sundhet och 

skick i fastigheten.
96

 Det åligger hyresgästen att presentera sådan information som kan trygga 

hyresvärdens tilltro till den föreslagne hyresgästen.
97

 

3.2.4.1 Påtaglig olägenhet - betalningsförmåga 

En hyresvärd försäkrar sig troligen om sin medkontrahents betalningsförmåga när han ingår 

ett hyresavtal. Rättsförhållandet går ju ut på att hyresvärden upplåter en begränsad yta mot 

betalning. Om betalningen uteblir kan rättsförhållandet upplösas och hyresavtalet sägas upp.  

När ett lägenhetsbyte blir aktuellt skall hyresvärdens medkontrahent bytas ut mot någon som 

han själv inte har valt som avtalspartner. När undantaget från överlåtelseförbudet 

formulerades ville man trygga hyresvärden i en bytessituation genom att ge honom en 

möjlighet att kontrollera den tilltänkte hyresgästens betalningsförmåga. Om den tilltänkte 

hyresgästen inte kunde uppvisa tillräcklig betalningsförmåga skulle nämnden inte godkänna 

bytet eftersom det skulle innebära en påtaglig olägenhet för hyresvärden.  

Praxis har utvecklat en typ av mått på betalningsförmågan vilken ser till den tilltänkte 

hyresgästens månatliga inkomst. Pengar på banken är inte att anse som en tillräcklig säkerhet 

för hyresvärden eftersom det inte visar betalningsförmåga. Inte heller ett borgensåtagande, en 

pant eller en deposition räcker för att få en bytesansökan bifallen.  

Hyresnämnden kan visserligen villkora ett lägenhetsbyte genom att kräva ett borgens-

åtagande. Det händer, men av alla de beslut som fattades år 2013 och 2014 i Stockholm har 

inte ett enda förenats med ett sådant villkor. 

Nedan följer först fyra beslutsreferat som en illustration av hyresnämndens resonemang i 

olika typer av ekonomiska situationer. Därefter följer två referat som enligt författarens åsikt 

har nästintill identiska förutsättningar men som fått två olika utslag. Efter referaten följer en 

kortare analys.  

 

                                                
96 Holmqvist och Thomsson, Hyreslagen, En kommentar, s. 301 
97 Edling, 12kap. Jordabalk ”Hyreslagen”, en kommentar, s. 241 
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Ärende 10388- 13 (Bifall)  

Bytessökanden yrkade att få till stånd ett lägenhetsbyte mot hyresvärdens medgivande. 

Hyresvärden vägrade ett byte eftersom hyresgästens bytespartner hade bristande ekonomi. 

Bytespartnerna utvecklade för nämnden sin ekonomiska situation och förklarade att det skett en 

skuldsanering men att detta inte berodde på några hyresskulder. Dessutom var skulden numera 

avskriven men kvar för en tid i systemet.  

Vidare angav sökanden att den ena partens ålder och sjukdom numera försvårade trappgående 

och skötsel av den tillhörande trädgården. Bytespartnerna skulle i och med bytet även komma 

närmare sin dotter.  

 

Nämnden konstaterade att det visserligen hade skett en skuldsanering men att skulderna aldrig 

hade utgjort hyresbetalningar. Man poängterade också att hyran för prövningslägenheten var 

lägre än den de hade för tiden vid bytesförhandlingen och att deras sammanlagda pension skulle 

täcka hyreskostnaderna. Någon påtaglig olägenhet för hyresvärden kunde inte konstateras varför 

bytesansökan bifölls.   

 

Ärende 7392- 13 (Avslag) 

I detta ärende kunde hyresvärden inte acceptera bytespartnern eftersom denne skulle utgöra en 

påtaglig olägenhet på grund av betalningsanmärkningar och ”slarv”.  

 

Bytespartnern replikerade med att redogöra för skulderna, som hänfördes till ett bolag, och 

försäkrade att dessa skulle vara betalda inom en snar framtid. Han hade sedan två år en fast 

anställning och erbjöd sig att såväl deponera tre månadshyror som ordna borgensförbindelser 

som säkerhet för hyrans betalning.  

 

Hyresvärden ville varken acceptera en borgensförbindelse eller deposition som säkerhet. 

 

I nämndens skäl understryks att en hyresvärd inte skall behöva utstå tveksamheter när det gäller 

bytespartnerns betalningsförmåga. Nämnden fann att de skulder som bytespartnern hade vid 

tiden för beslutet utgjorde sådana tveksamheter varför bytet inte kunde ske utan påtaglig 

olägenhet för hyresvärden. Ansökan avslogs.   

 

Ärende 4703- 13 (Avslag)  

Sökanden ville byta sin lägenhet eftersom hon, hennes dotter och dotterns två barn var alldeles 

för trångbodda i prövningslägenheten.  

 

Hyresvärden vitsordade visserligen sökandens beaktansvärda skäl men menade att ett byte inte 

kunde ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden. Hyresvärden hade fått tillgång till 

information som visade att sökanden hade ett stort skuldsaldo hos kronofogden och 39 

betalningsanmärkningar. Dessutom hade hon varit sen med hyresbetalningarna nio gånger det 
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senaste året. Vid en summering av sökandens årsinkomst var de inte tillräckliga för att uppnå de 

interna krav som hyresvärden ställt upp som minimiinkomst för att bli godkänd som hyresgäst. 

Kortfattat konstaterade nämnden att betalningsanmärkningarna och de sena hyresbetalningarna 

skapade en osäkerhet vad gällde de ekonomiska åtaganden som en hyresgäst har gentemot sin 

hyresvärd varför ett byte inte kunde bifallas.  

 

Ärende 6064- 13 (Bifall)  

I förevarande ärende ville hyresvärden inte godkänna bytet eftersom den tilltänkte hyresgästen 

förmodligen inte skulle kunna sköta sina ekonomiska förpliktelser gentemot hyresvärden och på 

så sätt utgöra en påtaglig olägenhet. Hyresvärden ifrågasatte inte den sökandes beaktansvärda 

skäl. Däremot hade han synpunkter på att det var ett s. k triangelbyte vilket för honom inte 

kunde accepteras. 

 

Efter en utredning av den tilltänkte hyresgästens inkomster konstaterade hyresnämnden att de 

visserligen var låga men att hon var skuldfri och aldrig hade varit sen med sina hyresbetalningar. 

Nämnden påpekade också att hyran i byteslägenheten var lägre än den hon hade i 

prövningslägenheten.  

 

För frågan om byteskedjans betydelse underströk hyresnämnden att det inte påverkade 

bedömningen i ärendet.  

 

Hyresnämnden biföll ansökan eftersom sökanden hade beaktansvärda skäl samt att den påstådda 

påtagliga olägenheten som hyresvärden menade att bytet skulle medföra inte hade kunnat 

bevisas.  

