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Sammanfattning

Hyreslagens (1970:994)  regler kan vid ett första anblick tyckas noggranna och täckande. Ur ett 

praktiskt perspektiv är så inte fallet, inte minst efter min praktik på Hyres- och arrendenämnden i 

Linköping. Denna uppsats kommer därför ge en tydligare bild av rättsläget. 

Rättsfall på det senare 2000-talet kommer i uppsatsen att behandlas. Tvisterna berör bland annat 

frågan; ”Vad är en skälig acceptfrist?”. Här kan vägledning hämtas från det traditionella avtalet, 

dess principer och dess regler.

Vidare diskuteras vilket tillvägagångssätt som anses korrekt. I nuläget finns möjlighet till skriftligt, 

muntligt och konkludent handlande vid uppsägning. Muntlig uppsägning eller uppsägning genom 

konkludent handlande, anses i nuläget inte tillräckligt användbara. Muntlig uppsägning har varit ett 

alternativt tillvägagångssätt sedan 1907 års nyttjanderättslag och ansågs enligt propositionen 

1983/84: 137 s 119 alldeles för inarbetad för att tas bort. Frågan är om denna uppsats kan väcka 

frågor om möjligheten fortfarande bör stå kvar. Konkludent uppsägning är fortfarande ytterst oklar 

som metod. 

I uppsatsen diskuteras dessutom hur man ska tolka tvetydiga uppsägningar. Av vikt att påtala är att 

villkorsändring och avflyttning har olika rättsverkningar. Mottagandet av uppsägningshandlingen 

bör därför vara tydlig.

Slutligen vill jag, innan framställningen presenteras, rikta ett stort tack till Stieg Synnergren1 för 

givande samtal. Att sätta sig in och hantera ett komplext område kräver en dialog med någon som 

har flera år av erfarenhet inom området.

1 Jurist inom domstolsväsendet sedan 1958 och hyresråd och ordförande i Hyresnämnden och Arrendenämnden i 
Linköping mellan 1972-1999.
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Förkortningar

AvtL Avtalslagen

ff. Fortsättningsvis

HG Hyresgäst

HL Hyreslagen, 12 kap JB

HN Hyresnämnden

HV Hyresvärd

Hyresavtalet Lokalhyresavtalet

Hyresgäst Lokalhyresgäst

NJA Nytt Juridiskt Arkiv, avdelning 1

prop. Proposition

skyddet Indirekta besittningsskyddet

TR Tingsrätten

Definitioner

Prövningslokal Lokalen som berör själva tvisten

Jämförelseobjekt Andra lokaler som anses
jämförbara med prövningslokalen

MBL-förhandlingar Lag om medbestämmande i 

arbetslivet, syftet med lagen är 

ökad delaktighet för de anställda.

Arbetsgivaren har skyldighet att

informera och förhandla med de

fackliga organisationerna.
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1 Inledning

1.1 Problembakgrund

I samband med praktiktiden på Hyres- och arrendenämnden i Linköping hösten 2016, väcktes mitt 

intresse inom området för ägande och nyttjanderätt. Ett problem som ständigt uppdagades på 

nämnden var dilemman kring uppsägning för lokal. Därmed kommer jag i denna uppsats att föra en 

rättsvetenskaplig diskussion gällande uppsägningsförfarandet, vilket är en grundläggande del i all 

kommersiell hyresrätt, och skärskåda diffusa problem i anslutning till uppsägningsförfarandet. I 

uppsatsen avses bland annat att beröra problem som acceptfrist och uppsägningens form och 

tydlighet. Ty, det finns många fallgropar och även den kunnige kan vid ett misstag begå fel eller av 

misstag acceptera ett fel. Detta är således ett mycket komplext område.

I uppsatsen avses att behandla uppsägning för lokal, där lokalhyresgästen, fortsättningsvis 

”hyresgästen”, besitter det indirekta besittningsskyddet. Konsekvensen blir följaktligen att om 

hyresvärden säger upp hyresavtalet så måste hyresgästen flytta, eventuellt efter viss uppskov. 

Hyresgästen skyddas indirekt genom rätten till skadestånd, för det fall att hyresvärden inte har 

sakliga skäl för uppsägningen eller fordrar villkor som inte är marknadsmässiga. För att skyddet ska

fungera i praktiken ställer lagstiftaren bl.a. hårda krav på uppsägningen. Det säger sig självt att det i 

praktiken uppstår frågor om vad som händer när hyresvärd respektive hyresgäst inte förfar på sätt 

som lagstiftaren angett i lagtexten.  

Det indirekta besittningsskyddet för hyresgästen upprätthålls inom tre faser: 

uppsägningsförfarandet, medlingsförfarandet samt vid domstolsförfarandet.2 I denna uppsats 

kommer endast uppsägningsförfarandet och dess komplikationer att beröras.

1.2 Problemformulering

Vilka problem kan uppstå vid uppsägning av lokalhyresavtal?

• Anses acceptfristen till ett anbud om uppsägning vara underkastat tidsgränsen om 

hänskjutande till hyresnämnden inom två månader och vilken tyngd får egentligen 

hyresvärdens anförande om att anbudet förklaras avslutas?

2 Larsson, Nils & Synnergren, Stieg, Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken, 5.uppl., Norstedt Juridik, 
Stockholm, 2015, s 143-144.
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• Ur ett de lege ferenda perspektiv, bör vi ta bort möjligheten till muntlig uppsägning om det 

ändå inte anses har någon större effekt i ett praktiskt perspektiv?

• Hur ser möjligheten ut att kunna tillämpa ett konkludent handlande vid uppsägning? 

• Vad blir rättsverkningarna av en tvetydig uppsägning?

1.3 Syfte

Syftet med förevarande uppsats är skapa klarhet i rättsläget vid en lokalhyrestvist mellan 

hyresvärden och hyresgäst samt belysa för parterna hur en tvist kan undvikas. Främst avses 

framläggningen av uppsatsen hjälpa parterna i en tvist, men även för jurister som arbetar på fältet 

med sådana ärenden. 

1.4 Metod och material

Utgångspunkten i uppsatsen är att genomföra ett utredning av färsk rättspraxis, där vägledning i 

tolkandet av dessa, ska hämtas från lagtext, lagförarbeten och doktrin, för att kunna genomföra en 

rättsvetenskaplig analys. Lag avser främst Hyreslagen (1970:994) men även till viss del Avtalslagen

(1915:218) för att hämta vägledning. 

Litteraturen som används i uppsatsen är i viss mån begränsad, vilket dels grundar sig i att relevant 

litteratur är begränsad på lokalhyresrättsområdet, men också för att samma avgränsning har gjorts 

inom redovisad rättspraxis. I 3 kapitlet om uppsägningen är tanken att ett rent anförande av 

rättsregler ska anges, därvid är det inte av intresse att sammanblanda annan litteratur. 

I 4 kapitlet där rättsfall redogörs nämns i rättsfall Göta Hovrätt mål nr T 62-16 en hänvisning till  

NJA 2015 s. 186 p 17. Hänvisningen görs således, som sedan framkommer, till ett arrendeavtal. 

Man talar i NJA 2015 s. 186 p 17 om att skriftlighetskravet i 8 kap 8 § första stycket JB inte hindrar 

att parterna i ett arrendeavtal kan få avtalet att upphöra utan uppsägning genom en uttrycklig eller 

tyst överenskommelse. Detta har då skapat en diskussion att motsvarande bör kunna gälla även 

beträffande hyresavtal. Anledningen till att en diskussion i analysen tas till ett arrendefall är dels för

att arrendefallet är färskt och dels för att det skapar en intressant diskussion där ett annat 

nyttjanderättsområde tas upp, där man bör kunna se paralleller och samma rättsutveckling. 
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1.5 Avgränsningar

Avgränsningen berör rättspraxis och fakta därtill som är kopplad till uppsägningen och dess 

problematik. Med andra ord en avgränsning till uppsägningsförfarandet. Frågeställningarna är 

kortfattat avgränsade till skälig acceptfrist, tillvägagångssättet för uppsägning samt tolkningen av 

tvetydighet. Därmed avser uppsatsen inte att behandla materiella fel som exempelvis skälig hyra. 

Inte heller kommer medlings- eller domstolsförfarandet att vara en del av uppsatsen.

1.6 Disposition

Uppsatsen är först och främst indelad i två större avgränsade delar, en deskriptiv del och en 

analytisk del. Den deskriptiva delen börjar inleds med kapitel 2 som beskriver vad en lokal är och 

det indirekta besittningsskydd som är kopplat till hyresgästen. Kapitel 3 ägnas åt en redogörelse av 

uppsägningsförfarandet ur ett allmängiltigt perspektiv samt hyresvärdens respektive hyresgästens 

tillvägagångssätt vid uppsägning. I 4 kapitlet finner  vi en redogörelse kring bakgrunden till 

”avtalet” som sådant utifrån avtalslagen samt två rättsfall som sammankopplar uppsatsens ämne 

tillsammans med att renodlat avtalsrättsligt perspektiv. I kapitel 5 finner vi sex stycken rättsfall som 

är placerade under olika underrubriker utifrån varje enskilda måls kärnfråga. Slutligen finner vi den 

analytiska delen i kapitel 6 där problemformuleringarna besvaras tillsammans med 7 kapitlet, som 

sammankopplar uppsatsens analytiska argumentation till en slutsats. 
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2 Lokal

Inledningsvis till förevarande kapitel ställs följande fråga: Vad är egentligen definitionen av lokal? 

