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Utmärkande drag för svensk hyresrätt
Regleras i 12 kap jordabalken även kallad hyreslagen

Skyddslagstiftning

• Tvingande regler (1 § 5 st HL)

Olika regler

• Bostäder

• Blockuthyrning (1 § 6 st HL)

• Lokaler

Hyrestid

• Tillsvidareavtal för bostäder

• Bestämd tid för lokaler

Hyressättning

• Bruksvärdeshyra för bostäder

• Marknadshyra för lokaler

Besittningsskydd

• Direkt skydd för bostäder

• Indirekt skydd för lokaler
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Vad menas med lägenhet? 1 § HL
Lägenhet = hyresobjektet enligt avtalet

• Helt hus eller del av hus
• Upplåts till nyttjande mot ersättning
• Bostad eller blockuthyrning
• Lokal
• Gränsdragningsfrågor

1 § 3 st HL

Med bostadslägenhet avses lägenhet som upplåtits för att helt eller till en inte 
oväsentlig del används som bostad

Med lokal avses annan lägenhet än bostadslägenhet
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Hyresavtal, 1 - 2 §§ HL

• Muntligt eller skriftlig; hyreslagen har inget krav på skriftligt avtal, 

dock skriftlighet om part begär det

• När eller om ett avtal ska anses ingånget, dess eventuella ogiltighet 

osv., bestäms av avtalslagens regler

• Anbud och accept utgör viktiga moment



Hyresavtal, 1 - 2 §§ HL forts.

• Färdigt hyresobjekt; hyresavtal

• Olika stadier i avtalsprocessen när hyresobjektet ska 

produceras/hyresgästanpassas; 

Avsiktsförklaring

Projekteringsavtal

Villkorat hyresavtal

Hyresavtal
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Hyresavtalets omfattning - Objektet

Utöver den exklusiva ytan omfattas även utrymmen som är avsedda att användas 

gemensamt av hyresgästerna, 2 § 3 st HL 

Vind

Trapphus

Hobbyrum

Lägenheter

Tvättstuga

Hiss

Källare 

Parkeringsplats

Cykelrum
Källare

7



Besittningsskydd

• Bostäder – direkt besittningsskydd 45 § HL 
- rätt till förlängning av avtalet om inte besittningsskyddsbrytande grunder föreligger 
vid hyresvärdens uppsägning

• Lokaler – indirekt besittningsskydd 56 § HL
- rätt till ekonomisk ersättning om inte besittningsskyddsbrytande grunder föreligger 
vid hyresvärdens uppsägning för villkorsändring eller avflytt

• Avstående från besittningsskydd; skriftig separat överenskommelse mellan parterna och 
som  oftast kräver hyresnämndens godkännande  (blanketter finns att tillgå på 
hyresnämndens hemsida)
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Preskription, 61 § HL

Under pågående hyresförhållande

Lokaler 10 år

Bostadslägenhet Hyresvärdens fordran 3 år
Hyresgästens fordran 10 år

Efter avslutat hyresförhållande

2 år från det hyresgästen lämnade lägenheten, 61 § HL
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Vad är/innebär ett blockhyresavtal?

Jordabalken 12 kap 1 § 6 st

• Omfattar hyresavtalet minst tre bostadslägenheter, som hyresgästen ska hyra ut i 
andra hand eller upplåta med kooperativ hyresrätt, får parterna avtala om förbehåll
som strider mot vad som sägs i detta kapitel om sådana lägenheter, under 
förutsättning att förbehållet inte strider mot bestämmelserna om lokaler och inte 
heller avser rätten till förlängning av avtalet eller grunderna för fastställande av 
hyresvillkoren i samband med sådan förlängning. Ett sådant förbehåll gäller endast 
om det godkänts av hyresnämnden. Godkännande behövs dock inte om staten, en 
kommun, en region eller ett kommunalförbund är hyresvärd