I det första referatet bifölls ansökan trots skuldsanering och låg inkomst. Hyresnämnden valde 

dock att fokusera på det faktum att skulderna aldrig hade gällt hyresbetalningar istället för att 

utesluta sökanden på grund av skulder relaterade till annat än hyra. Detta är en sund 

inställning till huruvida den tilltänkte hyresgästen har en tillräcklig betalningsförmåga. Det 

vill säga att se hur hyresbetalningarna sett ut tidigare.  

I det andra referatet blev dock utfallet ett annat. Hyresnämnden ansåg inte att en hyresvärd 

skulle behöva stå ut med några tveksamheter angående sin tilltänkte hyresgästs 

betalningsförmåga. Detta är visserligen korrekt men likt det första referatet hade skulderna 

aldrig gällt hyresbetalningar och den tilltänkte hyresgästen var dessutom redo att deponera ett 

stort belopp eller ordna med ett borgensåtagande. I tidigare avsnitt understryks visserligen att 

en hyresvärd inte är tvingad att godta varken en deposition eller ett borgensåtagande såsom 

säkerhet. Om man jämför det första och det andra referatets utgångslägen kan det konstaterats 

att hyresnämnden är något inkonsekvent i sin bedömning. Båda har haft skulder, ingen av 
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dem har varit sen med sina hyresbetalningar och båda har någon form av inkomst. I det andra 

referatet har den tilltänkte hyresgästen dessutom en fast anställning. Förvisso skall 

hyresnämnden göra en helhetsbedömning men efter en genomgång av besluten kan det 

ifrågasättas om inte båda bytesansökningarna skulle ha bifallits eller avslagits.  

Det tredje referatet är ett vanligt förekommande men också motiverat beslut. Den tilltänkte 

hyresgästen har ett högt skuldkonto, ett stort antal betalningsanmärkningar och har dessutom 

varit försenad med sina hyresbetalningar nio gånger det senaste året. Denna typ av ekonomisk 

oförutsägbarhet kan en hyresvärd inte anses vara skyldig att acceptera varför ansökan avslogs.  

Det fjärde referatet ger hopp till låginkomsttagare. Hyresnämnden gör återigen en koppling 

till den tilltänkte hyresgästens tidigare betalningsförmåga och konstaterar att hon inte har 

några skulder. När nämnden fattar beslut efter denna mall, istället för att besluta efter 

hyresvärdarnas interna minimikrav på årsinkomst, uppfylls syftet med rekvisitet. Syftet var 

inte att motverka låginkomsttagare utan att säkra hyresgästens betalningsförmåga. Att då 

kontrollera hur han skött sin ekonomi tidigare är nog mer i rätt riktning än att kräva en viss 

årsinkomst.  

Nedan följer de två beslut som har fattats efter nästan identiska förutsättningar men resulterat 

i olika utslag.  

 

Ärende 9559-14 (Avslag) 

Bytessökanden ansökte om ett byte till en större lägenhet och skulle i och med det öka sin hyra. 

Personen han hade för avsikt att genom byte överlåta sina hyresrätt till ville å sin sida minska 

sina kostnader för boendet samt ha en smidigare väg för att lämna sin son på dagis.  

Den tilltänkte hyresgästens hyresvärd kunde inte acceptera den föreslagna personförändringen 

eftersom bytessökanden inte hade någon inkomst.  

Bytessökanden tillade att han studerade vid Stockholms universitet men inte fick studiemedel på 

grund av sina låga studiepoäng. Han ämnade dock sammanbo med sin flickvän som hade 

inkomster på 28 000 kr i månaden. Han kunde dessutom ordna med ett borgensåtagande eller 

lämna en pant om tre månadshyror som säkerhet för sin betalningsförmåga.  

En av hyresvärdarna påpekade för nämnden att ett borgensåtagande eller en pant inte behövde 

accepteras av hyresvärden så som säkerhet för betalningsförmågan.  

Hyresnämnden förklarade i sina skäl att för det fall hyresgästens ekonomi inte räcker till att 

betala hyran kan ett borgensåtagande eller pant medföra att hyresgästen godtas. Man 
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konstaterade dock att det inte kunde krävas av en hyresvärd att acceptera en hyresgäst som helt 

saknar inkomst. Bytesansökan avslogs efter tillämpning av rekvisitet påtaglig olägenhet för 

hyresvärden.  

 

Ärende 5548-14 (Bifall) 

Bytessökanden ansökte om tillstånd till lägenhetsbyte för att erhålla en större bostad. Skäl som 

hon anförde var hennes avsikt att flytta ihop med sin partner och bilda familj varför en större 

lägenhet vore att föredra. Byteskontrahenten sammanbodde med sin flickvän i byteslägenheten 

och önskade lägre hyra. De båda var studenter men hade en sammanlagd inkomst om 26 500. 

Såväl den tilltänkte hyresgästens mormor som den tilltänkte hyresgästens flickväns föräldrar 

kunde gå i borgen.  

Hyresvärden motsatte sig bytet eftersom den tilltänkte hyresgästen saknade ekonomiska 

förutsättningar för att klara sina hyresbetalningar. Hon tillade även att det endast är den tilltänkte 

hyresgästens betalningsförmåga som skall beaktas och inte hans flickväns.  

Den tilltänkte hyresgästen informerade nämnden om ett nytt deltidsjobb som skulle generera 

4000 kronor extra i månadsinkomst.  

Hyresnämnden valde att bifalla bytesansökan trots den tilltänkte hyresgästens knappa inkomster 

eftersom hans flickvän skulle sammanbo med honom och således kunde bidra till hyrans 

betalning. Man nämnde även att det inte fanns några tidigare anmärkningar på honom såsom 

hyresbetalare och att det således inte kunde anses utgöra en påtaglig olägenhet för hyresvärden 

om bytet tilläts.  

I båda fallen handlar det om unga personer med knappa inkomster som skall flytta ihop med 

respektive partner. De har båda angivit att det finns möjlighet att ordna med ett 

borgensåtagande och dessutom att respektive partner har en löpande inkomst.  

I det första beslutet konstaterar nämnden att en hyresvärd inte behöver acceptera varken pant 

eller borgensåtagande såsom säkerhet för betalningsförmågan.  

I det andra beslutet gör i stället nämnden en bedömning av hur bytessökanden skött sina 

hyresbetalningar tidigare och konstaterar också att eftersom hans partner ska sammanbo med 

honom så kan hon bidra till betalningen av hyran.  

