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2021-JJ-SQ
Stockholm

11713-21

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Hyresnämnden i Stockholms, beslut 2021-10-04 i ärende nr 5938-20, se bilaga A

PARTER

Klagande
Simi Liebech, 19541012-2369
Arrendevägen 29 A
175 54 Järfälla.

Motpart
Järfällahus AB, 556059-1835
Box 197
177 24 Järfälla

Uppgivet ombud: Jur.kand. Johan Engström
Engströms Sakförarbyrå
Box 566
146 33 Tullinge

SAKEN
Förlängning av hyresavtal

HOVRÄTTENS AVGÖRANDE

Hovrätten avslår överklagandet. Simi Liebech är därmed skyldig att flytta genast.

DokJd 1762633

Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon Telefax
08-561 670 00
08-561 675 00
E-post: svea.hovratt@dom.se
www.svea.se

Expeditionstid
måndag-fredag
09:00-16:30
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SVEA HOVRÄTT BESLUT ÖH11713-21
Avdelning 02

YRKANDE I HOVRÄTTEN

Simi Liebech har yrkat att hovrätten ska avslå Järfallahus AB:s (hyresvärden) talan i

hyresnämnden.

PARTS TALAN

Simi Liebech har vidhållit vad hon anförde i hyresnämnden och därutöver tillagt bl.a.

följande. Anledningen till att hon inte kunnat återvända till Sverige efter ett år har varit

pandemi, krig och att hennes pass gick ut i april 2021. Det tog tid att få ett nytt pass.

Hon skulle ha åkt tillbaka till Sverige den 31 augusti i år men hennes mamma gick bort

den 24 augusti och då var hon tvungen att ställa in resan.

HOVRÄTTENS SKÄL

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

som i hyresnämnden. Viss ny skriftlig bevisning har getts in.

Av Simi Liebechs egna uppgifter framkommer att hon har bott i Israel sedan december

2019. Hon har inte angett konkreta och nära förestående planer på att återvända till

lägenheten i Sverige. Mot den bakgrunden motiverar det som förekommit i hovrätten

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 Anne Kuttenkeuler och Maj Johansson samt

adjungerade ledamoten Kristian Eriksson, referent.
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Sid l (5)
HYRES-OCH ARRENDE- PROTOKOLL Ärende nr
NÄMNDEN I STOCKHOLM 2021-09-20 5938-20 Rotel l
Hyresnämnden BESLUT

2021-10-04
Meddelat i Nacka

Nämnden
Hyresrådet Per Lindblom, ordförande
Thomas Mundebo och Henry Nilsson, övriga ledamöter

Protokollförare
Gruppjuristen Agnes Högman

Plats för sammanträde
Nämndens kansli

Fastighet/Adress
Viksjö 3:589, Arrendevägen 29 A, Järfälla

Sökande
Järfällahus AB, 556059-1835
Box 197
177 24 Järfälla
Närvarande genom ombud

Ombud: Johan Engström
c/o Engströms Sakförarbyrå
Box 566
146 33 Tullinge

Motpart
Simi Liebech, 19541012-2369
Arrendevägen 29 A
175 54 Järfälla
Ej närvarande

Saken
Förlängning av hyresavtal

Vid pårop inställer sig inte Simi Liebech. Det antecknas att hon delgetts såväl kallelse

till dagens sammanträde som handlingar i ärendet. Av kallelsen framgår att ärendet kan

komma att avgöras även om hon uteblir. Det finns ingen anledning att anta att Simi

Liebech har laga förfall för att inte inställa sig. Hinder mot sammanträde eller att ta

ärendet till beslut föreligger inte.

DokJd 433294

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 67 Sicklastråket l, 08-56166500 - 'måndag - fredag
13107 Nacka Nacka E-post: hyresnamndenistockholm@doni.se 08:00-16:00

www.hyresnamnden.se Info om
personuppgiftsbehandling, se hemsidan
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Ordföranden går i korthet igenom handlingarna i ärendet och följande antecknas. Simi

Liebech hyr sedan den l mars 2002 en bostadslägenhet om 2 rum och kök, ca 46 kvm,

på Arrendevägen 29 A i Järfälla. Hyresvärden, Järfällahus AB, har sagt upp

hyresavtalet till upphörande den l september 2020.

Johan Engström: Hyresvärden yrkar i enlighet med ansökan att hyresavtalet ska

förklaras ha upphört den l september 2020 och att hyresnämnden jämlikt 13 a § lagen

om arrendenämnder och hyresnämnder ålägger Simi Liebech att flytta från lägenheten.

Johan Engström: Grunden för upphörsyrkandet är densamma som angetts i ansökan.

Som upphörsgrund åberopas 12 kap. 46 § första stycket 10 jordabalken. Då lägenheten

inte är Simi Liebechs permanenta bostad och då hon inte heller har något annat i

hyresrättslig mening skyddsvärt behov av lägenheten strider det inte mot god sed i

hyresförhållanden att hyresavtalet upphör. Ett upphörande är inte heller oskäligt mot

henne. Det sakliga avflyttningsskälet är att hyresvärden önskar upplåta lägenheten som

permanentbostad åt någon bostadssökande.

Johan Engström: Simi Liebech hyr sedan den l mars 2002 en tvårumslägenhet på

Arrendevägen 29 A i Järfälla av Järfällahus AB. Av ingiven personinformation

avseende Simi Liebech framgår att hon är utvandrad till Israel. På grund av hennes

utvandring sade hyresvärden den 4 maj 2020 upp hyresavtalet till upphörande den l

september 2020. Simi Liebech är vid dagen för sammanträdet fortfarande registrerad

som utvandrad och har därför inget skyddsvärt behov av lägenheten.