• Blockhyresavtal är ett bostadshyresavtal men med möjlighet till lokalregler
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Förutsättningar för blockhyresavtal

• Minst tre bostadslägenheter (lägenheterna kan ligga i flera olika hus, dock samma 
parter. (ÖH 7411-18; avvisning av ansökan om dispens för blockuthyrning då objektet 
avsåg lokal)

• Hyresgästen skall i sin tur hyra ut lägenheterna i andra hand eller upplåta dem med 
kooperativ hyresrätt.  Bestämmelserna om bulvaner i 7 kap 31 § jordabalken är 
tillämpliga

• Hyresnämndens godkännande krävs för att avvikelser från bostadshyresreglerna skall 
vara giltiga. Seriöst behov krävs för godkännande. Seriösa behov är t.ex. 
studentbostäder, omsorgsboenden och personalbostäder 

• Om stat, en kommun eller en region eller ett kommunalförbund är hyresvärd krävs 
inte godkännande. Godkännande krävs således om statliga eller kommunala 
bostadsföretag är hyresvärd i ett blockhyresavtal
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Konsekvenser av blockhyresavtal
Möjligheter
• Större avtalsfrihet – avtal om förbehåll som strider mot reglerna för bostad
• Högre hyra än bruksvärdet (dock begränsning vid förlängning efter uppsägning)

Begränsningar
• Förbehållen får inte strida mot bestämmelserna för lokaler
• Bostadshyresreglerna om rätten till förlängning efter hyresvärdens uppsägning av 

hyresavtalet och fastställande av villkoren vid sådan förlängning (dvs. efter 
uppsägning) kan inte avtalas bort. Besittningsskyddet kan dock avtalas bort.

• Ändring av objektet kräver att nytt hyresnämndsgodkännande och ev. avstående från 
besittningsskydd erhålls

Förhandlingsordning enligt HFL; Inget anges i 1 § 6 st HL om detta. Allt talar för att 
bundenhet till förhandlingsordning inte föreligger i blockhyresförhållandet

12



Vilka möjligheter finns?
Möjligheterna begränsas ytterst av vad som enligt HL är tillåtet att avtala om 
beträffande lokaler

Förbehåll som strider mot bostadshyresreglerna:

Uppsägning: Hyresgästens rätt säga upp med 3 mån varsel kan avtalas bort, 5 § HL

Villkorsändring: Hyresgästen ska inte ha rätt att begära ändring av hyresvillkoren under 
hyrestiden samt för förlängning och hyresgästen blir därmed bunden av hyran under 
hyrestiden respektive förlängningsperioden. (OBS! tydlighet viktig), 54 och 54a §§ HL

Hyrans betalning: Hyresgästens rätt att erlägga hyran månadsvis kan avtalas bort (dvs 
kvartalshyresbetalning eller årsvis betalning möjlig), 20 § HL
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Vilka möjligheter finns?

Hyran. m.m.: Vid avtalstid om minst 3 år kan hyra utgå enligt ”annan beräkningsgrund” 
vilket ger möjlighet till:

- Index

- Tillägg för fastighetsskatt och tomträttsavgäld

Högre hyra än bruksvärdeshyra kan utgå, 19 § HL

Borgen: Avtala bort rätten att säga upp borgensförbindelse vid hyra av bostad,
28a § HL
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Vilka möjligheter finns forts.

Lägenhetens skick:

• Avtal om sämre skick än fullt brukbart skick för det avsedda ändamålet enligt den 
allmänna uppfattningen i orten, 9 § HL

• Hyresgästen kan ansvara för underhållet, 15 § HL

• Reglerna om hyresgästinflytande och tillstånd till förbättringsarbeten kan avtalas bort, 
18d-h §§ HL

• Hyresgästen kan ansvara för myndighetskrav

• Hyresgästens reparationsrätt kan begränsas, 24 a § HL
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Vilka möjligheter finns forts.