Skillnaden är att det första beslutet grundar sig på den påtagliga olägenheten för hyresvärden 

och hans rätt att avstå från borgensåtaganden medan det andra beslutet grundar sig på 

bytessökandens tidigare förmåga att klara hyresbetalningarna. Hyresnämnden borde vara mer 

konsekvent i sin bedömning när det gäller den tilltänkte hyresgästens betalningsförmåga. 
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Liksom i referaten ovan har nämnden valt att fatta beslut utifrån två olika perspektiv och en 

mer enhetlig praxis vore att föredra.   

3.2.4.2 Påtaglig olägenhet - övrigt 

Den vanligaste anledningen till att en hyresvärd vägrar ett byte, med hänvisning till att det 

skulle utgöra en påtaglig olägenhet, är den tilltänkte hyresgästens betalningsförmåga. Det 

finns dock andra olägenheter som även dem faller inom rekvisitets ramar.  

En hyresvärd behöver inte acceptera en bytespart som med hänsyn till storleken på hans 

familj inte kan anses passa i lägenheten. En stor familj på för liten area kan medföra ett 

onormalt slitage.
98

  

Dessutom kan den som bedriver sådan verksamhet som till sin natur är att anse som olämplig 

för fastigheten i övrigt nekas som hyresgäst.
99

 Vad som utgör en olämplig verksamhet för 

fastigheten i övrigt har inte exemplifierats i något material som använts för uppsatsen men en 

hyresgäst som bedriver någon form av personlig tränare-verksamhet där tyngder släpps i 

golvet, hopprep hoppas och maskiner släpas fram och tillbaka skulle möjligen kunna 

förhindra ett byte. Även en sångpedagog som utövar yrket om kvällen är rimligen en olämplig 

hyresgäst. 

Vid bedömningen av hur stor risken är för att bytet kan orsaka en påtaglig olägenhet kan 

lägenhetens storlek i förhållande till husets storlek spela roll.
100

 Om bytesparten har barn och 

huset är litet och bebott av äldre personer kan hyresnämnden finna att en sådan ingripande 

förändring inte kan godtas.
101

  

I äldre doktrin har även kriminalitet, störande leverne och alkoholism varit exempel på den 

typ av beteenden som hyresvärden skulle kunna anse utgöra en påtaglig olägenhet.
102

 

 

Ärende 8672-13 (Bifall) 

Bytessökanden yrkade att hyresnämnden skulle godkänna ett byte till en bostadslägenhet som 

skulle ge henne en större bostad. Hyresvärden å sin sida kunde inte vitsorda bytet eftersom det 

skulle utgöra en påtaglig olägenhet att få byteskontrahenten som hyresgäst.  

                                                
98 SOU 1966:14, s.359 
99 SOU 1966:14, s. 359 
100 Andersson, Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning, s. 98 
101 SOU 1966:14, s. 358-59 
102 Järtelius, Vad en hyresgäst bör veta, s. 42 och Järtelius, Hyra och bostad, s. 100 
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Hyresvärden utvecklade sitt resonemang och menade att byteskontrahentens 

bostadsrättsförening uppgivit hur barnbarnet till byteskontrahenten led av narkotikamissbruk 

som störde och skrämde övriga boende i huset. Barnbarnet brukade även ta med sig sina bekanta 

till huset och det hade påträffats blodiga kanyler i bland annat tvättstugan.  

Bytessökanden menade dock att detta inte skulle bli något problem eftersom anledningen till att 

sonsonen så ofta besökte byteskontrahentens hus var att det låg nära hans egen bostad. Om 

byteskontrahenten skulle flytta vore det således inte längre något problem. Dessutom hade dessa 

problem inte förekommit de senaste sex till åtta månaderna. Byteskontrahentens barnbarn skulle 

dessutom påbörja en metadonbehandling och efter ett vittnesförhör med byteskontrahentens son 

kunde han försäkra nämnden om att problemen inte skulle fortsätta.  

Hyresnämnden fann att det inte fanns anledning att misstro de uppgifter som lämnats under 

vittnesförhöret och då störningarna inte hade förekommit på sex till åtta månader och beviljade 

det tilltänkta bytet.  

I ärendet har hyresnämnden tagit ställning till hur hyresvärden skulle kunna komma att 

påverkas av den tilltänkte hyresgästen. Narkotikamissbruk hör till sådana allvarliga störningar 

att en hyresgäst kan få sin hyresrätt förverkad och att då genomföra ett byte som skulle kunna 

resultera i oordning och rädsla i huset måste anses utgöra en påtaglig olägenhet. I förevarande 

fall var det dock hyresgästens sonson som störde och med hyresgästens sons vittnesmål fann 

hyresnämnden att det inte skulle utgöra en påtaglig olägenhet för hyresvärden om bytet gick 

igenom. Hyresnämnden har ett svårt beslut att fatta i förevarande situation. Man påstår att 

sonsonen inte kommer ”orka” åka till sin mormors nya lägenhet och att han ska påbörja en 

avvänjning men man borde nog ha tagit hänsyn till hyresgästens vårdnadsplikt och då 

konstaterat att hyresgästen har ansvar för alla som vistas i lägenheten.  

Hyresvärdens kontraheringsfrihet inskränks av det allmänna och ett av de grundläggande 

skydden för hyresvärden i förarbetena var att han inte skulle behöva acceptera en hyresgäst 

som inte kunde sköta sig. Med beslutet kan dock frågan om hur pass utvidgad kretsen kan bli 

uppstå. Skall ett byte gå om intet för att en hyresgästs barnbarn lider av narkotikamissbruk? 

En kusin? En gammelfaster? Det är i dessa situationer som nämnden måste se till den enskilda 

situationens förutsättningar för att avgöra om hyresgästen som helhet kan anses utgöra en 

påtaglig olägenhet för hyresvärden.  

En hyresvärd har rätt att ta referenser på den tilltänkte hyresgästen för att försäkra sig om att 

han inte kommer störa ordningen i fastigheten. I följande ärende hade hyresgästens dotter 
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olovligen haft fest vilken hade resulterat i ett antal klagomål varför hyresvärden inte ville 

acceptera honom som hyresgäst.  

 

Ärende 213440- 12 (Bifall)  

I ärendet vitsordade hyresvärden sökandens beaktansvärda skäl men kunde inte acceptera 

byteskontrahenten. Hyresvärden hade efter att ha kollat referenser fått kännedom om att den 

tilltänkte hyresgästen störde kringboende med fester liknande en ungdomsgård där det 

förekommit droger.  

 

Hyresvärden menade därför att de inte skäligen kunde nöja sig med medkontrahenten eftersom 

det skulle innebära en påtaglig olägenhet för hyresvärden.  