Hyreslagen (1970:994), HL, skiljer således mellan bostadslägenheter och ”andra lägenheter”. 

Annan lägenhet benämns även ”lokal” och kan bland annat utgöras av affärer, lager, kontor, garage 

och verkstäder.3 Nedan finner du en redogörelse av hyresgästens skydd, det ”indirekta 

besittningsskyddet”4 samt en förenklad sammanfattning av de besittningsbrytande grunderna5.

2.1 Indirekta besittningsskyddet

Enligt förarbetena 6 infördes det indirekta besittningsskyddet7 genom 1939 års hyreslagstiftning och 

bygger på en skadeståndsrättslig reglering. Syftet med skyddet är att förlängning av 

hyresförhållandet ska ske som utgångspunkt. Till skillnad från det direkta besittningsskyddet, så 

innebär en korrekt genomförd uppsägning av hyresvärden gällande ett lokalhyresavtal, 

fortsättningsvis ”hyresavtal”, alltid till upphörande och avflyttning för hyresgästen, efter eventuellt 

uppskov. Hyresgästen skyddas alltså indirekt genom möjligheten att tillgodogöra sig skadestånd för 

det fall att hyresvärden fordrar villkor som inte är marknadsmässiga eller inte har sakliga skäl. Det 

direkta besittningsskyddet är dock ett starkare skydd och inträder redan vid bostadshyresvärdens 

uppsägning. Vi skiljer här alltså på å ena sidan ett ekonomiskt skydd och å andra sidan ett ideellt 

skydd. 8 

Regeln innebär onekligen att hyresgästen rätt till ersättning enligt 58 b § HL om  hyresvärden 

vägrar att förlänga hyresavtalet eller att hyresgästen vägrar acceptera de villkor som fordras för 

förlängning. Det ekonomiska skyddet kan dock inte tillgodose hyresgästen om någon av punkterna i

57 §1st HL är uppfyllda. Dessa är så kallade besittningsbrytande grunder och ”bryter” med andra 

ord möjligheten till besittningsskydd. Punkterna enligt 57 § 1st HL är:

1. Åsidosättande av sina förpliktelser

2. Rivning

3. Ombyggnation

3 Prop. 1978/79:89 s 7.
4 Se avsnitt 2.1.
5 Se avsnitt 2.1.1.
6 Prop. 1967:141 s 41.
7 56-59 §§ HL.
8 Larsson & Synnergren, Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken, s 143.
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4. Annan befogad anledning

5. Ändrade villkor

Det finns tre situationer där hyresgästen har hjälp av sitt skydd, vid: uppsägningsförfarandet, 

hyresnämndsförfarandet samt domstolsförfarandet.9 Vid uppsägningen ställs stora krav10, därmed i 

och med skyddet, kan inte en hyresvärd säga upp ett hyresavtal till upphörande hur som helst. Nästa

situation gäller skyddet för det fall att hyresgästen ger in en ansökan till hyresnämnden . Det kan 

exempelvis röra sig om tvister där hyresvärden ska kunna visa på ersättningslokal vid rivning och 

ombyggnation eller att hyresnämnden ska avge yttranden om prövningslokalens marknadshyra eller

meddela beslut om uppskov. Slutligen har vi situationen där hyresgästen stämmer hyresvärden inför

allmän domstol.11 Detta gäller när hyresgästen är skadeståndsberättigad12. Stämning inför tingsrätt 

står hyresgästen öppen två år från det att hyresavtalets upphörande. Domstolen prövar först om 

hyresgästen är ersättningsberättigad och sedan storleken på beloppet. 13

Beakta dock att det finns tre olika scenario där skyddet inte upprätthålls. Dessa situationer uppradas 

tydligt i 56 § HL. Regeln innebär att det indirekta besittningsskyddet i 57-60 §§ HL inte är 

tillämpligt. Man talar här om:

1. korttidsavtal

2. förverkandegrund eller försämrad säkerhet, samt då det råder

3. överenskommelse mellan parterna gällande saken

9 Larsson & Synnergren, Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken, s 143.
10 Se avsnitt 3.
11 Larsson & Synnergren, Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken, s 143.
12 Se avsnitt 4.
13 Larsson & Synnergren, Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken, s 143.
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2.1.1 Sammanfattning av de besittningsbrytande grunderna

Uppsägning → vägran att förlänga, 58 § HL Krav för uppfyllelse, 57 § HL

1. Åsidosättande

2. Rivning 

+ annan lokal (HN yttrande kan ges)

3. Ombyggnation

+ annan lokal (HN yttrande kan ges)

4. Annan befogad anledning

Uppsägning → ändrade villkor, 58 § HL 5. Ändrade villkor

t.ex. hyran (HN yttrande kan ges)
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3 Uppsägningsförfarandet 

I följande kapitel ges först en allmän beskrivning av uppsägningsförfarandet14 och sedan följer en 

mer specifik beskrivning av hyresvärdens15 respektive hyresgästens uppsägning16.

3.1 Allmänt om uppsägningsförfarandet
 Vid lokalhyresförhållanden är uppsägningar generellt sett mycket formbundna, jfr 8, 58, 58a §§ 

HL.17 De generella reglerna finner vi således i  8 § HL.

Huvudregeln vad gäller uppsägning är att skriftlighet råder. Muntlig uppsägning vid både 

avflyttning och för ändrade villkor är accepterat för det fall att hyresförhållandet inte har varat 

längre än tre månader och uppsägningen kan dessutom göras av bägge parter. Är hyresförhållandet 

längre än tre månader, kan en muntlig uppsägning endast göras av hyresgästen om denne vill flytta, 

men kräver dock ett skriftligt erkännande. 18 

Delgivning är en förutsättning för att motparten ska kunna ta del av uppsägningen. Vilka som är 

parter framgår av det skriftliga hyresavtalet. Byte av part kan på olika sätt tänkas ske utan att de 

kommer till uttryck i kontraktet,19 men ofta skrivs nya avtal vid partsbyte.20Alla uppsägningar kan 

göras genom rekommenderat brev med undantag för uppsägning i förtid på grund av förverkande 

eller hyresvärds uppsägning av hyresgäst till hyrestidens utgång, under förutsättning att den sökte 

har hemvist här i landet. Uppsägningen i ett sådant fall är fullbordad i och med att det 

rekommenderade brevet är inlämnat för postbefordran. För fall där mottagaren för uppsägningen 

inte har känt hemvist i Sverige och inte heller har något ombud med rätt att ta emot en uppsägning 

kan uppsägningen företas genom kungörelse i Post och inrikestidningar. En uppsägning kan 

dessutom göras via stämningsansökan till domstol. Med anmärkning finns således särskilda 

bestämmelser i 58 och 58a §§ HL som reglerar innehållet i uppsägning av hyresavtal.21

14 Se avsnitt 3.1.
15 Se avsnitt 3.2.
16 Se avsnitt 3.3.
17 Göta Hovrätt mål nr T 801-15.
18 58a § HL; se 8§ 1st 2m HL och Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen: en kommentar,  10.uppl., Norstedts Juridik, 

Stockholm, 2013, s 51-54.
19 Ibid, s 56.
20 Ibid, s 57.
21 Ibid, s 64-67.
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3.2 Hyresvärdens uppsägning (58 § HL)

3.2.1 Hyresvärdens uppsägning (1st) och utan verkan (2st)

”58 § Vill hyresvärden säga upp avtalet skall han i uppsägningen underrätta hyresgästen om de 

villkor som han kräver för att förlänga hyresförhållandet eller om orsaken till att han vägrar medge

förlängning. Uppsägningen skall dessutom innehålla underrättelse att hyresgästen, om han inte går

med på att flytta utan att få ersättning enligt 58 b §, har att inom två månader från uppsägningen 

hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling. 

 Underlåter hyresvärden att fullgöra vad som åligger honom enligt första stycket, är uppsägningen 

utan verkan.”

Hyresvärdens uppsägning ska innehålla information om

1. Villkor för förlängning (tas in i uppsägningshandlingen eller i bilaga)

eller

om orsaken till vägran

2. Underrättelse om att hyresgästen bör hänskjuta tvisten till hyresnämnden inom två 

månader

Fattas någon av ovanstående information, anses uppsägningen ogiltig. Enda möjligheten för 

hyresvärden att åtgärda felet, är att företa en ny uppsägning som uppfyller föreskrifterna. En 

förutsättning är emellertid att inte sista dagen för uppsägning har passerats. 22

Inte sällan sker så kallade reservationsuppsägningar, framförallt av hyresvärdar. Hyresvärden har då

exempelvis sagt upp hyresgästen till avflyttning till en viss tidpunkt. För att hyresvärden ska 

försäkra sig om att förlängning inte kommer ske, ifall det skulle vara fråga om en felaktig 

uppsägning, så företar hyresvärden en ny uppsägning för avflyttning till tidpunkt som avtalet 

eventuellt förlängts till. Därmed är den andra uppsägningen en reservationsuppsägning och gäller 

om den första skulle förklaras ogiltig. 23

En intressant fråga i sammanhanget är om part kan företa olika uppsägningar till samma tidpunkt. 

