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SVEA HOVRÄTT BESLUT Mål nr
Avdelning 02 2022-03-18 ÖH 6525-21
Rotel 020106 Stockholm

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Hyresnämnden i Malmö, beslut 2021-05-07, i ärende nr 774-21, se bilaga A

PARTER

Klagande
Liselotte Friberg, 19721019-3962
Södervångsvägen 96 A
246 36 Löddeköpinge

Ombud: Advokaten Ulrika Bengtsson
Advokat Ulrika Bengtsson AB
Fjelievägen 5
227 36 Lund

Motpart
KKB Fastigheter AB, 556186-6673
Box 109
244 22 Kävlinge

Ombud: Monika Dellgren
Samma adress

SAKEN
Förlängning av hyresavtal

HOVRÄTTENS AVGÖRANDE

1. Hovrätten avvisar den av Liselotte Friberg åberopade muntliga bevisningen.

2. Med ändring av hyresnämndens beslut avslår hovrätten KKB Fastigheter AB:s talan

om att hyresavtalet ska upphöra. Hyresvillkoren ska gälla oförändrade.

3. Hovrätten avslår Liselotte Fribergs yrkande om ersättning för rättegångskostnader.

DokJd 1795428
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 2290 Birger Jarls Torg 16 08-56167000 måndag - fredag
103 17 Stockholm 08-561 675 00 09:00-16:30

E-post: svea.hovratt@dom.se
www.svea.se
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YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Liselotte Friberg har yrkat att hovrätten ska avslå KKB Fastigheter AB:s (hyresvärden)

talan i hyresnämnden. Hon har också begärt ersättning för sina rättegångskostnader i

hovrätten.

Hyresvärden har inte angett någon inställning till Liselotte Fribergs yrkanden i

hovrätten.

PARTERNAS TALAN

Liselotte Friberg har vidhållit vad hon anförde i hyresnämnden och därutöver tillagt

bl.a. följande. Hyresvärden har i skrivelse den 22 februari 2021 sagt upp hennes

hyresavtal till upphörande den 31 maj 2021. Som bevis för att denna uppsägning har

delgetts Liselotte Friberg har hyresvärden åberopat ett kvitto från ICA Supermarket

Kävlinge. Kvittot i fråga är daterat den 19 februari 2021 och ställt till en "Liselotte

Friberg". Då uppsägningen i fråga är daterad först den 22 februari 2021 kan det inte

vara uppsägningen som har skickats den 19 februari 2021. Liselotte Friberg delgavs

samtliga handlingar i hyresnämnden den 27 april 2021 genom av hyresnämnden

anlitad delgivningsman. Uppsägningen av lägenheten till den 31 maj 2021 har därför

inte skett i rätt tid och hyresvärdens ansökan ska därför ogillas och hyresavtalet ska

fortsätta att gälla med oförändrade villkor.

Hyresvärden har inte yttrat sig över Liselotte Fribergs grunder för överklagandet eller

angett vilka omständigheter hyresvärden själv vill anföra i hovrätten.

HOVRÄTTENS SKÄL

Hovrätten har tagit del av utredningen i målet. Utredningen är huvudsakligen

densamma som i hyresnämnden. Viss ny skriftlig bevisning har åberopats. Liselotte

Friberg har begärt att partsförhör ska hållas med henne till styrkande av att det inte är

skäligt att hyresavtalet upphör.
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Hovrätten inleder med att pröva Liselotte Fribergs invändning om att uppsägningen

inte skett i rätt tid.

Om en uppsägning skickas med rekommenderat brev till hyresgästens vanliga adress

anses uppsägningen enligt 12 kap. 8 § fjärde stycket jordabalken ha skett den dag som

den avlämnats för postbefordran. Tillämpas inte det förfarandet och hyresgästen har

hemvist i Sverige ska uppsägningen delges hyresgästen på vanligt sätt (se tredje

stycket samma bestämmelse och där gjorda hänvisningar).

Den i målet aktuella uppsägningen är daterad den 22 februari 2021. Det kvitto på

rekommenderat brev som hyresvärden har gett in är emellertid daterat några dagar

tidigare, den 19 februari 2022. Hyresvärden har inte lämnat någon förklaring till detta.