 

Den tilltänkte hyresgästen förklarade att hans vuxna dotter, utan hans lov, hade haft en fest men 

att det då inte hade förekommit några droger. Han hade efter klagomålen ringt såväl hyresvärden 

som andra hyresgäster för att be om ursäkt. Han hade också sagt till sin dotter att han inte 

accepterade ett sådant beteende och efter det hade det aldrig hänt igen.  

 

I hyresnämndens resonemang konstaterades att det rörde sig om en engångsföreteelse och att 

inget annat som skulle kunna innebära en påtaglig olägenhet för hyresvärden hade lagts fram 

varför bytesansökan bifölls.  

En engångsföreteelse var inte skäl nog att neka bytet och eftersom det inte fanns några andra 

klagomål bifölls ansökan. 

Varje olägenhet är dock inte att anse som relevant för att hyresvärden skall kunna åberopa 

rekvisitet.
103

 Att hyresvärden själv önskar disponera lägenheten eller att hyresvärdens interna 

föreskrifter förespråkar en viss typ av hyresgäst bör således inte tillmätas någon betydelse.
104

  

I följande ärende har hyresvärden fått hyreslagens bestämmelser om bakfoten men försöker 

ändå övertyga nämnden att inte ge tillstånd till bytet.  

 

Ärende 9611-13 (Bifall) 

Bytessökanden ansökte om lägenhetsbyte för att på så sätt erhålla en större bostad eftersom han 

ämnade sammanflytta med sin partner.  

 

Hyresvärden bestred yrkandet eftersom det fanns en klausul i det kontrakt som bytessökanden 

hade skrivit under år 1999 som stadgade ett totalt förbud mot att byta lägenheten. Hyresvärden 

                                                
103 Edling, 12kap. Jordabalk ”Hyreslagen”, en kommentar, s. 241 
104 Edling, 12kap. Jordabalk ”Hyreslagen”, en kommentar, s. 241 
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ansåg dessutom att bytet skulle utgöra en påtaglig olägenhet för honom eftersom han länge 

ämnat anställa en förvaltare som skulle få nyttja lägenheten. Han menade dessutom att eftersom 

bytessökanden och hans tilltänkte samboende hade så god inkomst så kunde de lika gärna köpa 

en bostadsrätt, detta speciellt eftersom han själv hade större behov av lägenheten.  

 

Bytessökanden påpekade att avtalet med den nämnda klausulen om ett totalt överlåtelseförbud 

hade träffats med den tidigare hyresrättsinnehavaren och skulle således inte gälla bytessökanden. 

Dessutom så menade bytessökanden att varken han eller någon innan hade haft några 

portvaktssysslor varför det inte kunde vara aktuellt att se lägenheten som någon slags 

portvaktsbostad.  

 

Hyresnämnden inledde sina skäl med att påpeka att det saknar betydelse om det funnits en 

klausul som inte tillät lägenhetsbyte eftersom reglerna i 12 kap. 35 § jordabalken är tvingande 

enligt 12 kap. 1 § femte stycket jordabalken. Vad gällde hyresvärdens argument att det skulle 

utgöra en påtaglig olägenhet för honom om han förlorade sin möjlighet till en portvaktsbostad 

fann hyresnämnden att lägenheten inte använts som en sådan på ”bra många år” och att det 

således inte kunde anses utgöra en påtaglig olägenhet i hyreslagens mening. Bytet bifölls.  

Till skillnad från en hyresvärds interna föreskrifter kan exempelvis en stiftelses stadgar 

stipulera hur en lämplig hyresgäst är. I de fallen bör hyresnämnden göra en samlad 

bedömning av fördelarna och nackdelarna med bytet. Det finns ett antal beslut som rör just 

detta och bytesansökningarna tenderar att i de flesta fallen avslås.
105

  

 

Ärende 12698–14 (Avslag) 

I en bytesansökan om ett trepartsbyte yrkades tillstånd på grund av separation och en önskan om 

att få varsin lägenhet. Hyresvärden bestred bytesansökan eftersom det skulle utgöra en påtaglig 

olägenhet för hyresvärden. Hyresvärden tillika Arbetarebostadsfondens, en stiftelse, stadgar 

stipulerade att stiftelsens ändamål var att uppföra och förvalta goda bostäder, vilka främst skulle 

upplåtas åt arbetare eller därmed jämställda, boende i Stockholm. De tilltänkta hyresgästerna, en 

journalist och en radiopratare, föll således inte inom ramen för stiftelsens stadgar. Det stadgades 

även en maxårsinkomst om 425 000 kronor. De tilltänkta hyresgästernas sammanlagda 

årsinkomst uppgick till närmare en miljon kronor. Hyresvärden påpekade även att det är 

Länsstyrelsen som utövar tillsyn över stiftelser och hade vid en inspektion påpekat vikten av att 

stadgarna följdes. Om stadgarna inte följdes kunde Länsstyrelsen avsätta styrelsen och tillsätta 

en ny vilket skulle kunna få negativa konsekvenser för stiftelsen.  

Den tilltänkte hyresgästen påpekade att varken hon eller hennes man hade någon akademisk 

examen utan endast tagit några högskolepoäng. Vidare påpekade hon att hon jobbade som 

frilansare inom utbildningsradion och som skribent och att hennes man var radiopratare. Ingen 

                                                
105 Se även ärende 13002- 13.  
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av dem arbetade heltid. Vidare fortsatte hon sin talan med att utveckla vad en arbetare i dagens 

mening betydde och att vad arbetare stod för när stadgarna skrevs inte kunde anses utgöra 

densamma idag. Man påpekade även att en elektriker eller en rörmokare kunde tjäna betydligt 

mer än sökandena.  

Nämnden gick på hyresvärdens linje att stiftelsen måste upprätthålla sina stadgar för att inte 

riskera en avsättning av styrelsen. Vidare fann man att de tilltänkta hyresgästernas yrken inte 

kunde anses ligga inom ramen för arbetare enligt stiftelsens stadgar. Hyresnämnden gjorde 

bedömningen att ett byte inte skulle kunna ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden och 

avslog bytesansökan. 

Hyresvärdens vilja att hyra ut lägenheten till någon annan boende i huset skall inte heller 

beaktas vid intresseavvägningen.
106

 Om hyresnämnden inte godkänner bytesansökan kommer 

ju hyresgästen att bo kvar i lägenheten som fortfarande inte är tillgänglig för hyresvärden, 

varför han inte kan påstå att bytet skulle utgöra en påtaglig olägenhet för honom eftersom han 

själv vill disponera lägenheten.
107

 

Rekvisitet bör slutligen tillämpas restriktivt med anledning av hur det har formulerats. Det 

skall inte bara innebära en olägenhet för hyresvärden utan den skall dessutom vara påtaglig.
108

  

3.2.5 Andra särskilda skäl 

Det tredje och sista rekvisitet för att ett byte skall anses ligga inom ramen för 35 § HL är att 

andra särskilda skäl inte talar mot bytet. Avsikten med rekvisitet är främst att försöka hindra 

att otillåten ersättning utgår vid ett byte
109

 och det har i praxis hävdats att bevisbördan, för att 

otillåten ersättning har förekommit i samband med bytet, åligger hyresvärden.  