Anta att hyresvärden fordrar villkorsuppsägning först men sedan ändrar sig till avflyttning. Tre olika

22 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen: en kommentar, s 780-785.
23 Ibid.
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scenario kan uppstå som kan få olika avslut. Skulle hyresvärden fordra avflyttning innan tiden för 

att företa en uppsägning gått ut, torde hyresvärden inte ha framgång att göra om tiden för antagande 

av det anbud hans villkorsändring utgör har löpt ut. Skulle tiden inte gå ut kan hyresgästen anta 

anbudet och hyresvärden blir bunden till villkorsändringen. Slutligen, om hyresgästen inte antar 

anbudet i rätt tid så blir effekten avflyttning.24

Samma tillvägagångssätt men att hyresvärden först yrkar avflyttning och sedan ändrar sig till 

villkorsändring, torde inte gå, ty hyresgästen måste kunna lita på att hyresavtalet ska upphöra.25 

3.2.2 Hyresgästens hänskjutande (3st)

”Har hyresvärden fullgjort vad som åligger honom enligt första stycket och vill hyresgästen inte 

lämna lägenheten utan att få ersättning enligt 58 b §, har hyresgästen att hänskjuta tvisten till 

hyresnämnden inom den i första stycket angivna tiden. Gör han inte det, förfaller rätten till 

ersättning. Vad som har sagts nu gäller inte, om inom samma tid tvist hänskjuts till nämnden enligt 

58 a § första stycket. ”

Underlåter hyresgästen att hänskjuta tvisten till hyresnämnden för att tillvarata sin rätt, så förlorar 

hyresgästen sin rätt till ersättning. Även en reservationsvis gjord uppsägning medför skyldighet för 

hyresgästen att ansöka om medling, om denne inte vill flytta utan ersättning. Beakta dock att 

hyresgästen inte ändock inte behöver hänskjuta tvisten om parterna sinsemellan har kommit överens

om att hänskjutande inte behöver ske. 26

Inkommer en medlingsansökan in till hyresnämnden efter det att två månader har passerats, så 

avvisas inte den.  Hyresnämndens mål är att försöka förlika parterna. Konsekvenser blir att rätten 

till ersättning förfaller. Ett undantag från hänskjutandet i följande stycke föreligger om hyresgästen 

inom två månader från det att hyresgästen har delgivits uppsägning från hyresvärden har hänskjutit 

med anledning av egen uppsägning för villkorsändring. Men om hänskjutande redan har skett när 

den andra uppsägningen uppkommer, så måste hyresgästen hänskjuta tvisten på nytt om hyresgästen

vill ha kvar sin ersättningsrätt respektive viljan att dennes uppsägning inte ska bli utan verkan. 

Hänskjutandets syfte är alltså till för att bevara hyresgästens rätt till ersättning, någon medling 

behöver alltså inte ha förekommit. Detta kan i sin tur skapa problem för hyresvärden. Exempelvis 

har kanske hyresvärden begärt överskjutande marknadshyra. Många hyresvärdar räknar med att 

kunna pruta kravet på hyra under medlingen. Men om hyresgästen återkallar sin medlingsansökan 

24 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen: en kommentar, s 780-785.
25 Ibid.
26 Ibid.
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eller underlåter att inställa sig vid medlingen, har hyresvärden ingen möjlighet att reducera sitt krav.

Eller har kanske hyresvärden följt ett korrekt tillvägagångssätt, men ändock inte fått möjlighet att 

anpassa sitt krav. Exempelvis att hyresvärden korrekt bedömt marknadshyran men att 

marknadshyran faller under tiden till hyrestidens utgång. Det vore egendomligt om en domstol 

skulle utdöma skadestånd i sistnämnda fall.27

3.2.3 Krav på oförmånligare villkor(4st)

” Innan medlingen har avslutats får hyresvärden för förlängning av hyresförhållandet inte kräva 

högre hyra eller något annat villkor som är oförmånligare för hyresgästen än vad han har angett i 

uppsägningen. Gör han det och kommer förlängning inte till stånd, har hyresgästen alltid rätt till 

ersättning enligt 58 b §. ”

Om hyresvärden under medlingsförfarandet kräver en högre hyra eller något annat för hyresgästen 

oförmånligare villkor än han angett i uppsägningen så har hyresgästen rätt till ersättning om 

förlängning inte kommer tillstånd. Det spelar ingen roll att hyresvärden kan visa att det är skäligt. 

Detta innebär naturligtvis att förlikning kan träffas på en lägre hyresnivå än den ursprungligen 

kända. Hyresvärden är inte bunden av sitt yrkande i uppsägningen under längre tid än den 

sedvanliga acceptfristen. Att hyresgästen efter att tvisten hänskjutits till medling antar de villkor 

som hyresvärden angett i uppsägningen, medför med andra ord inte, att ett nytt avtal automatiskt 

har ingåtts. Hyresgästens förlikning kan istället ses som ett riktat anbud. Hur lång en acceptfrist 

anses vara, är svår att besvara övergripande. Acceptfristen varierar beroende på komplexitet och 

omfattning av det aktuella hyresförhållandet. I handelsförhållanden är acceptfristen normalt kortare 

än t.ex. de två månader som hyresgästen har på sig att hänskjuta tvisten till hyresnämnden. 28

27 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen: en kommentar, s 785-788.
28 Ibid, s 788-792.
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3.3 Hyresgästens villkorsuppsägning(58 a § HL)

3.3.1 Hyresgästens villkorsuppsägning(1st)

”58 a § Vill hyresgästen säga upp avtalet för förlängning på ändrade villkor, skall han i 

uppsägningen underrätta hyresvärden om den ändring i de avtalade villkoren som han begär. Om 

överenskommelse inte träffas mellan parterna, skall hyresgästen inom två månader från 

uppsägningen hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling.” 

En uppsägning från hyresgästen kan gälla antingen

1. avflyttning

eller

2. villkorsändring,

men det indirekta besittningsskyddet kan endast utlösas vid det sistnämnda. 

Vill hyresgästen säga upp avtalet för förlängning på ändrade villkor, ska uppsägningen innehålla 

underrättelse till hyresvärden gällande den ändring som hyresgäst begär. Det innebär att en 

precisering av villkoret krävs, exempelvis det belopp som hyresgästen medger förlängning på, och 

inte enbart krav på en sänkning av hyran. Skulle överenskommelse mot förmodan inte träffas, så 

måste hyresgästen inom två månader från sin uppsägning hänskjuta tvisten till hyresnämnden för 

medling. 29

En korrekt uppsägning för villkorsändring anses utgöra ett anbud till motparten att träffa avtal på 

ändrade villkor för en ny period. Motparten behöver då endast acceptera acceptfristen. Skulle tvist 

ändock uppstå gällande villkoren, är det domstol som avgör frågan. 

Hyresgästen är enligt gällande rätt30, förhindrad att i hyresnämnden begära andra villkor än dem han

har uppgivit i uppsägningen. En uppsägning är således en ensidig rättshandling som avsändaren 

disponerar över. Uppsägningen ska så vara så klar som möjligt så att inte mottagaren behöver sväva 

i tvistemål över vad avsändaren menar. Det är mycket vanligt att hyresgästens uppsägning är otydlig

eller felaktig. Beakta att det här råder skriftkrav. Undantag föreligger dock om hyresförhållandet, 

29 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen: en kommentar, s 796-798.
30 Prop. 1978/88:146 s 26.
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vid tiden för uppsägningen, varat i tre månader eller mindre. Då anses muntlig uppsägning enligt 8 

§ 1 st 1 m HL tillåtet, förutsatt att ett skriftligt erkännande ges från hyresvärden. Enligt proposition 

1983/84:137 s. 119 bör en uppsägning enligt 58a § HL vara skriftlig, vilket dessutom erfordras även

om hyresförhållandet har varat tre månader eller mindre. 31

3.3.2 Utan verkan (2st)

”Underlåter hyresgästen att fullgöra vad som åligger honom enligt första stycket eller återkallar 

han före hyrestidens utgång sin ansökan om medling, är uppsägningen utan verkan. ”

Underlåter hyresgästen att:

1. I uppsägningen underrätta om ändringen

2. hänskjuta tvisten till hyresnämnden inom två månader , för det falla att de inte kommer 

överens

eller

3. återkallar hyresgästen före hyrestidens utgång sin ansökan om medling,

anses uppsägningen vara utan verkan.