Vid dessa förhållanden kan någon giltig uppsägning i enlighet med bestämmelsen i 12

kap. 8 § fjärde stycket jordabalken inte anses ha skett. Det har inte framkommit att

Liselotte Friberg på annat sätt delgetts uppsägningen förrän den 27 april 2021.

Uppsägningen har därmed inte skett i rätt tid. Liselotte Fribergs överklagande ska

därför bifallas. Hyresnämndens beslut ska ändras och hyresvärdens talan om att

hyresavtalet ska upphöra ska avslås. - Vid denna bedömning blir den muntliga

bevisning som Liselotte Friberg har åberopat utan betydelse i målet. Den ska därför

avvisas.

I mål av det aktuella slaget ska vardera parten svara för sin rättegångskostnad i

hovrätten, om inte annat följer av 18 kap. 6 § rättegångsbalken (se 12 kap. 73 §

jordabalken). Enligt hovrätten finns det inte förutsättningar att tillerkänna Liselotte

Friberg ersättning för rättegångskostnader med stöd av 18 kap. 6 § rättegångsbalken.

Hennes kostnadsyrkande ska därför avslås.

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

ätt inte överklagas.

I avgoSndet har deltagit hovrättsråden Maj Johansson och Lina Forzelius samt tf.

hovrättsassessorn Linda Heikkilä, referent.
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Nämnden
Hyresrådet Ylva Lönnaeus (ordförande)
Lennart Jönsson och Karin Nilsson

Protokollförare
Ordföranden

Plats för handläggningen
Nämndens kansli

Fastighet/Adress
Löddeköpinge 99:6, Södervangsvägen 96 A, Löddeköpinge

PARTER

Sökande
KKB Fastigheter AB, 556186-6673
Box 109
244 22 Kävlinge

Ombud: Monika Dellgren
KKB Fastigheter AB
Box 109
244 22 Kävlinge

Motpart
Liselotte Friberg, 19721019-3962
Södervangsvägen 96 A
246 36 Löddeköpinge

Saken
Förlängning av hyresavtal

DokJd 106675
Postadress Besöksadress Telefon Telefax
Box 4287 Hovrättstorget l 040-353400
20344 Malmö E-post: hyresnanmdenimalmo@dom.se

www. domstol, se/hyr es—och-
arrendenamnden-i-malmo/

Expeditionstid
måndag-fredag
08:00-16:00
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Hyresnämnden meddelar följande

BESLUT

Hyresavtalet mellan KKB Fastigheter AB och Liselotte Friberg upphör att gälla den 31

maj 2021.

Liselotte Friberg ska senast den 30 juni 2021 flytta från lägenheten med adress

Södervångsvägen 96 A i Löddeköpinge.

Hyresavtalets villkor, förutom villkoren om hyrestid och uppsägningstid, ska gälla så

länge Liselotte Friberg har rätt att bo kvar i lägenheten.

Skäl för beslutet

Vad parterna yrkat och anfört framgår av protokollet, se bilaga.

Om en hyresvärd har sagt upp ett hyresavtal gäller enligt 12 kap. 46 § första stycket 2

jordabalken att hyresgästen har rätt till förlängning av hyresavtalet utom när

hyresgästen har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet inte skäligen

bör förlängas.

Av utredningen framgår att Liselotte Friberg under lång tid och vid ett stort antal

tillfällen betakt hyran med långa förseningar. Även efter att uppsägning gjorts har

hyran betalats försent. Vidare har framgått att parterna haft ett s.k. korttidsavtal under

perioden november 2018 till november 2019 vilket innebär att Liselotte Friberg bör

vara införstådd med vikten av att hyrorna betalas i tid. Omfattande förseningar med att

betala hyran innebär ett allvarligt åsidosättande av hyresgästens förpliktelser och
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medför normalt att hyresförhållandet upphör. Hyresnämnden anser inte att det som

Liselotte Friberg anfört vid en skäh'ghetsbedömning kan leda till en annan bedömning.

KKB Fastigheter AB:s yrkande att hyresavtalet ska upphöra ska därför bifallas.

Det finns även skäl att bifalla yrkandet om avflyttning. Liselotte Friberg bör skäligen

medges en månads uppskov med avflyttningen.