 

Ärende 5946-14 (Bifall) 

Bytessökanden yrkade att hyresnämnden skulle bifalla en bytesansökan så att hon kunde sänka 

sina boendekostnader. Hennes ekonomiska förhållanden hade ändrats radikalt efter att ha 

förlorat sitt arbete och efter en tids sökande efter nytt arbete valde hon att istället 

förtidspensionera sig. Hennes samboende hade också förlorat sitt tidigare välbetalda bankjobb 

och hade omskolat sig till busschaufför. Deras hyra uppgick nu till 17 663 kronor per månad 

efter en ombyggnation och den ansträngda ekonomin tillät inte längre en så hög hyra.  

                                                
106 Prop. 1968:91, s. 221 
107 Bengtsson, Hager och Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 170 
108 Andersson, Lägenhetsbyte och andrahandsuthyrning, s. 98 
109 Prop. 1983/84:137, s. 128 
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Hyresvärden menade å sin sida att det visserligen fanns beaktansvärda skäl men att bytet var en 

konstruktion och att en diskussion om otillåten ersättning hade förekommit mellan 

bytesparterna.  

Hyresnämnden gjorde bedömningen att bytesansökan skulle bifallas och i beslutets korta skäl 

motiveras detta av att det inte funnits anledning att misstro hyressökandens uppgifter om att 

otillåten ersättning inte hade förekommit.  

Ovan angivna beslut demonstrerar hur hyresnämnden resonerar angående otillåten ersättning. 

I många fall finns inga bevis på att det förekommit någon betalning och ord står mot ord. Här 

får hyresnämnden istället välja sida men tenderar att i fler fall bevilja byten än avslå eftersom 

det ”inte funnits anledning att misstro” sökandens uppgifter.  

I följande ärende antydde hyresvärden att det förekommit otillåten ersättning på ett något 

annorlunda sätt:  

 

Ärende 10233- 13 (Bifall) 

I ärendet hade hyresvärden varken invänt att sökanden inte hade beaktansvärda skäl eller att 

bytet skulle utgöra en påtaglig olägenhet. Hyresvärden påstod dock att det fanns andra särskilda 

skäl som talade mot bytet, det vill säga att en otillåten ersättning på något sätt skulle utgå.  

 

Sökanden, en äldre kvinna, hade för avsikt att flytta från Stockholms innerstad till Strängnäs där 

hon tidigare haft ett sommarställe. Hennes vänskapskrets, ekonomi och närheten till naturen 

motiverade bytet.  

 

Hyresvärden menade å sin sida att det hela var en konstruktion för att se till att sökandens 

bytespartner skulle få en lägenhet i Stockholm. Detta bestreds av sökanden. Hyresvärden ville 

att nämnden, för det fall bytet bifölls, skulle villkora beslutet med ett krav på en försäkran om att 

ingen otillåten ersättning förekommit. Detta godkändes av sökanden.  

 

Hyresvärden fortsatte sin framställan med att påpeka att den hyra som sökanden skulle betala i 

byteslägenheten klart understeg den marknadsmässiga hyran på orten.  

Eftersom det endast frambringades tvivel om otillåten ersättning i ärendet prövade inte 

hyresnämnden rekvisiten beaktansvärda skäl eller påtaglig olägenhet.  

 

Hyresnämnden fokuserade på de särskilda skälen och konstaterade att någon specifik summa för 

bytet inte kunde anses ha förekommit. Inte heller fanns det anledning att avslå ansökan på grund 

av att hyran skulle sättas lägre än de marknadsmässiga hyrorna då siffrorna som presenterats 

endast utgjort så kallad kallhyra för lägenheten. Hyresvärden hade inte visat på omständigheter 
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som skulle kunna bevisa att det fanns andra särskilda skäl som talade emot bytet varför ansökan 

bifölls.  

En nedsättning av hyran är ingen direkt otillåten ersättning eftersom någon specifik summa 

inte hade preciserats. Att det dessutom rörde sig om en kallhyra gjorde att hyresnämnden fann 

att det inte fanns några andra särskilda skäl som talade emot bytet och biföll ansökan.  

Trots att förarbeten inte givit uttryck för tanken menar Thomas Edling att rekvisitet troligen 

även skulle kunna tillämpas när övriga rekvisit inte uppfyller kraven på tillämplighet och 

motivet skulle då vara att upprätthålla grundtankarna bakom bytesrätten.
110

 Min tolkning av 

Edlings resonemang är att om det finns skäl som talar emot bytet, men som inte är sådana att 

de kan anses utgöra en påtaglig olägenhet, skulle andra särskilda skäl kunna tillämpas som en 

form av generalklausul. Av de beslutsstudier som förts med anledning av uppsatsförfattandet 

har någon sådan tillämpning av rekvisitet andra särskilda skäl inte förekommit.  

3.3 Avtalsrättsliga perspektiv 

I det följande kommer en kort redogörelse för det avtalsrättsliga perspektivet i förhållande till 

35 § HL. Ett rättsförhållande mellan en hyresvärd och en hyresgäst regleras av ett avtal 

mellan de i kontraktet angivna avtalsparterna. När hyresnämnden bifaller ett lägenhetsbyte 

sker ett skifte av ett rättssubjekt.  

3.3.1 Avtalsfrihet 

I Sverige präglas avtalsregleringen av den grundläggande principen om 

avtalsfrihet.
111

Avtalsfriheten bygger på att ett avtal kommer till stånd genom en frivillig 

överenskommelse mellan parterna
112

 vilket är eftersträvansvärt i ett liberalt samhällsskick.
113

 

Avtalsfriheten delas upp i tre delar: rätten att avstå från att ingå avtal, rätt att välja 

avtalspartner och rätt att bestämma avtalets innehåll. 

3.3.2 Kontraheringsplikt 

Utgångspunkten är som ovan angivits att det råder avtalsfrihet i Sverige. Det finns dock vissa 

lagrum som ger uttryck för den s.k. kontraheringsplikten. Kontraheringsplikten innebär att det 

                                                
110 Edling, 12kap. Jordabalk ”Hyreslagen”, en kommentar, s. 242 
111 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 14 
112 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 96 
113 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 14 
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finns situationer då ett lagstadgat avtalstvång är behövligt för att uppnå ett visst samhälleligt 

mål. Kontraheringsplikten ger part rätt att kräva exempelvis avtalsslut, fullgörandet av en 

prestation, en leverans eller en transport utan viljeförklaring från andra partens sida.  