Enligt punkt 2 så måste hyresgästen flytta om parterna inte enas om ett nytt avtal. Men hyresgästen 

kan istället få ersättning om hyresvärden kräver mer än marknadshyran. Det som är avgörande för 

hyresgästen att få ersättning är vilka villkor som hyresvärden slutligt erfordrar  i hyresnämnden. Om

det visar sig att hyresgästens bedömning varit felaktig, efter företagen uppsägning, t.ex. att hyran 

inte överstiger marknadshyran så finns det risk att hyresgästen får flytta utan ersättning. Samma risk

råder för det fall att hyresgästen försummar att i rätt tid inge ansökan till hyresnämnden. 32

Enligt punkt 3 så måste först nämnas att en ensidig återkallelse inte ensidigt kan återkallas. Vill 

hyresgästen återta ansökan så måste motparten godta återkallelsen, med anledning av att motparten 

måste kunna agera med utgångspunkt från att uppsägningen står fast. Det finns två möjligheter för 

hyresgästen att förta verkan av sin uppsägning enligt punkt 3. Första är att hyresgästen medvetet 

31 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen: en kommentar, s 793-803.
32 Ibid, s 803- 805.
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eller av misstag inte inger ansökan till hyresnämnden. Då anses uppsägningen inte ha fullgjorts och 

hyresförhållandet fortsätter på samma villkor.33

Den andra situationen rör det fall att hyresgästen före hyrestidens utgång, återkallar sin ansökan om 

medling. Återkallelsen måste göras innan medlingen avslutas. Om hyresnämnden avgett yttrande 

om marknadshyran kan hyresgästen i sitt svar på hyresnämndens yttrande eller förlikning återkalla 

sin medlingsansökan och uppnå förlikning på oförändrade villkor.34

3.3.3 Krav på oförmånligare villkor (3st)

” Om inte hyresvärden själv har sagt upp avtalet, får han innan medlingen har avslutats inte vägra 

förlängning av hyresförhållandet eller för förlängning kräva högre hyra eller något annat villkor 

som är oförmånligare för hyresgästen än vad som följer av det uppsagda avtalet. Gör han det och 

kommer förlängning inte till stånd, har hyresgästen alltid rätt till ersättning enligt 58 b §.”

Vid hyresgästens uppsägning får hyresvärden inte vägra förlängning eller kräva oförmånligare 

villkor än de som finns i  det gamla avtalet. Skulle hyresvärden likväl gör det innan medlingen 

avslutas så har hyresgästen rätt till ersättning om inte förlängning kommer till stånd.  Redovisar inte

hyresvärden sin inställning till hyresgästens krav på ändring, så ska man utgå från att hyresvärden är

beredd att förlänga avtalet på oförändrade villkor. Sedan medlingen ägt rum skiljer sig 

hyresnämnden från ärendet genom att avskriva ärendet. Hyresnämnden bestämmer inte 

hyresvillkoren, men om någon av parterna begär det så kan hyresnämnden yttra sig vad dom anser 

marknadshyran vara. Med anledning av att hyresgästen kan förta verkan av sin egen uppsägning, så 

bör hyresvärden företa en egen uppsägning om denne inte vill riskera att avtalet förlängs på 

oförändrade villkor.35

33 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen: en kommentar, s 803-805.
34 Ibid.
35 Ibid, s 805-808.
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3.4 Schematisk sammanfattning över HV och HG uppsägning

HV Avflyttning 1a.) HG hänskjuter

HG rätt till skadestånd 

(Undantag från 

skadestånd: om någon 

punkt 1-4 i 57 § 2st  

HL är tillämplig och 

HV visar uppfyllelse av

kravet i TR)

1b.)HG återkallar

(t.ex. HG flyttar p.g.a. 

tröttnat på HV/hittat 

egen ersättningslokal) 

HG rätt till skadestånd

(Undantag från 

skadestånd: se 1a.)

1c.) HG hänskjuter ej 

HG flyttar självmant

HG ej rätt skadestånd

HV Ändrade villkor 2a.) HG hänskjuter 2aa.) HV och HG 

överens

Avtalet förlängs på de 

nya villkoren

2ab.) HV och HG ej 

överens

Avtalet förlängs ej

HG måste flytta

HG rätt till skadestånd 
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(Undantag från 

skadestånd : HV visar 

sin ändring i 

uppsägningen och HV 

visar i TR att 57 § 1st 

5p HL är uppfylld)

2b.) HG återkallar  

HG rätt till skadestånd

(Undantag från 

skadestånd: se 2ab.)

2c.)HG hänskjuter ej 

HG flyttar självmant

HG ej rätt till 

skadestånd

HG Ändrade villkor 3a.) HG hänskjuter 3aa.) HV och HG 

överens

Avtalet förlängs på de 

nya villkoren

3ab.) HV och HG ej 

överens

Avtalet förlängs ej

HG måste flytta 

HG rätt till skadestånd

(Undantag från 

skadestånd: HV visar i 

TR att hyran ej 

överstiger 

marknadshyran)

3b.) HG återkallar 
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(före hyrestidens 

utgång 

58a § 2st HL)

 

Ändrade villkor får inte

någon rättsverkan

Avtalet löper vidare 

oförändrat

HG Avflyttning 4a.) Indirekt 

besittningsskydd ej 

tillämplig

HG ej rätt till uppskov

HG ej rätt till 

skadestånd
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4 Avtalslagen om anbud och accept

Med anledning av att uppsatsen behandlar felaktiga respektive tvivelaktiga uppsägningar av 

hyresvärd och hyresgäst så synes fokuset ligga i det aktuella hyresavtalet. Därmed är det av vikt att 

även behandla själva ”avtalet” som sådant. Avtalet hör nämligen till en av de grundläggande 

företeelserna i mellanmänskliga relationer.  Avtal kan vara momentana, dvs. kortvariga eller löpa 

över tid, inhemska eller internationella, avse olika verksamheter och verksamhetsgrenar. Det säger 

sig självt att det med varje enskilt avtal kan uppstå olika problem. Framförallt med anledning av att 

varje avtal är unikt och har sina egna omständigheter som ligger till grund.36

Nedan ges en redogörelse för begreppen inom avtalsrätten37, avtalets uppkomst38, oren accept39, 

muntligt avtal40, konkludent handlande 41, två rättsfall som kopplar samman hyresavtal med 

avtalslagens regler42 samt oskäliga villkor43.

4.1 Begrepp
Ordet ”avtal” definieras varken i Avtalslagen (1915:218), AvtL,  eller i annan lag. Det som endast 

kan utläsas följer av rubriken till avtalslagen ” Lag om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område”.  Begreppet ”rättshandling” synes vara grundläggande inom 

avtalsrätten. Av vikt att framhålla gällande rättshandling, är att det är syftet som är avgörande 

oavsett om detta uppnås eller inte. 44

Uttrycket ”viljeförklaring” som inte sällan förekommer i avtalslagen och i avtalsrättsliga 

sammanhang är i viss mån ideologiskt belastat. Vilket innebär att den som avger viljeförklaringen 

ska ha vilja eller avsikt att framkalla viss rättsverkan men också att den kan uppfattas i 

sinnesvärlden genom en yttre manifestation.45 

Likväl som det råder avtalsfrihet, dvs. frihet att ingå avtal med vem man vill, på vilka villkor man 

vill, och i vilken form man vill etc., så har principen ”pacta sunt servanda”, avtal ska hållas, stor 

genomslagskraft i den svenska avtalsrätten. Paralleller kan då dras till det indirekta 

36 Adlercreutz, Axel & Gorton, Lars, Avtalsrätt I, 13.uppl., Juristförlaget, Lund, 2011, s 17.
37 Se avsnitt 4.1.
38 Se avsnitt 4.2.
39 Se avsnitt 4.3.
40 Se avsnitt 4.4.
41 Se avsnitt 4.5.
42 Se avsnitt 4.6 och 4.7.
43 Se avsnitt 4.8.
44 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s 23-24.
45 Ibid, s 24.
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besittningsskyddet,46 där syftet är att förlängning av hyresförhållandet ska ske som utgångspunkt. 

Principen har dock med tiden mjukats upp, särskilt med anledning av konsumenträttslig reglering. 47

4.2 Avtalets uppkomst
Ett avtal är som tidigare nämnts en rättshandling, och bildas utifrån en sammansättning av ett anbud

och en accept. Det finns dock rättshandlingar som inte kräver en accept, vilka anses vara sekundära 

rättshandlingar t.ex. uppsägning och hävning.48 

I avtalsrätten behandlad främst frågor49 såsom:

- Hur kommer avtal till stånd, direkt eller genom mellanman

- om avtals ogiltighet

- om hur avtals innehåll och rättsverkningar fastställs

Man kan därav direkt se samband mellan frågor och problematik mellan ursprung avtalet och det 

specifika hyresavtalet. Exempel på frågor och problematiska situationer som uppkommer vid 

avtalsrättsliga sammanhang kan vara:50

- Vad som krävs för att ett bindande avtal ska anses ha kommit till stånd

- När parterna anses bundna

- Fastställandet av ett avtals innehåll

- Vad som gäller mellan parterna när de är oense

- Parterna är eniga om att det finns ett bindande avtal, men oeniga om vad som avtalats

- Parterna är oeniga ifall bindande avtal överhuvudtaget ingåtts 

Formalavtalet undantogs uttryckligen i 1 § AvtL, och det stadgas endast att den form gäller 

beroende på vad som är stadgat i just det enskilda fallet. Vissa avtalstyper föreskriver särskild form 

46 Se avsnitt 2.1.
47 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s 27.
48 Ibid, s 33.
49 Ibid, s 36.
50 Ibid, s 40-41.
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t.ex. skriftkrav51, vilket som sagts väger tungt och är nästintill ett huvudkrav i hyresförhållandet, om

inte ett korrekt muntligt erkännande ges. 52

Endast bindande viljeförklaringar ses som anbud och accept i lagens mening. Anför anbudsgivaren 

sig inte vara bunden av sitt anbud så anses det inte vara ett anbud i lagens mening, utan snarare 

liknande en uppfordran till mottagaren att avge ett anbud.53 Ett anbud är som sagt villkorad av att en

accept kommer till stånd. För bundenheten skull krävas att anbudstagaren bör ha skälig betänketid 

utan risk för att anbudet återkallas, se 2 §, 3 §,  8 § AvtL. De olika lagrummen nedan skiljer sig på 

så sätt att de innehåller olika omständigheter.54

”2 § Har anbudsgivaren bestämt viss tid för svar, skall han anses hava föreskrivit, att svaret

skall inom den tid komma honom till handa...”

