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Avdelning 02 2022-04-|£ ÖH 874-22
Rotel 020108 Stockholm

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Hyresnämnden i Malmö, beslut 2021-12-30 i ärende nr 1882-21, se bilaga A

PARTER

Klagande
Tony Jönsson, 19680524-4131
Småfolksgatan 21
212 38 Malmö

Motpart
Boföreningen Husie Gård Ekonomisk förening, 769600-2109
Småfolksgatan 19
212 38 Malmö

SAKEN
Åtgärdsföreläggande

HOVRATTENS AVGÖRANDE

Hovrätten avslår överklagandet.

DokJd 1812756

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 2290 Birger Jarls Torg 16 08-561670 00 måndag - fredag
103 17 Stockholm 08-561 675 00 09:00-16:30

E-post: svea.hovratt@dom.se
www.svea.se



SVEA HOVRÄTT
Avdelning 02

YRKANDE I HOVRÄTTEN

BESLUT
Sid 2

ÖH 874-22

Tony Jönsson har yrkat att hovrätten ska bifalla hans talan i hyresnämnden.

KLAGANDE PARTS TALAN I HOVRÄTTEN

Tony Jönsson har vidhållit vad han anförde i hyresnämnden och därutöver tillagt bl.a.

följande. Även det badkar som fanns i lägenheten när han flyttade in var defekt och

han blev då lovad ett nytt badkar. Han förstårlinte varför det nya badkaret på nytt ska

rengöras professionellt om detta, såsom hyresyärden påstår, redan har skett. Han håller

rent i sin bostad och vårdar allt till fullo. Vid synen av badkaret tittade man inte under

detta.

HOVRÄTTENS SKÄL

Hovrätten har tagit del av utredningen i målet: Utredningen är i huvudsak densamma

som i hyresnämnden. Viss ny skriftlig bevisning har åberopats.

Det som förekommit i hovrätten motiverar ingen annan bedömning än den som

hyresnämnden har gjort. Överklagandet ska därför avslås.

Hovrättens beslut får enligt 10 § lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i

Svea hovrätt inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Ulrika Beergrehn, Kenneth Nordlander,

referent, och Hanna Carysdotter.



HYRES- OCH ARRENDE-
NÄMNDEN I MALMÖ
Hyresnämnden
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Aktbilaga 52
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1882-21

Bilaga A
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Rotel l

Nämnden
Hyresrådet Lena Peterson
Övriga ledamöter: Magdalena Persson och Siv Jonsson

Plats för handläggningen
Nämndens kansli

Fastighet/Adress
Spåtisteln 2, Småfolksgatan 21, Malmö

PARTER

Sökande
Tony Jönsson, 19680524-4131
Småfolksgatan 21
212 38 Malmö

Motpart
Boföreningen Husie Gård Ekonomisk förening, 769600-2109
Småfolksgatan 19
212 38 Malmö

Saken
Åtgärdsföreläggande

BESLUT

Hyresnämnden avslår ansökan om åtgärdsföreläggande.

Yrkanden och inställning

Tony Jönsson

Dok.Idlll423
Postadress Besöksadress Telefon Telefax
Box 4287 Hovrättstorget l 040-353400
203 14 Malmö E-post: hyresnamndenimalmo@dom.se

www. domstol. se/hyres~och-
arrendenamnden-i-malmo/

Expeditionstid
måndag — fredag
08:00-16:00
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Tony Jönsson har yrkat att hyresnämnden förelägger Boforeningen Husie Gård

Ekonomisk förening, nedan kallad föreningen, att snarast åtgärda badkaret genom att

ersätta befintligt badkar med ett fabriksnytt.

Föreningen

Föreningen har bestritt yrkandet.

Grunder

Tony Jönsson

Hans tidigare badkar ersattes av föreningen med ett begagnat. Badkaret han fick var

smutsigt och rostigt på undersidan. Proppen höll inte tätt och inte heller silen passade

till badkaret. Dessutom passade inte fronten till badkaret. Det har blivit svart mögel i

fogen ovanför badkaret. Han kan inte ta några bad eller någon dusch, varför badkarets

fel och brister utgör hinder och men i hans utnyttjande av bostaden.