Lägenhetens skick:

• Möjlighet att avtala om att hyresvärden ej ska ansvara för sanering av ohyra; 17 § HL 

• Avtal om att hyresgästen ansvarar för alla skador i lägenheterna, strikt ansvar, 
tillåten, 24 § HL

• Avtala bort rätten till upprustnings och åtgärdsföreläggande, 18 a-c och 16 §§ HL
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Vilka möjligheter finns forts.

Överlåtelse:

• Begränsa rätten till överlåtelse och byte, 34 och 35 §§ HL 

OBS! rätten att överlåta enligt reglerna för lokal enligt 36 § HL kvarstår
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Tvingande regler som begränsar avtalsfriheten

1) Ej sämre villkor än vad som gäller för lokaler enligt hyreslagen
2) Vid uppsägning av blockhyresavtalet från hyresvärdens sida gäller:

• Hyresgästen har rätt till förlängning (direkt besittningsskydd enligt 
46 § HL). ÖH 4013-15; Migrationsverket

• Hyran ska fastställas enligt bruksvärdesreglerna, 55 § HL

• Hyresnämndens godkännande av avvikelser i blockhyresavtalet upphör (nytt sådant 
kan endast erhållas efter överenskommelse med hyresgästen)

Besittningsskyddet kan avtalas bort (Observera formkrav och att godkännande av 
hyresnämnden krävs i vissa fall)
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Avstående från besittningsskydd

• Överenskommelse om avstående från besittningsskydd kan tecknas för undvikande 
av tillämpning av tvingade regler gällande hyra och besittningsskydd

• Skall ske i separat handling

• Skälen specificeras

• Skall godkännas av hyresnämnden före inflyttning

• Blockhyresavtalet bör villkoras av hyresnämndens godkännande
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Särskilt om förhandlingsordning

Hyresförhandlingslagen (HFL)

- En förhandlingsordning omfattar samtliga bostadslägenheter i ett eller flera hus.

- Endast undantag för lägenheter där förhandlingsklausulen har avtalats bort vilket
tidigast kan ske efter det att hyresförhållandet varat 3 månader i följd (skriftligt 
avtal som undertecknats av parterna) eller har beslutats av hyresnämnden

• 1 § 6 st HL medger endast undantag för reglerna i hyreslagen (12 kapitlet JB) under 
förutsättning att reglerna inte strider mot reglerna avseende lokaler. HFL:s regler 
kan därför inte avtalas bort, men avsikten är att HFL inte ska utgöra hinder för 
blockuthyrningen. HFL förutsätter för sin tillämpning att HL:s regler för 
hyressättning av bostäder gäller för hyresvärden och hyresgästen
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Godkännande av hyresnämnden (dispens)
• Förbehåll som strider mot reglerna för bostäder ska godkännas av hyresnämnden.
• Enligt förarbeten ska hyresnämnden pröva om det föreligger ett seriöst behov av 

andrahandsuthyrning (Prop. 1983/84:137 s. 111-112)
• Exempel

”Klassiska”
– Student
– Vårdboende
– Personalbostäder (förstahandshyresgästen är densamma som arbetsgivaren)

”Nya”
– Företagsbostäder (förstahandshyresgästen upplåter till andra företag)
– Evakuering för försäkringsbolag, fastighetsägare m.fl.
– Kategoriboende t.ex. olika typer av sociala boenden, bostäder enligt den s.k. bosättningslagen etc.