På fråga från ordföranden uppger Johan Engström att det inte har förekommit någon

korrespondens mellan hyresvärden och Simi Liebech utöver ärendet i hyresnämnden.

Ordföranden redogör för Simi Liebechs inställning i enlighet med det yttrande hon gett

in till hyresnämnden den 22 september 2020, aktbilaga 9.

Johan Engström: Hyresvärdens talan kvarstår oförändrad.
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Johan Engström: Hyresvärden frånfaller förhör under sanningsförsäkran med Simi

Liebech.

Johan Engström slutför hyresvärdens talan.

Sammanträdet förklaras avslutat med besked att beslut i ärendet kommer att meddelas

den 4 oktober 2021 kl. 14.00 genom att hållas tillgängligt på hyresnämndens kansli.

Johan Engström uppger att han vill ha hyresnämndens beslut skickat till sig per e-post.

Efter enskild överläggning fattar hyresnämnden följande

BESLUT (att meddelas den 4 oktober 2021 kl. 14.00)

1. Hyresnämnden bifaller hyresvärdens upphörsyrkande. Det innebär att

hyresavtalet har upphört den l september 2020.

2. Simi Liebech åläggs stöd av 13 a § lagen (1973:188) om arrendenämnder och

hyresnämnder att avflytta från lägenheten senast då detta beslut har vunnit }aga

kraft vid risk att hon annars blir avhyst på egen bekostnad.

3. Hyresvillkoren - utom villkoren om hyres- och uppsägningstider - ska

tillämpas så länge Simi Liebech har rätt att bo kvar i lägenheten.

Skäl för beslutet

Parternas yrkanden och inställningar, vad de har anfört till stöd för sina respektive

ståndpunkter och vilken bevisning som de lägger fram framgår av protokollet ovan och

av i ärendet ingivna handlingar.
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Om en hyresvärd har sagt upp ett hyresavtal avseende en bostadslägenhet har

hyresgästen ändå rätt till förlängning, utom bland annat när det inte strider mot god sed

i hyresförhållanden eller av någon annan anledning inte är oskäligt mot hyresgästen att

hyresförhållandet upphör (12 kap 46 § första stycket 10 jordabalken). En vanlig orsak

till att hyresavtal, efter en intresseawägning, upphör med stöd av den bestämmelsen är

att hyresgästen inte har sin permanenta bostad i den aktuella lägenheten och därför inte

kan anses ha behov av den. Det förutsätter dock att hyresvärden angett ett sakligt

avflyttningsskäl. Det är hyresvärden som har bevisbördan för att hyresgästen inte har

behov av lägenheten för sitt permanenta boende.

Simi Liebech har skriftligen i ärendet i september 2020 anfört, som det får förstås, att

hon haft kontakt med hyresvärden i november och december 2019 och berättat att hon

skulle åka för ett år till Israel för att ta hand om en sjuk anhörig samt att hon hoppades

att det, med hänsyn till pågående pandemi, skulle vara möjligt att åka tillbaka till

Sverige efter december 2020. Därefter har hon inte avhörts i ärendet.

Det framgår av utredningen att Simi Liebech sedan 2019 är registrerad som utvandrad.

En hyresgästs folkbokföringsuppgifter anses i sig kunna ha en viss presumtionsverkan

vid bedömningen av var hyresgästen har sitt permanenta boende (RH 2003:60).

Omständigheterna i det här ärendet är, enligt hyresnämnden, sådana att det inte finns

skäl att tro annat än att Simi Liebech är utvandrad och att hon i vart fall sedan 2019

inte längre bor i lägenheten. Hyresvärden har därmed bevisat sitt påstående om att

Simi Liebech inte har sitt permanenta boende i lägenheten. Vad Simi Liebech anfört

skrifligen i ärendet ändrar inte den bedömningen. Uppgiften, att hon hoppades kunna

återvända till Sverige efter december 2020, lämnades i september 2020 och hon har

därefter inte avhörts i ärendet. Hyresvärden har angett ett sakligt avflyttningsskäl. Det

innebär att en intresseavvägning i det här fallet ska falla ut till hyresvärdens fördel.

Hyresvärdens begäran att hyresavtalet ska upphöra och att Simi Liebech ska åläggas

att avflytta från lägenheten ska därför bifallas.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga

Beslutet får överkkgas till Svea hovrätt senast den 25 oktober 2021.

Agnes Högman

Protokollet justerat 2021-10-0II Sammanträdet pågick kl. 09.15-09.25
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Hur man överklagar
Beslut i Hyresnämnden eller Arrendenämnden
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Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan
du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till
nämnden inom 3 veckor från beslutsdatum.
Sista datum för överklagande finns på sista
sidan i beslutet.

Så här gör du

1. Skriv nämndens namn och ärendenummer.

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras och vilken ändring du vill ha.

a:
l

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.
Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i ärendet

4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var du kan nås: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt
ombud göra det.

6. Skicka eller lämna in överklagandet till
nämnden. Du hittar adressen i beslutet.

Vad händer sedan?

Nämnden kontrollerar att överklagandet
kommit in i rätt tid. Har det kommit in för
sent kommer nämnden att avvisa det, vilket
innebär att det överklagade beslutet gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar
nämnden överklagandet och alla handlingar i
ärendet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning kan även hovrätten skicka brev på
detta sätt.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med nämnden om du har frågor.
Adress och telefonnummer finns på första
sidan i beslutet.

Mer information finns på:
https: / Avww.domstol.se/hyra-arrende
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