”3 § Göres anbud i brev eller telegram utan att tid för svar däri utsättes, måste antagande 

svar komma anbudsgivaren till handa inom den tid, som vid anbudets avgivande skäligen 

kunde av honom beräknas åtgå...”

”8 § Har den, som avgivit anbud, förklarat sig icke påfordra uttryckligt svar därå, eller 

utvisa omständigheterna, att han ej förväntar sådant, vare anbudstagaren ändock pliktig 

att på förfrågan giva besked, om han vill antaga anbudet; underlåter han det, anses anbudet

förfallet...”

  

Oftast framgår tidsgräns och tillvägagångssättet för accepten i själva anbudet. Skulle det anses 

oklart, så ska det tolkas enligt vanliga principer för tolkning av rättshandlingar och därmed ges 

relevant innebörd. Syftet med 2 § är då att ge regler för fastställande av betydelsen av vissa uttryck, 

som i och för sig kan tolkas på olika sätt. Muntliga anbud måste antas omedelbart,55 vilket skiljer sig

från uppsägning av hyresavtal där accept av en muntlig uppsägning kan ske senare. Uppsägning av 

hyresavtal kräver dock ett skriftligt erkännande. 56

51 Se avsnitt 3.
52 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s 56.
53 Ibid, s 59.
54 Ibid, s 61.
55 Ibid, s 62-64.
56 Se avsnitt 3.
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Gällande att sen accept i avtalsrätten kan ses som ett nytt anbud, gäller som tidigare nämnts även i 

hyresrätten. I fall då accepten avsänts för sent eller försenats på vägen och att den inte kommer 

anbudsgivaren till handa före acceptfristens utgång, så blir som sagt den rättsliga konsekvensen att 

anbudsgivaren inte längre är bunden, se 4§. 57

”4 § Antagande svar, som för sent kommer anbudsgivaren till handa, skall gälla såsom nytt 

anbud...”

4.3 Oren accept
Accepten bör givetvis stämma överens med anbudet genom att accepten är: 58

1. Blank, dvs. endast anger att anbudet accepteras

2. Accepten upprepar anbudet

3. Anbudsgivarens undertecknande och överlämnande av kontraktsförslag

4. eller när anbudet tex om ett bilköp gjorts på anbudstagarens blankettformulär 

(”ordersedel”) och anbudstagaren godkänner anbudet

Man talar nämligen även om oren accepts, se 6§.59

6 § Svar, som innehåller, att anbud antages, men som på grund av tillägg, inskränkning 

eller förbehåll icke överensstämmer med anbudet, skall gälla såsom avslag i förening med 

nytt anbud...”

En oren accept blir, liksom en för sent ankommen accept, som ett nytt avtal. Det svåra är dock att 

avgöra när en accept sa anses vara oren. Frågan blir alltså ”Är accepten överensstämmande med 

anbudet, så att anbudet kan anses ha lett till ett bindande avtal?”. Svaret på frågan kan endast 

besvaras utifrån hängivna frågor. T.ex.  Att man gör en tolkning av anbudet och och svaret i 

belysning av omständigheterna och utifrån vad som är brukligt i allmänhet, i de kretsar det är fråga 

om (särskilt enligt handelsbruk) eller mellan de aktuella parterna (partsbruk). Beakta dock att det 

inte är varje tillägg, precisering eller annan ändring i svaret som gör accepten oren. 60

57 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s 66.
58 Ibid, s 69.
59 Ibid.
60 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s 70.
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4.4 Muntliga avtal
Vid muntliga anbud är det av vikt att påpeka att bekräftelsehandlingar upprättas i många fall som en

rutinåtgärd för att undanröja oklarhet och eventuella missförstånd rörande dels avtalets tillkomst, 

dels dess innehåll och för att tjäna som bevismedel i båda hänseenden.  Det sker ibland i form av ett

upprättande och undertecknande av en skriftlig avtalshandling, ett kontrakt. Sådana bekräftelser 

förekommer inte endast vid muntliga avtal utan även vid avtalsslut genom utväxling av skriftligt 

anbud och accept. T.ex. att anbudsgivaren A bekräftar att han mottagit accepten och att avtal därmed

slutits, varigenom acceptgivaren B bibringas klarhet därom.61

4.5 Konkludent handlande
Huvudprincipen är att avtal inte kommer till stånd utan accept, dvs. avtal kräver helt enkelt 

samstämmiga viljeförklaringar. Tystnad gäller i allmänhet inte som samtycke i avtalsrätten. Ren 

passivitet hos anbudstagaren räcker alltså inte normalt för avtalsslut.62 Men accepten behöver inte 

vara en viljeförklaring genom en utfästelse, utan en accept kan även ske genom konkludent 

handlande, ofta i form av en realhandling, se 8§. 63

8 § Har den, som avgivit anbud, förklarat sig icke påfordra uttryckligt svar därå, eller 

utvisa omständigheterna, att han ej förväntar sådant, vare anbudstagaren ändock pliktig 

att på förfrågan giva besked, om han vill antaga anbudet; underlåter han det, anses anbudet

förfallet...”

”Uttryckligt svar” innebär tyst eller ett konkludent svar. Konkludent rättshandling avser att en 

person genom sitt beteende ger motparten befogad anledning att räkna med att han företar den 

berörda rättshandlingen alternativt att han redan företagit en sådan rättshandling. Det är partens 

uppträdande som ligger i fokus för rättshandlingen. 64 En rättshandling förutsätter normalt ett visst 

mått av medvetenhet och aktivitet hos subjektet. Men i och med möjligheten till konkludenta 

handlingar jämställs ändå passiviteten med rättshandlingar.65 

61 Ibid, s 85.
62 Ibid, s 79.
63 Ibid, s 80.
64 Ibid.
65 Ibid, s 132.
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4.6 ”En korrekt uppsägning för ändrade villkor ska i princip 

motsvara ett anbud enligt avtalslagen”

I ett hovrättsavgörande66 sade en hyresvärd upp ett hyresavtal med en hyresgäst för villkorsändring, 

under förutsättning att hyresvärdsbolagets styrelse godkände avtalet. Hyreskontraktet var således 

inte undertecknat. Hovrättens bedömning var att hyresgästen endast ska behöva acceptera de nya 

villkoren, det vill säga att hyreskontraktet fullständigt återger hyresvärdens krav. Då underteckning 

av fastighetsbolagets styrelse saknades ansågs uppsägningen inte att anse som ett bindande anbud. 

Hovrättens inställning var alltså att uppsägningen inte hade kommit till stånd på ett korrekt 

genomfört sätt utifrån kraven i 58 § HL.67Förevarande rättsfall har sin utgångspunkt i nedanstående 

rättsfall.68 

4.7 ”Hyresvärdens villkor i en uppsägning är ett anbud som ska 

uttryckligen accepteras eller bestridas genom att ansökan om medling

ges in till hyresnämnden”

I följande mål69 sade en hyresvärd upp en hyresgäst för ändrade villkor där man till uppsägningen 

använde fastighetsägarnas blankett. Hyresgästen uppfattade uppsägningen som att denne inte 

behövde vidta någon åtgärd och att de nya villkoren därmed per automatik skulle tillämpas när den 

nya avtalasperioden skulle inträda. Parterna kontaktade inte varandra och hyresgästen ansökte inte 

heller om medling. Hyresvärden stämde sedan hyresgästen inför domstol vid avtalstidens utgång 

och önskade att hyresgästen skulle avhysas. Hovrätten ansåg att det förelåg fog att tolka 

uppsägningen så som hyresgästen gjorde. I motsatt slutsats anförde Högsta domstolen att 

uppsägningen ansågs vara ett anbud och därmed skäl att avhysa hyresgästen med anledning av 

underlåtenheten.70

4.8 Oskäliga villkor

I Avtalslagen finner vi avtalsrättens stora generalklausul i 36 § AvtL. Regeln ses som en 

uppsamlingsbestämmelse och täcker bland annat ogiltighetsbestämmelserna i 28-31 och 33§§ AvtL.