• Det behov som blockhyresavtalet ska tillgodose ska tydligt anges

• Om godkännande inte inhämtas är det HL:s bestämmelser för bostäder som gäller
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Uppsägning av blockhyresavtal till upphörande 
och/eller villkorsändringsmeddelande

• Bostadshyresreglerna gäller.
• Både uppsägning och villkorsändringsmeddelande är i princip möjliga (se dock 

nedan)

• Uppsägning (besittningsskydd föreligger)
- Ska ske med iakttagande av gällande uppsägningstid.
- Hyresvärdens uppsägning kräver ansökan till hyresnämnden inom viss tid för att

vara giltig
- HN prövar om grund för uppsägning föreligger, 46 § HL
- Andra villkor vid eventuell förlängning måste anges senast vid ansökan och prövas 

inom ramen för förlängningsärendet. Bruksvärdesreglerna gäller vid sådan 
prövning. I praktiken krävs därför avstående från besittningsskydd för att inte rätt
till förlängning utlöses eller bruksvärdesprövning 

- Hyresgästens uppsägning leder till att hyresavtalet upphör

22



Uppsägning av blockhyresavtal till upphörande och/eller 
villkorsändring forts.

• Villkorsändringsmeddelande (54 § HL)

- Rätten för hyresgästen att begära villkorsändring genom s.k. 
villkorsändringsmeddelande kan avtalas bort med HNs godkännande.

- Villkorsändringsmeddelande måste göras i så god tid att ansökan till
hyresnämnden kan ske innan sista dag för uppsägning (om hyrestiden    
är bestämd)   

- Ansökan till hyresnämnden får göras tidigast 1 månad efter meddelandet till  
motparten lämnats

- I praktiken krävs därför villkorsändringsmeddelande >uppsägningstiden +1    
månad (om hyrestiden är bestämd)

• Hyran prövas hyran enligt bruksvärdesreglerna
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Andrahandsupplåtelse

Fastighetsägaren Förstahandshyresgästen Andrahandshyresgästen
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Hyresvärd

Förstahandsupplåtelse = blockhyresupplåtelse

Hyresgäst

Andrahandsupplåtelse
Hyresvärd Hyresgäst



Andrahandshyresgästernas rättsställning
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Skyddsreglerna i HL gäller i allmänhet även för andrahandshyresgäster

• Bruksvärdesystemet; Andrahandshyresgästen kan vända sig till HN för 
att få hyran prövad. Är hyran inte skälig beslutar HN om sänkning och 
återbetalning

• Andrahandshyresgäster till en blockhyresgäst har besittningsskydd, dock 
kan besittningsskyddet avtalas bort

Anm: Andrahandshyresgästen har dock inget besittningsskydd i förhållande 
till fastighetsägaren

• Andrahandshyresgäster saknar bytesrätt, 35 § HL



Gränsdragning mellan blockhyresavtal och 
lokalhyresavtal

Blockhyresavtal är bostadshyresavtal

1 § 3 st HL
”Med bostadslägenhet avses lägenhet som upplåtits för att helt eller till en inte 
oväsentlig del användas som bostad. Med lokal avses annan lägenhet än 
bostadslägenhet”

• Det överenskomna upplåtelseändamålet för förstahandshyresgästen avgör 
definitionen; Uttryckligen eller underförstått

• Bedömningsgrunder
-Inslag av institutionell vård/förvärvsrörelse (hotell, vårdhem, flyktingförläggning).
-Hyresobjektets utformning (verksamhetsutrymmen, personalutrymmen,  
gemensamma utrymmen)   

OBS! Avtalets rubricering ”Lokalhyresavtal”, villkoren i avtalet (index, hyrestid och 
förlängningstid, under m m);  kan inte tas som intäkt att det är fråga om lokal

forts. följer
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Gränsdragning mellan blockhyresavtal och 
lokalhyresavtal forts.

• Enbart vidareupplåtelse av bostäder (självständigt boende) = 
bostadshyresavtal (blockhyresavtal)

• Praxis; HD T 3044-19, ÖH 7411-18, ÖH 2422-12
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Gränsdragning mellan blockhyresavtal och 
lokalhyresavtal forts.
Nytt avgörande från Högsta domstolen 2020-09-11, mål T 3044-19

Hyresavtal: 

Två avtal om vardera ca 372 kvm, varje avtal omfattade i följande. 6 st lgh om 1 rum, 
badrum och pentry om vardera ca 40 kvm samt 1 st lägenhet med kök inkl. 
gemensamhetsytor och personalutrymme, ca 80 kvm

Rubricering av avtalen: Lokal

Upplåtelseändamål: Omsorgsboende enligt hyresavtalen

Saken: 

Hyresvärden hade stämt på avhysning och hävdade att upplåtelsen avsåg lokal. 
Uppsägningen avsåg villkorsändring, men parterna kom inte överens om nya hyresvillkor.