Beslutet kan överklagas till Svea hovrätt senast den 28 maj 2021.

Hur man överklagar, se bilaga.

Ylva Lörmaeus
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Ärende nr
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Rotel 3

Anges vid kontakt med nämnden

Nämnden
Hyresrådet Ylva Lönnaeus (ordförande)
Lennart Jönsson och Karin Nilsson

Protokollförare
Maria Kullberg

Plats för sammanträde
Lunds tingsrätt

Fastighet/Adress
Löddeköpinge 99:6, Södervångsvägen 96 A, Löddeköpinge

Sökande
KKB Fastigheter AB, 556186-6673
Box 109
244 22 Kävlinge
Närvarande genom ombud, via telefon

Ombud: Monika Dellgren
Adress hos KKB Fastigheter AB

Motpart
Liselotte Friberg, 19721019-3962
Södervångsvägen 96 A
246 36 Löddeköpinge
Personligen närvarande

Saken
Förlängning av hyresavtal

Monika Dellgren yrkar enligt ansökan, d.v.s. att hyresavtalet ska upphöra att gälla den

31 maj 2021 och att Liselotte Friberg ska åläggas att flytta från lägenheten.

Liselotte Friberg bestrider yrkandet.

DokJd 106612

Postadress
Box 4287
203 14 Malmö

Besöksadress
Hovrättstorget 1

Telefon Telefax
040-35 34 00
E-post: hyresnamndenimalmo@dom.se

Expeditionstid
måndag — fredag
08:00-16:00

www.domstol.se/hyres--och-
arrendenamnden-i-malmo/
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Liselotte Friberg får del av aktbilaga 10.

Monika Dellgren utvecklar grunden för yrkandet enligt handlingarna som lämnats in i

ärendet. Hon tillägger att det inte föreligger någon hyresskuld idag, eftersom Liselotte

Friberg betalade in en klumpsumma på 30 000 kr den 26 april 2021, som täckte

hyrorna för februari, mars, april och maj 2021. Att hyran betalats kraftigt för sent för

dessa månader åberopas som grund för att hyresavtalet ska upphöra, liksom de övriga

förseningarna som framgår av kontoutdraget (aktbilaga 10).

Liselotte Friberg uppger att uppgifterna som framgår av aktbilaga 10 stämmer,

Anledningen till att hon har betalat hyror för sent är att städfirman som hon driver har

gått dåligt under det senaste året p.g.a. Corona-pandemin. Folk har inte velat släppa in

städpersonal i sitt hem och många har jobbat hemifrån. Hon har därför inte fått in

tillräckligt med pengar för att kunna betala hyran i tid. Men på sista tiden har hon fått

fler kunder, i takt med att fler och fler börjat få sina vaccinationer. Hon har varit i

kontakt med kommunen och ska få en tid för ekonomisk rådgivning, och också ordnat

så att hyran i fortsättningen kommer att dras via autogiro. Hon kan betala hyran i

förskott to.m. september 2021 nu och kommer att kunna betala i tid i fortsättningen.

Ett så kallat korttidsavtal, med hyrestid och uppsägningstid på en månad under ett års

tid, går hon med på om det innebär att KKB går med på att förlänga hyresavtalet. Hon

har en son som bor hemma, som har rätt till stöd enligt LSS.

Monika Dellgren uppger att parterna redan har haft ett korttidsavtal från november

2018 till november 2019. KKB har även sagt upp hyresavtalet så gott som varje år

p.g.a. misskötsamhet med hyresbetalningarna. Mot den bakgrunden kan hon inte svara

på hyresgästens förslag om korttidsavtal just nu. Hon återkommer till nämnden med

besked senare under dagen.

Parterna slutför talan.
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Ordföranden underrättar parterna om att nämnden kommer att ge besked om ärendets

fortsatta handläggning efter att Monika Dellgren återkommit med svar på Liselotte

Fribergs förlikningsförslag.

Protokollförare

Protokollet uppvisat
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SVERIGES DOMSTOLAR Bilaga

Hur man överklagar
Beslut i Hyresnämnden eller Arrendenämnden

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.

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 eEer
organisationsnummer.

Lämna aktuelk 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 eEer 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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