66 Härvid åsyftas RH 2008:44.
67 Larsson & Synnergren, Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken, s 174.
68 Se avsnitt 4.7.
69 Här åsyftas NJA 1974 s 370.
70 Larsson & Synnergren, Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken, s 177.
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Två kriterier anförs i första stycket för att jämkning av ett oskäligt villkor ska föreligga. Dessa är 

dels oskälighet och dels att det är ett avtalsvillkor som ger upphov till oskäligheten. Bedömningen 

av skäligheten görs utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. 71

36 § Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med 

hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade 

förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det

icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet 

jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende

Vid bedömningen av oskäligt villkor ska dessutom hänsyn tas till svagare part, vilket anges i 

lagrummets andra stycke. Numera används generalklausulen mer vid näringsidkarförhållanden med 

en småföretagare än i konsumentförhållanden.72

Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till behovet av skydd för den 

som i egenskap av konsument eller eljest intager en underlägsen ställning i 

avtalsförhållandet. 

71 Munukka, Jori, Lagkommentar till 36 § AvtL.
72 Munukka, Jori, Lagkommentar till 36 § AvtL.
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5 Rättspraxis

Nedan återges ett urval av senare rättsfall, där kärnfrågan har konkretiserats. En förenklad 

redogörelse kring tvisterna beskrivs först och därefter domstolens resonemang. Diskussion kring 

kärnfrågorna och de angivna rättsfallen kommer sedan i uppsatsens analytiska del att analyseras. 

Bland annat diskussion kring om det var rätt väg att gå, hur man skulle kunna göra, hypotetiska 

föreställningar med någon avvikelse från de angivna målen samt resonemang kring de lege ferenda. 

Problemen som tas upp i detta kapitel berör acceptfrist73, uppsägningens tillvägagångssätt74 samt 

tvetydighet75.

5.1 Acceptfrist

5.1.1 Svea hovrätt mål nr T 268-16

Svea hovrätt mål nr T 268-16

2016-11-18

JD Hässelby AB(HV) VS Sattar Ghaini(HG)

Avhysning

Kort redogörelse av målet

JD Hässelby AB(nya fastighetsägaren), fortsättningsvis JD, yrkade i tingsrätten att Sattar Ghaini, 

fortsättningsvis Ghaini, skulle avflytta från lokalen omedelbart. Ghaini gjorde i tingsrätten gällande 

att ett muntligt avtal om förlängning av hyresavtalet hade träffats mellan honom och företrädare för 

HSB(f.d. fastighetsägaren) någon gång mellan den 20 mars 2014 eller i vart fall genom att han den 

2 april 2014 undertecknade hyresavtalet. Ghaini hade i vart fall sett till avtalet den 12 juni 2014 

kommit HSB till handa. Kärnfrågan i fallet behandlar frågan huruvida Ghaini svarade inom 

acceptfristen. Bevisbördan i förevarande fall låg på Ghaini att styrka detta. Första frågan avsåg att 

behandla om muntligt avtal om förlängning hade träffats den 20 mars 2014. Företrädaren från HSB 

sida förnekade att så var fallet.

73 Se avsnitt 5.1.
74 Se avsnitt 5.2.
75 Se avsnitt 5.3.
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Domstolarnas resonemang 

Både tingsrätten och hovrätten, ansåg att något muntligt avtal den 20 mars inte var tillräckligt 

styrkt.  Den konkreta och avgörande frågan i fallet berörde därför om Ghainis översändande av det 

undertecknade avtalet den 12 juni 2014 skedde inom acceptfristen. Den 3 juni förklarade HSB att de

inte hade för avsikt att fortsätta förhandlingarna vad gäller erbjudandet. Tingsrätten framförde i 

domskälen att det måste förstås som att HSB var öppen för förhandlingar fram till den 3 juni 2014. 

Att Ghaini endast några dagar senare, den 12 juni 2014 godtog anbudet, kan inte ses hamna utanför 

acceptfristen. Då HSB anbud inte var villkorat av någon tidsmässigt anbud, så förelåg således inget 

slutdatum för antagande av anbud, vad gäller avtalsförlaget. Därmed sågs det inte som något 

problem att ett godkännande inkom endast några dagar därpå.

I tingsrättens domskäl diskuterade man även vad en godtagbar acceptfrist anses vara för det fall att 

det inte föreligger någon villkorad tidsmässig aspekt. För det första borde HSB, såsom 

fastighetsägare, ha underrättat hyresgästen vad som gällde vid en aktuell förlängningssituation. I 

övrigt ska bland annat ta hänsyn till vilken verksamhet som bedrivs i lokalen och hur länge 

hyresförhållandet har varat. Vid tidpunkten för tvisten hade Ghaini drivit lokalen sedan år 2007 och 

som dessutom utgjorde Ghainis levebröd. Han hade vid tidpunkten dessutom utfört vissa 

reparationer i lokalen och stod i begrepp att genomför ytterligare åtgärder efter det att ett nytt avtal 

träffats. HSB hade heller inte lämnat honom någon information om den förestående överlåtelsen av 

fastigheten, trots att HSB borde ha insett att Ghaini hade ett intresse att sitta kvar i lägenheten. 

I litteraturen diskuterar man bland annat att acceptfristen varierar beroende på komplexitet och 

omfattning samt att acceptfristen i handelsförhållanden normalt är kortare än t.ex. den tid om två 

månader inom vilken hyresgästen ska hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling.76 Accepten i 

förevarande fall sträckte sig således längre än två månader, men detta framförallt för att 

fastighetsägaren konkludent valde att dröja på fristen till den 3 juni 2014.

76 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen: en kommentar, s 789.
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5.1.2 Hovrätten över Skåne och Blekinge må nr T 1806-14

Hovrätten över Skåne och Blekinge mål nr T 1806-14 

Betseller Sverige AB(HG) VS Lindström Property Örestad AB(HV)

Hyra

Kort redogörelse av målet

I följande mål, hade hyresgästen Betseller Sverige AB, fortsättningsvis Bestseller, sagt upp 

hyresavtalet för villkorsändring varpå, enligt Bestseller, hyresvärden Lindström Property Örestad 

AB, fortsättningsvis Lindström, inte hade accepterat i tid. Frågan i målet rör om accepten då ska ses

som ett nytt anbud. I parternas talan i tingsrätten framförde Lindström att han hade accepterat 

anbudet efter fyra veckor, medans Betseller ansåg att Lindström accepterat efter sex månader. 

Domstolarnas resonemang

Tingsrätten framförde i domskälen att accepten skett inom acceptfristen med anledning av att frågan

fortfarande var föremål för hyresnämndens handläggning. Om Betseller inte hade stått fast vid sin 

begäran om villkorsändring, hade ärendet i hyresnämnden återkallats. Dessutom ter det sig också 

stå i strid med reglerna om uppsägning, att det skulle finnas möjlighet för någon av parterna, särskilt

den som har inlett och fortsatt begärt hyresnämndens medling, att ensidigt förklara att någon 

överenskommelse inte kan inträffa och att avtalet därför ska upphöra. I tingsrätten rörde 

diskussionen själva ”viljan/viljeförklaringen” hos Betseller. 

I motsatt domslut ansåg hovrätten att det låg aktualitet att utreda om anbudet skett inom 

acceptfristen, vilket måste anses vara det avgörande i frågan. Här utredde man endast de sakliga 

aspekterna. Hovrätten hänvisade i domskälen bland annat till ett anförande i en äldre proposition77 

av dåvarande departementschef, där det uttalades att en hyresvärd inte är avtalsrättsligt bunden av 

sitt yrkande i uppsägningen såsom ett anbud under längre tid än den sedvanliga acceptfristen. Det 

förhållandet att hyresgästen efter det att han hänskjutit tvisten till medling, antar de villkor som 

hyresvärden har uppgett i uppsägningen normalt inte medför att ett nytt avtal(dvs. det kan lika gärna

anses för sent och istället ses som ett nytt anbud) kommer tillstånd. Med anledning av detta 

uttalande ansåg inte hovrätten att det förelåg någon skillnad i fråga om en hyresgästs uppsägning. 

77 Här åsyftas prop. 1978/79:89 s 25.
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Den legala acceptfristen blir tillämplig för det fall att anbudsgivaren inte har preciserat 

acceptfristens längd. Den generella regeln finner vi i 3§ 1st AvtL78. Den legala acceptfristen ska 

vara skälig. Man tar bland annat hänsyn till hur lång betänketid anbudsmottagaren behöver och hur 

lång tid det är rimligt att anbudsgivaren är ensidigt bunden vid skälighetsbedömningen för 

fastställande av skälig acceptfrist. Högsta domstolen framförde i ett mål79 olika faktorer som 

påverkar acceptfristens längd. Dessa var bland annat avtalets beskaffenhet, om parterna är 

affärsmän eller privatpersoner och om acceptanten var bekant med de tilltänkta avtalets ekonomiska

konsekvenser.