Motiven bakom plikten har varit att försöka motverka att en part utnyttjar sin 

monopolställning eller att en näringsidkare tillämpar olika villkor för olika konsumenter i sin 

verksamhet och på så sätt gör sig skyldig till diskriminering utifrån de olaga 

diskrimineringsgrunderna i BRB 16:9.
114

 

Det har också varit välbehövligt med en kontraheringsplikt utifrån ett konkurrenshänseende. 

Ett främjande av konkurrensen är ur konsumentens synvinkel av stor vikt och stärker 

marknadskrafterna på ett sådant sätt som är eftersträvansvärt.
115

  

Sociala skyddssynpunkter i form av att säkra en svagare part, exempelvis hyresgäst och 

arbetstagare, samt mark-och bostadspolitiska motiv här även ansetts utgöra grunden till 

kontraheringsplikten.   

3.3.3 Kontraheringsplikten och 35 § HL 

År 1952 utkom hyresregleringskommittén med en behovsprövning på bostadsmarknaden.
116

 

Kommittén skulle bland annat utreda behövligheten av en lagstadgad bytesrätt. Detta är den 

enda utredningen som berör den principiella avtalsfriheten på ett mer djupgående sätt och 

resulterar i en åsikt om att en lagändring inte kunde vara motiverad utifrån ett 

proportionalitetsperspektiv.  

Kommittén hänvisade till 1948 års proposition
117

 vid bedömandet av huruvida en lagstadgad 

bytesrätt vore motiverad.
118

 Man fann att det som frambringats i och med nämnda proposition 

fortfarande gällde och att det inte fanns belägg för att det skulle finnas ett allmänt behov av att 

lagstadga bytesrätten.  

Vidare fortsatte kommittén sin utredning med att diskutera det ingrepp på avtalsfriheten som 

en reglering av bostadsmarknaden skulle innebära. De konstaterade att den enskildes rätt att 

sluta avtal skulle inskränkas och en rad frågor uppkomma. Kunde exempelvis en 

                                                
114 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 102 
115 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 103 
116 SOU 1952:37 
117 Prop. 1948:212 
118 SOU 1952:37, s. 94 
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fastighetsägare vara berättigad till ersättning från det allmänna om ett avtal, som ingåtts 

genom en tvångsreglering, resulterade i förlust?
119

 Svaret var nej. Fastighetsägarens intresse 

av att själv välja sin medkontrahent och tillika hyresgäst ansågs även vara stort ur den 

ekonomiska synvinkeln. Kommittén ansåg även att hyresgästens personliga egenskaper skulle 

behöva beaktas vid utformningen av en reglering. Kommittén lade således vikt vid 

hyresvärdens intressen att inte behöva underkastas en kontraheringsplikt utan skyddsnät i 

form av betryggande uppgifter om den tilltänkte hyresgästens ekonomiska förhållanden och 

personliga egenskaper.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
119 SOU 1952:37, s. 100 
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4 Sammanfattning 

 

Uppsatsen har fokuserat på hyresgästens bytesrätt enligt 35 § HL. Rekvisiten har utretts, 

aktuella beslut har granskats och en genomgång av bytesförfarandet har presenterats.  

Under uppsatsarbetets gång har min syn på överlåtelserätten förändrats. Ena veckan har 

präglats av en total övertygelse om att rekvisiten för lägenhetsbyte måste mjukas upp för att 

nästa vecka se bytesrätten ur hyresvärdens perspektiv och hans rätt att välja medkontrahent.  

År 2008 utkom utredningen som föreslog en begränsning av bytesrätten. Det är snart sju år 

sedan och sedan dess har diskussionen om den lagstadgade bytesrätten varit lågmäld. 

Bytesansökningarna fortsätter strömma in till hyresnämnderna och av vad som konstaterats i 

denna uppsats finns det anledning att reflektera över hur vissa kriterier för byte skulle kunna 

förändras för att anstå dagens bostadsdilemma men även för att försöka eftersträva ett mer 

konsekvent beslutsfattande.  

4.1 Förslag till förändring och reflektion 

Även om uppsatsen inte utmynnar i en renodlad de lege ferenda-analys finns det utrymme för 

problematisering och ifrågasättande efter att en grundlig utredning av en rättsregel har 

presenterats. Det ena förslaget är något mer drastiskt, om än realistiskt, än det andra, vilket 

endast eftersträvar någon form av enhetlighet i beslutsfattandet.  

4.1.1 Beaktansvärda skäl 

I uppsatsen har utredningen av de beaktansvärda skälen utgjort en stor del. I samtlig doktrin 

och i alla förarbeten och utredningar som har varit av intresse räknas beaktansvärda skäl upp i 

en exemplifierande form. Det finns ingen lista med skäl som är exklusiva och inga skäl som är 

särskilt mer beaktansvärda än andra.  

Problematiken uppstår när hyresgästen anser att det är beaktansvärt för honom att exempelvis 

flytta närmare sina vänner men nämnden finner att det inte är beaktansvärt nog. Vad som är 

beaktansvärt för mig är kanske inte beaktansvärt för dig som läser denna uppsats. Någon vill 

bo nära den kyrkogård där hans morfar är begravd. Är det beaktansvärt? Antagligen inte. Du 

vill inte längre bo på nedre botten eftersom du fått en fallenhet för skräckfilmer och numera 
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känner dig rädd. Är det beaktansvärt? Antagligen inte. Givetvis är detta hypotetiska frågor 

men väl värda att reflektera över. Det finns en lagstadgad bytesrätt men om din hyresvärd och 

senare nämnden inte anser att din anledning att få nyttja den rätten är tillräckligt god går bytet 

om intet.  

Självfallet skall det inte finnas utrymme för byten utan någon som helst grund men att vilja 

flytta närmare sitt arbete eller sin familj borde alltid utgöra skäl nog för ett byte och inte mätas 

på metern.  

Vidare borde en önskan om en lägre hyra alltid vara skäl nog. Det krävs att din ekonomi har 

försämrats avsevärt under hyrestiden. I dagsläget är det endast förlust av arbete, pensionering, 

sjukdom etc. som kan utgöra beaktansvärda skäl för att minska sina boendekostnader. Att inte 

vilja spendera lika mycket på sitt boende som man gjorde tidigare borde dock räcka. 

När hyresnämnden skall besluta om en ersättningslägenhet är likvärdig byteslägenheten är det 

hyresgästens subjektiva uppfattning som skall beaktas. Detsamma gäller när hyresgästen anser 

att byteslägenheten skulle förbättra dennes boendestandard.  