Föreningen

Det är riktigt att Tony Jönsson fått ett begagnat badkar men det är i acceptabelt skick.

Badkaret rengjordes professionellt innan det sattes in hos Tony Jönsson. Föreningen

försöker hålla nere kostnaderna och kan därför inte erbjuda ett nytt badkar. För det fall

Tony Jönsson vill ha ett nytt badkar kommer hyran att höjas. Föreningen kan åta sig att

professionellt rengöra badkaret. Det är hyresgästen som genom sin vårdnadsplikt ska

rengöra kaklet i badrummet.

Bevisning

Tony Jönsson har åberopat syn av badkaret samt fotografier av badkaret.
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Hyresnämndens bedömning

En hyresvärd ska som huvudregel, med skäliga tidsmellanrum ombesörja tapetsering,

målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av en uthyrd lägenhets

försämring genom ålder och bruk enligt 12 kap 15 § andra stycket jordabalken. Det är

detta förhållande som ligger till grund för bestämmelsen om åtgärdsföreläggande.

Om hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet har en hyresgäst rätt att ansöka om

åtgärdsföreläggande enligt 12 kap 16 § första stycket punkten 2 och andra stycket

jordabalken. Denna bestämmelse om åtgärdsföreläggande innehåller inget uttryckligt

krav på att hinder eller men ska föreligga. Men åtgärdsföreläggande kan också

meddelas om det på annat sätt uppstår hinder eller men i nyttjandet utan hyresgästens

vållande, 12 kap 16 § första stycket punkten 3 och andra stycket jordabalken.

Hyresvärdens underhållsskyldighet ska ses i ljuset av ett helhetsintryck som avviker

från vad en hyresgäst har rätt att förvänta sig och hyresvärdens behov av att samlat

kunna planera för återkommande underhållsåtgärder.

Det är hyresgästen som har bevisbörda för att det förekommer sådana brister i

prövningslägenheten som motiverar ett åtgärdsföreläggande. Om hyresgästen själv har

vållat skador och brister som finns i lägenheten ska något åtgärdsföreläggande inte

utfårdas. Det är hyresvärden som har bevisbördan för att skador och brister uppkommit

under hyrestiden vållats av hyresgästen.

Föreningen föreläggs inte att åtgärda badkaret genom att ersätta detta med ett nytt.

Hyresnämnden har vid besiktning den 20 januari 2021 kunnat konstatera att badkaret

är smutsigt och att det även är smuts under badkaret. Det finns även svart mögel runt

en rata i kaklet bakom badkaret. Badkarets front satt på badkaret men togs senare ned

för inspektion under badkaret. Fronten glipade något. När vatten spolades ned i

badkaret konstaterades inte något läckage av vatten.
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När det gäller mikrobiell påväxt som finns på något ställe som svart påväxt i fogarna

kan påväxten åtgärdas genom städning. Den mikrobiella påväxten bedöms inte

medföra hinder eller men i hyresgästens nyttjanderätt.

Vid besiktning av badkaret fanns inga synliga rostskador även om det var smutsigt.

Det läckte inte heller ut vatten från karet. Fronten på badkaret var fastsatt och kunde

sedan tas av. Vid en samlad bedömning finner hyresnämnden inte visat, förutom

smutsen som föreningen åtagit sig att åtgärda, att det föreligger hinder och men i Tony

Jönssons nyttjanderätt som utgör skäl för ett åtgärdsföreläggande. Ansökan om

åtgärdsföreläggande ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga

Överklagande ställs till Svea hovrätt men ges in till hyresnämnden senast den 20

januari 2022.

Lena Peterson
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Besiktning 2021-12-20
Småfolksgatan 21, Malmö

Badkar

Ärende nr: 1882-21

Aktbilaga nr: 51
HYRES- OCH ARRENDE-
NÄMNDEN l MALMÖ
Rotel 1

INKOM: 2021-12-20
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