Enligt litteraturen80 beskrivs acceptfristens längd variera mellan två veckor och två månader. Vidare 

anförs att acceptfristens längd bestäms utifrån en avvägning mellan det tänkta avtalets omfattning 

och komplexitet. Fristen inom handelsförhållanden anses dock vara kortare än t.ex. de två månader 

inom vilken hänskjutande till hyresnämnden ska ske.

Lindströms påstående om att Betseller hade förlängt acceptfristen dels genom att ansöka om 

medling i hyresnämnden, dels genom att i nämnden begära sammanträde, hade inte framgång i 

hovrätten. Att ett hänskjutande sker kan inte tas till intäkt för att anbudstiden har förlängts, vilket 

hovrätten hänvisade till genom ett tidigare mål81. Inte heller en begäran om sammanträde kan anses 

ha inverkan på acceptfristen. Hovrätten menade på att ett återkallande av medlingsansökan av 

Betseller hade lett till att uppsägningen blev utan verkan. Därför kunde således ett återkallande inte 

gå med anledning av att bolaget inte accepterade att hyresavtalet löpte vidare med oförändrade 

villkor. 

78 Se avsnitt 4.2.
79 NJA 2004 s. 862.
80 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen: en kommentar, s 803.
81 RH 1996:108.
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5.2 Uppsägningens tillvägagångssätt

5.2.1 Göta Hovrätt mål nr T 801-15

Göta hovrätt mål nr T 801-15

2015-02-23

JG Byggproduktion(HV) VS PEMA partner AB(HG)

Fordran

Kort redogörelse av målet

JG Byggproduktion, fortsättningsvis JG, hade i förevarande mål stämt PEMA partner AB, 

fortsättningsvis PEMA. Enligt JG hade hyresförhållandet p.g.a. utebliven uppsägning förlängts till 

och med den 31 december 2016. Varken någon skriftlig uppsägning hade mottagits och inte heller 

hade kontakten den 28 mars 2013 inneburit någon muntlig uppsägning med en bekräftelse därtill. 

På grund av att PEMA hade övergivit lokalen så ansågs JG sig ha rätt till hyra alternativt skadestånd

under hyresförhållandets löptid.  Enligt PEMA hade företaget sagt upp hyresförhållandet till 

upphörande per den 31 december 2013. Enligt PEMA har uppsägningen i första hand skett 

skriftligen den 26 mars 2013 och i andra hand muntligen över telefon den 28 mars 2013, vilket 

enligt PEMA hade bekräftats av JG den 5 april 2013. Det förelåg flertalet tvistiga frågor i  målet, 

men av intresse för denna uppsats berör frågan om hyresgästen PEMA hade företagit en korrekt 

muntlig alternativt skriftlig uppsägning.

Domstolarnas resonemang

”Vilka krav ställs på en uppsägning?”

Kraven vid uppsägning i samband med lokalhyresförhållanden, anses enligt tingsrätten, vara 

mycket formbundna. Huvudregeln är att det råder skriftlighet men det kan som undantag anses 

acceptabelt med muntlig uppsägning om hyresvärden lämnar ett skriftligt erkännande. Enligt äldre 

rättspraxis82 som tingsrätten hänvisar till, så framför man att skriftlig uppsägning och delgivning har

hög auktoritet, innebärande att det både är säkert ur bevissynpunkt men också för att säkra att 

motparten har tagit del av uppsägningen.  På samma sätt är rekommenderat brev att föredra vid 

82 Här åsyftas NJA 1975 s. 351 & NJA 1988 s 89.
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delgivning. I ena fallet83 talade man framförallt om att, trots att hyresgästen sökts i sin eget hem 

utan träff av vare sig hyresgästen eller någon annan medlem i hushållet och fått uppsägningen 

skickat genom rekommenderat brev till dennes postlåda, så ansåg man inte att uppsägningen hade 

skett enligt den föreskrivna ordningen i 8 § HL, då något försök att i kontorslokalen anträffa 

hyresgästen eller via någon anställd på kontoret inte hade företagits. Samma sak anförde man i 

andra fallet84. Att delgiva någon annan i hushållet eller någon anställd på kontoret kallas för 

surrogatdelgivning.

Tingsrätten hänvisar även till litteraturen85, där det uttrycks att uppsägningen ska vara tydlig. Bland 

annat ska det anges vilket hyresavtal som avses, och till vilket tid hyresavtalet ska upphöra att gälla.

Domstolen hänvisar dessutom till äldre rättspraxis86, där det framkommer att en handling som är 

otydlig formulerad ändå räknas som en uppsägning, om motparten förstått vad det handlar om. Det 

kan bland annat röra sig om att ett fel som insmugit sig i uppsägningen som var uppenbart för 

hyresgästen, vilket inte hade någon betydelse. Exempelvis att uppsägningen innehöll fel årtal, 

innebärande att den förefaller avser förra året. 

Att tydlighetskrav ställs på skriftlighet innebär också att kravet bör gälla även vid muntlig 

uppsägning. Möjligheten till den muntlig uppsägning med ett skriftligt erkännande har funnits sedan

1907 års nyttjanderättslag. Man ansåg vid införandet av det skriftliga erkännandet att det måste 

finnas viss form för uppsägning så att inte alla lösa uttalanden skulle kunna medföra att det skett en 

uppsägning. Kraven på muntlig uppsägning och det skriftliga erkännandet är inte närmare angett 

mer än att det i doktrinen nämns att erkännandet ska motsvara en bekräftelse, samt att det anges att 

den som påstår att muntlig uppsägning har skett måste kunna styrka denna uppgift. Slutligen är det 

viktigt att det av den muntliga uppsägningen framgår vilket hyresförhållande som sägs upp och till 

när. 

Vid flertalet tillfällen har man försökt att slopa möjligheten till muntlig uppsägning. De sakkunniga 

anförde i en proposition87 att skriftlig uppsägning inte ska kunna ersättas med uppsägning med 

vittnen eller med skriftligt erkännande om uppsägning. Men anledningen av att muntlig uppsägning 

83 NJA 1975 s 351.
84 NJA 1988 s 89.
85 Victorin, Anders, Kommersiell hyresrätt, 3.uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2003, s 35.
86 Här åsyftas NJA 1963 s 643.
87 Prop. 1967:141 s 208ff.
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tilläts finnas kvar berodde på att det i en annan proposition88, från flera remissinstanser, framhållits 

att den muntliga uppsägningen fyller en funktion för hyresgästerna. 

– ”En hyresgäst kan enligt nuvarande ordning ringa upp sin hyresvärd och säga upp avtalet, 

vartefter denne i ett brev bekräftar uppsägningen.” –

 Man ansåg helt enkelt att möjligheten till muntlig uppsägning var väl inarbetat på hyresmarknaden.

Sammanfattningsvis konstaterade tingsrätten att en giltig uppsägning i skrift för hyresgästens egen 

avflyttning förutsätter delgivning eller översändande i rekommenderat brev, alternativt muntlig 

uppsägning med skriftligt erkännande från hyresvärden. Att det således ställs höga krav på formerna

för uppsägning är naturligt, i och med att en uppsägning blir av intresse för det fall att parterna blir 

oense om upphörande eller villkor. Är parterna inte överens så måste de kunna lita på lagens krav 

när de har att pröva huruvida de ska inrätta sig efter motpartens uppsägning eller inte. Är parterna 

däremot ense kan de avtala i frågan. 

Hade giltig uppsägning skett?

Tingsrätten ansåg att det saknades skäl att ifrågasätta den skriftliga uppsägningen, snarare mer 

själva delgivningen. Det hade inte gjorts gällande att uppsägningen hade sänts med annat än vanlig 

post. PEMA ansåg att företrädaren för JG måste ha tagit emot den skriftliga uppsägningen men att 

följande lydelse är en bekräftelse på den muntliga uppsägningen:

– ”Jag har haft kontakt med Fastighetsägarna MittNord ang er uppsägning som ni säger att ni har 

sänt till oss, jag kan bara konstatera att vi inte fått någon uppsägning till dags datum och då gäller 

vår skrivelse med förlängning till 2016-12-31.” –

PEMA ansåg att JG:s företrädare måste fått uppsägningen i vanligt brev eftersom denne visste att 

det inte förelåg en giltig uppsägning. Vilket dock det skulle varit fråga om det hade sänds med 

rekommenderat brev, oavsett om detta delgetts eller inte. Tingsrätten instämde inte i saken. 

Tingsrätten ansåg att det framgick tydligt av brevet ovan att JG inte hade fått del av någon 

uppsägning. Någon giltig skriftlig uppsägning hade därmed inte skett. 

88 Prop. 1983/84: 137 s 119.
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 Den andra frågan berörde om någon muntlig uppsägning kunde ha sett. Det ansågs fastlagt att 

företrädare från bägge parter samtalade i telefon den 28 mars 2013. Frågan blev därför, huruvida det

fanns ett skriftligt erkännande. För att erkännandet ska godkännas förutsätter det som ovan tidigare 

nämnts att det skett en viss uppsägning vid den aktuella tidpunkten. Detta uppfylldes således inte av

brevet. Det framgår inte på något sätt att det berörde en muntlig uppsägning. Ingen förklaring i 

brevet om att motparten PEMA överhuvudtaget muntligen förklarat sig att vilja säga upp avtalet. 