Hyresgästen hade genstämt med yrkanden om att hyresvärden skulle förpliktigas att 
utge ersättning för under hyresförhållandet felaktigt debiterade hyrestillägg och moms. 
Hyresgästen hävdade att hyresavtalen utgjorde blockhyra.
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Gränsdragning mellan blockhyresavtal och 
lokalhyresavtal forts.
Frågor i HD:

1. Har hyresvärden haft rätt att säga upp hyresavtalen för villkorsändring på det sätt som 
skett, d.v.s. enligt reglerna för lokal?

2. Har avtalen förlängts på oförändrade hyresvillkor?

HD:s svar:

1. Nej. Avtalets utformning, den avsedda användningen och det av parterna angivna 
ändamålet med uthyrningen samt det betydande inslaget av vård- och 
omsorgsverksamhet innebär att avtalen ska anses avse upplåtelse av lokal.

2. Nej. Avtalet hade sagts upp för villkorsändring men parterna hade inte kommit 
överens om en förlängning av avtalet, innebärande att hyresgästen måste avflytta.

Hyresvärdens talan bifölls 

Hyresgästens genkäromål ogillades.
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För- och nackdelar med block- respektive 
lokalhyresavtal

Lokal
+ Större avtalsfrihet
+ Friare hyressättning
+ Inget direkt besittningsskydd
- Strängare krav på uppsägning
- Skadeståndsskyldighet vid ogrundad uppsägning
- Indirekt besittningsskydd (risk för skadestånd)

Block
+ Ingen skadeståndsskyldighet vid uppsägning
+ Bra alternativ till lokalhyresavtal
+ Bruksvärdeshyran kan vara högre än marknadshyran för lokaler
- Direkt besittningsskydd (men avstående från besittningsskydd möjligt)
- Bruksvärdeshyra vid tvist om förlängning (men fast under hyrestiden)
- Formkrav och godkännande av nämnden krävs
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Viktigt att tänka på vid upprättande av 
blockhyresavtal

• Definiera objektet (ÖH 7411-18)
• Avgränsa användningsändamålet noggrant (ange bakgrund och syfte)
• Tillkommande och eller frånfallande lägenheter innebär nytt hyresobjekt - nytt 

hyresförhållande och kräver därför nytt tillstånd från hyresnämnden
• Ska ytor delas upp på flera avtal eller hållas samman
• Finns förhandlingsordning
• Hyresnivån även vid avtalsmässig förlängning
• Avtalstiden bör överstiga 3 år på grund av direkt besittningsskydd och 

bruksvärdesregler vid förlängning efter uppsägning samt för att möjliggöra index 
m.m.

• Avstående från besittningsskydd bör övervägas
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Viktigt att tänka på vid upprättande av 
blockhyresavtal forts.

• Avtalets giltighet bör villkoras av att hyresnämnden godkänner blockhyresavtalet 
och avstående från besittningsskydd

• Inventarielista och ansvar för utrustning
• Gränsdragningslista avseende underhåll
• Klausul angående ansvar för skada
• Övriga lokalhyresvillkor som ska intas i hyresavtalet
• Eventuellt ordningsregler
• Vid ansökan till hyresnämnden måste förbehåll mot bostadshyresreglerna 

identifieras
• Hyresnämnden prövar om seriöst behov av blockförhyrning föreligger

Parterna i blockhyresförhållandet bör, inom hyreslagens begränsningar, välja de 
hyresvillkor som passar bäst för parternas gemensamma intensioner 
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