Men hur är det när det gäller de beaktansvärda skälen i allmänhet? Är det hyresgästens 

subjektiva uppfattning om vad som är beaktansvärt eller är det hyresnämndens objektiva 

uppfattning om vad som är beaktansvärt?  

Helt tvärtemot SOU2008:47 finns det enligt min mening anledning att utreda huruvida ett skäl 

verkligen måste vara beaktansvärt för att motivera ett lägenhetsbyte. Ett konstant flöde på 

bytesmarknaden, vilket var regleringens ursprungliga syfte, kunde gagna den rådande 

bostadskrisen.  

I 7 kap 11 § bostadsrättslagen, BRL, fanns tidigare ett krav på att en bostadsrättsinnehavare 

som ville hyra ut sin lägenhet i andra hand skulle ha beaktansvärda skäl. I SOU 2014:33 

utreddes om uthyrning i andra hand kunde underlättas genom att ta bort kravet på att skälen 

behövde vara beaktansvärda. Motiven var att försöka sätta fler bostäder i omlopp genom 

uppmjukningen av rekvisitet och den 1 juli 2014 trädde lagändringen ikraft. 

Visserligen är en hyresrätt och ett andrahandskontrakt till en bostadsrätt två skilda saker men 

idén bakom lagändringen har samma grund som en ändring av 35 § HL skulle ha.  
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Vidare vore det inte endast positivt ur en bostadspolitisk synvinkel utan även ur en 

ekonomisk. Nämnderna lägger cirka 30 minuter per förhandling
120

 och ett borttagande av 

beaktansvärdheten skulle rendera i kortare handläggningstider och förmodligen färre antal 

beslut att fatta.    

En vanlig formulering i besluten är att hyresvärden vitsordar lämpligheten av den tilltänkte 

hyresgästen i och för sig men nekar bytet för att det inte finns några beaktansvärda skäl. 

Hyresnämnden måste då bortse från att rekvisitet beträffande den tilltänkta hyresgästens 

kvalitet är uppfyllt men kan kanske ändå inte godkänna bytet om det beaktansvärda skälet 

fattas. Detta skulle kunna motverkas genom att inte kräva att bytesskälen måste vara 

beaktansvärda. Om hyresvärden inte har något emot den tilltänkta hyresgästen, varför kan ett 

byte då inte ske? Det ursprungliga motivet var ju att försöka hindra hyresvärdar att motsätta 

sig byten utan fog.  

När en hyresgäst lämnar en ansökan om byte till sin hyresvärd finns det en anledning. 

Hyresgästen vill eller kan inte längre bo i sin lägenhet. Det finns ett skäl. Men varför måste 

det vara beaktansvärt?   

4.1.2 Påtaglig olägenhet 

I avsnittet om rekvisitet påtaglig olägenhet har vissa resonemang förts angående 

hyresnämndens inkonsekventa bedömning. I ett beslut har tyngden lagts på hyresgästens 

årsinkomst, i ett annat på huruvida tidigare hyror har betalats i tid och i ett tredje på var 

hyresgästens skulder härrör från. 

En utredning av vad som skall ligga till grund för bedömningen av om en hyresgäst kan anses 

utgöra en påtaglig olägenhet för hyresvärden ur ett ekonomiskt perspektiv skulle resultera i ett 

mer konsekvent beslutsfattande.  

Motivet till rekvisitet var att hyresvärden inte rimligen skulle behöva lida ekonomisk skada 

till följd av den nya hyresgästen och detta kan givetvis bedömas utifrån olika parametrar. 

Däremot skall liknande förutsättningar ge liknande beslut. I uppsatsen har visats att så inte 

alltid är fallet.  

                                                
120 I besluten anges förhandlingarnas längd och i genomsnitt tar förfarandet ca 30-45 min.  
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I Stockholms innerstad gör hyresvärdarna praktiskt taget inga hyresförluster på sina 

bostadslägenheter. Betalar man inte hyran blir man avhyst och det vet hyresgästerna. Därför 

används de ekonomiska argumenten beträffande tilltänkta hyresgästers betalningsförmåga helt 

i onödan av hyresvärdarna. Kraven på inkomst resulterar dessutom i att studerande och 

låginkomsttagare ställs utanför bostadsmarknaden trots att de inte visat sig vara 

misskötsamma hyresgäster. Detta har uppmärksammats av de allmännyttiga bostadsföretagen 

som enligt uppgifter i media tagit bort inkomstkravet om en bruttoinkomst om tre gånger 

hyran för att få teckna ett hyresavtal. 
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5 Slutsatser 

 

5.1 Översikt  
I denna uppsats har det redogjorts för hur 35 § HL tillkommit, utvecklats och tillämpats. 

Dessutom presenteras förslag till förändring i det fjärde avsnittet i syfte att anpassa 

hyresrätten till den nuvarande bostadsmarknaden.  

Inledningsvis formulerades två frågeställningar som i det följande skall besvaras utifrån det i 

uppsatsen framlagda materialet.  

5.2 Frågeställningarnas besvarande  

5.2.1 Hur har rekvisitens historiska utveckling 
påverkat dagens utformning av 35 § HL? 

Uppsatsen tar avstamp vid 1900-talets början och hyreslagens tillkomst. Lagstiftaren ville se 

en bättre balans mellan hyresvärdens och hyresgästens inbördes rättsförhållande och ett antal 

rättsregler stadgades för att ge hyresgästen ett bättre skydd till sin nyttjanderätt.  

Under 1900-talets första hälft rasade två världskrig och bostadssituationen blev allt mer 

kritisk. För att öka hyresgästens skydd samt motverka bostadsbristen lades det fram åtskilliga 

utredningar och förslag för att få en lagreglerad bytesrätt. År 1969 lagstadgades ett undantag 

från överlåtelseförbudet och en rätt till lägenhetsbyte aktualiserades för hyresgästen.  

Under uppsatsens författande har SOU 1966:14 varit utgångspunkten och utredningen la även 

grunden för den rättsregel som idag stadgas i 35 § HL. Visserligen härstammar mycket av det 

som framfördes i SOU 1966:14 från tidigare utredningar men det är de hyreslagsstiftnings-

kunnigas utredning från 1966 som har varit och är källa för doktrin, kommentarer och även 

beslut i fråga om lägenhetsbyte.  

Dagens utformning av paragrafen är inte avsevärt förändrad sedan tillkomsten. 
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Den nämnda tidsspärren om tre år för att motverka alltför tättliggande byten togs bort men 

man lämnade å andra sidan kvar en ostadgad regel om att en hyresgäst som haft sin bostad i 

mindre än ett år måste visa starkare beaktansvärda skäl för att få byta igen. 

Rekvisitet andra särskilda skäl tillkom och motiverades av att man ville motverka byten där 

otillåten ersättning förekom och således sätta stopp för en svart marknad med 

hyresrättshandel.  

5.2.2 Vilka rekvisit ställs upp för ett godkänt 
byte, hur förhåller de sig till varandra och hur 
tillämpar hyresnämnden dem? 

För att hyresnämnden skall ge sitt tillstånd till ett byte utan hyresvärdens samtycke krävs:  

1. Beaktansvärda skäl. Dessa skall vara så starka att bytet kan motiveras utifrån 

exemplifierade skäl i förarbetena. Närmare till arbete, lägre hyra, större boende, bättre 

boendestandard och så vidare. Det är hyresnämnden som avgör om bytessökandens skäl är 

tillräckligt beaktansvärda för att bifalla bytesansökan.  

2. Utan påtaglig olägenhet för hyresvärden. Bytet skall kunna ske utan att hyresvärden 

påverkas alltför negativt. Den tilltänkte hyresgästen skall kunna uppvisa tillräcklig 

betalningsförmåga och han skall inte ha givit hyresvärden anledning att tro att han inte skulle 

följa ordningsföreskrifterna i huset. En hyresgästs betalningsförmåga mäts främst i hur den 

månatliga inkomsten ser ut och det finns inget krav på en hyresvärd att godta en hyresgäst 

utan inkomst trots exempelvis ett borgensåtagande.  

3. Andra särskilda skäl. Det tredje och sista rekvisitet ger hyresnämnden en möjlighet att 

avslå en bytesansökan om det har förekommit så kallad otillåten ersättning. Det finns ett 

förbud i 12:65 JB mot att begära ersättning när en bostadslägenhet upplåts eller överlåts och 

om det kan visas att det förekommit någon form av ersättning för bytet skall nämnden avslå 

bytesansökan med hänvisning till att det finns särskilda skäl som talar mot bytet.  

I ett bytesärende prövar nämnden först om sökanden har beaktansvärda skäl. Om hyresvärden 

påstår att bytet skulle kunna innebära en påtaglig olägenhet för honom fortsätter därefter 

nämnden med att utreda om påståendet har någon bäring. Om det framkommer att otillåten 

ersättning har förekommit avslås bytesansökan omedelbart.  
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Rekvisiten är således tämligen självständiga. Om hyresvärden inte ifrågasätter att sökanden 

har beaktansvärda skäl prövas detta inte överhuvudtaget utan förhandlingen ägnas endast åt 

att utröna om bytet skulle innebära en påtaglig olägenhet alternativt om otillåten ersättning 

förekommit. Det gäller på samma sätt tvärtom. Om hyresvärden inte påstår att ett byte skulle 

innebära en påtaglig olägenhet utan endast anser att sökanden inte har tillräckliga 

beaktansvärda skäl prövas endast detta.   

Hyresnämndens vanligaste lokution i skälen till besluten är att en samlad bedömning eller en 

helhetsbedömning har gjorts. Detta är det tillvägagångssätt som är lämpligt vid ett 

bytesförfarande eftersom bytesärendena varierar oerhört. Det krävs att ledamöterna är 

uppmärksamma och lyhörda för att eventuella fördelar skall väga emot nackdelarna och att 

bytesrättens ursprungssyfte uppfylls.  

Tillämpningen har visat sig variera i vissa fall. Detta kan bero på att det inte finns någon 

enhetlig uppfattning om hur en hyresgästs betalningsförmåga skall mätas. Förutom att 

utslagen skiljer sig när det gäller rekvisitet påtaglig olägenhet finns det inte anledning att 

påstå att hyresnämnden inte följer regleringen ändamålsenligt. Detta var även den slutsats som 

utredarna till SOU 2008:47 kom fram till vilken enligt min mening stämmer överens med 

utredningen i uppsatsen.   

5.3 Avslutande kommentar 

Att utreda en rättsregel kan vara ett oändligt arbete med utredningar, förarbeten, praxis och 

doktrin utan ände. Källorna till 35 § HL har inte varit av den magnituden. Redan i uppsatsens 

materialavsnitt kommenteras bristen av doktrin som har något annat att fastställa än ett referat 

av SOU 1966:14. Det finns mycket doktrin inom hyresrätten men när lägenhetsbyte skall 

utredas avhandlas det på 1-2 sidor. Uppsatsen har sammanställt olika författares och utredares 

tolkning till en helhet. Svårigheten att ta del av de olika hyresnämndernas beslut eftersom de 

inte är offentligt datoriserade gör att osäkerheten om praxis är stor. Det faktum att 

nämndernas beslut inte heller går vidare till hovrätten för överprövning bidrar också till 

rättsosäkerheten beträffande praxis. 

Till sist bör lagstiftaren ställa sig frågan på vilket sätt hyresvärden gynnas av återhållsamhet 

beträffande byten. Ger det tomma lägenheter? Får han bättre hyresgäster? Antagligen inte.  
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1970:20  Förslag till jordabalk 

1973:23  Förslag till lag om ändring i jordabalken 

1983/84:137   Förslag till ändringar i hyreslagstiftningen.  

1992/93:115   Om ändringar i jordabalkens hyresregler.  

 

Lagberedningsförslag och utskottsakter  
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2LU 1948:33  Utlåtande i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag 

till lag angående ändring i lagen den 19 juni 1942 (nr 429) om 

hyresreglering m.m. så ock om fortsatt giltighet av samma lag m.m., 

dels ock i ämnet väckta motioner.  

3LU 1967:58  Utlåtande i anledning av förslag till lag angående ändring i vissa 

delar av lagen den 14 juni 1907 nr 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast 

egendom m.m.)  

 

Författningshänvisningar – Sveriges författningssamling SFS  

1907:36   Lag om nyttjanderätt till fast egendom.  

1970:994   Jordabalken/Hyreslagen, Jordabalken 12 kap.  
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Rättsfallsförteckning  

 

Hyresnämndsbeslut  
 

Stockholm  

 

Ärende 10849-12 

Ärende 213440-12 

Ärende 445-13 

Ärende 1284-13 

Ärende 6770-13 

Ärende 1990-13 

Ärende 7390-13 

Ärende 9611-13 

Ärende 1284-13 

Ärende 7659-13 

Ärende 4613-13 

Ärende 4703-13 

Ärende 6064-13 

Ärende 9559-13 

Ärende 8672-13 

Ärende 10388-13 
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Ärende 11535-13 

Ärende 10233-13 

Ärende 466-14 

Ärende 751-14 

Ärende 7459-14 

Ärende 1628-14 

Ärende 7860-14 

Ärende 5946-14 

Ärende 4665-14 

Ärende 6899-14 

Ärende 5548-14 

Ärende 12698-14 

 

 

 