Ordalydelsen i brevet talar mer för att ett mottagande av en skriftlig uppsägning inte hade skett.  

Som tidigare har nämnts kan inte vilket meddelande som helst efter en muntlig uppsägning tjäna 

som erkännande i lagens mening. Erkännandet bör vara lika tydligt som själva uppsägningen, som 

erkännandet ersätter. Tydligheten saknades under alla omständigheter. Sannolikheten, att PEMA 

rimligen kunnat tro att, efter att ha läst brevet, känna trygghet i att JG inrättat sig efter 

hyresförhållandet skulle upphöra, är mindre trolig. Hovrätten ansåg i likhet med tingsrätten att det 

inte förelåg någon giltig uppsägning av hyreskontraktet och att hyresförhållandet därför hade 

förlängts till den 31 december 2016.
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5.2.2 Göta hovrätt mål nr T 62-16

Göta Hovrätt mål nr T 62-16

2016-11-24

Cloetta Sverige AB(HG) VS Cementhuset 10 AB(HV)

Fordran

Kort redogörelse av målet

Cloetta Sverige AB, fortsättningsvis Cloetta, yrkade i tingsrätten att hyresförhållandet hade upphört 

per den 31 december 2014. Cementhuset 10 AB, fortsättningsvis Cementhuset, hade bestridit talan. 

Frågan i målet berörde huruvida Cloetta hade gjort en giltig uppsägning. Man diskuterade i målet 

om uppsägning hade skett skriftligen, muntligen, genom konkludent eller genom avtal. Trots förtida

frånträdande från hyresförhållandet, så ansåg Cloetta, att det måste ha framstått som klart att Cloetta

under alla omständigheter inte ville att hyresförhållandet skulle förlängas. Cloetta hade informerat 

Cementhuset om avsikten att flytta och dessutom hade Cementhuset, enligt Cloetta, accepterat 

Cloettas anbud om att flytta. 

Domstolarnas resonemang

Tingsrätten anförde att huvudregeln vid uppsägningen innefattar skriftlighet. Undantaget var inte 

tillämpligt i detta fall, då tre månader hade passerats. Dessutom råder det krav på skriftligt 

erkännande som bevis vid muntlig uppsägning.

Enligt färsk rättspraxis89 konstaterar Högsta domstolen att den part som avger en uppsägning i strid 

mot lagstadgat skriftligt krav i huvudregel inte kan gör gällande bristande iakttagande av 

skriftkravet till sin fördel. 

Cloetta hade såsom kärande bevisbördan för att en giltig uppsägning av hyresavtalet hade skett. Av 

bevisningen framgick inte att det skett en skriftlig bevisning.

Hade hyresavtalet sagts upp till den 31 december 2014?

Företrädare från Cloetta skickade mejl den 27 februari och den 13 mars till företrädare till 

Cementhuset, och som enligt Cloetta utgjorde en skriftlig uppsägning. I mejlet angavs bland annat 

ett belopp om förtida inlösen som hade varit under diskussion mellan parterna. Företrädaren från 

89 Här åsyftas NJA 2015 s 186.
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Cloetta angav, att det aldrig mellan denne och företrädare från Cementhuset, varit på tal om att 

företaget skulle ha skickat in något skriftligen. Vidare påtalade företrädaren från Cloetta att denna 

även den 23 mars 2013 muntligen hade sagt upp hyresavtalet, men att ingen skriftlig bekräftelse 

hade tillkommit, och inte heller skickade denne själv någon skriftlig bekräftelse på att hyresavtalet 

var uppsagt. Företrädare från Cementhuset angav att begreppet uppsägning mellan parterna inte 

hade varit på tal förrän i april 2014. Innan dess hade varken någon skriftlig eller muntlig 

uppsägning från Cloetta inkommit till Cementhuset.

I en situation där parterna står ord mot ord så är det kärande, part som påstår något, som således har 

att styrka detta. Bevisbördan för att en giltig uppsägning av hyresavtalet har skett förelåg således på 

Cloetta. Den bevisning som hade framlagts tydde inte på att det skett någon skriftlig uppsägning. 

De åberopade mejlkonversationerna hjälpte dessvärre inte saken. Vidare hade den muntliga 

uppsägningen inte bekräftats, vilket medförde att den muntliga uppsägningen miste sin rättsverkan. 

Eftersom Cementhuset även hade åberopat bristande skriftkrav vid uppsägningen ansågs inte 

hyresavtalet ha varit uppsagt genom konkludent handlande.

Med det sagda konstaterade slutligen tingsrätten att någon uppsägning inte hade skett, vare sig 

skriftligen, muntligen eller genom konkludent handlande. 

Hade parterna genom konkludent handlande ingått avtal om uppsägning av hyresavtalet?

Parterna var överens om att konversationerna via mejl den 6 och 13 mars inte ledde till någon 

sådant avtal. Det förelåg sedan ovisshet om vad önskan hos Cloetta varit. Bland annat hade 

företrädare från Cementhuset arbetat med att Cloetta skulle komma ut ur kontraktet tidigare men att 

Cloetta inte längre var intresserad utav detta, vilket framgår av mejl. Företrädare från Cloetta hade 

sedan uppgett att denne ringde företrädare till Cementhuset för att klargöra att Cloetta ville komma 

ut ur kontraktet. Företrädare från Cementhuset hade sedan uppgett att det under perioden 2013-2014

var tvetydigt vad Cloetta hade för planer. Å ena sidan efterhörde sig Cloetta efter möjligheterna att 

köpa sig ur kontraktet, och å andra sidan hyrde Cloetta ytterligare lagerutrymme från Cementhuset. 

Företrädare från Cementhuset kommer inte ihåg att denne var i kontakt med företrädare från Cloetta

den 20 november 2013. Utifrån skriftkravet mellan parterna samt att parterna i övrigt måste vara 

införstådda med vad som krävs för en uppsägning i ett hyresförhållande konstaterade tingsrätten att 

det inte var visat att parterna hade ingått ett avtal om uppsägning av hyresavtalet genom konkludent 

handlande.90 Därav ansåg tingsrätten att Cloetta inte hade sagt upp hyresavtalet konkludent.

90 Se NJA 2015 s 186.
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Hade Cloetta sagt upp hyresavtalet skriftligen?

Företrädare från Cloetta hade avsänt mejl om uppsägning till hyrestidens utgång den 31 december 

2014, dels den 27 februari 2013 och dels den 13 mars 2013. Mejlen var alltså skickade drygt ett år 

innan hyresförhållandet hade upphört.  I båda mejlen framgick att företrädaren från Cloetta ställde 

frågor gällande Cloettas förutsättningar att få avträda hyreskontraktet i förtid, dvs. den 31 december 

2014. Med anledning av att det ansågs ostridigt att MBL-förhandlingar genomfördes i maj 2013, 

ansåg hovrätten att mejlen den 27 februari 2013 och 13 mars 2013 inte var att anse som skriftliga 

uppsägningar.

Hade Cloetta sagt upp hyresavtalet muntligen?

Enligt parternas hyreskontrakt förelåg det krav på skriftlighet. I 8 § 1st HL ger dock lagen möjlighet

till muntlig uppsägning om detta bekräftas med ett skriftligt erkännande. I 1 § 5st HL framgår att 

förbehåll, dvs. sådant som är avtalat parterna emellan, som strider mot hyreslagens bestämmelser är 

utan verkan mot hyresgästen. Detta innebär, att trots vad som föreskrivs i hyreskontraktet om 

skriftlighet, inte hindrar möjligheten till muntlig uppsägning, förutsatt att kravet på skriftligt 

erkännande finns.91 

Hade Cloetta sagt upp hyresavtalet genom konkludent handlande?

I 8 § 1st HL stadgas krav på skriftlighet eller muntlighet vid uppsägning. Det finns inte i lagen 

någon bestämmelse som ger utrymmer för något annat sätt.92Dessutom hade parterna i avtalet 

avtalat om skriftlighet. Vilket innebar att Cloettas yrkande om konkludent handlande inte hade 

någon framgång.

Hade parterna avtalat om att hyresförhållandet skulle upphöra?

Bevisbördan låg på Cloetta att styrka att det förelåg en överenskommelse om uppsägning. Skälen 

till Cloettas yrkande bestod dels av en traditionell avtalsmodell med anbud-accept, dels genom en 

modell med s.k. successivt avtalsslut. Cloetta framhöll att Cementhuset hade vetat Cloettas vilja om

att flytta från lokalen i förtid. Dessutom hade Cloettas anbud  gällande avflyttningen accepteras av 

Cementhuset genom tre olika mejl (den 6 och 25 mars 2013 samt 20 november 2013). Å ena sidan 

hade accepten skett konkludent genom utannonsering av lokalen efter MBL förhandlingarna 

genomförts den 23 maj, och å andra sidan konkludent genom förbesiktning den 27 januari 2014.

91 Se NJA 2015 s 186.
92 Jfr dock arrendeavtal 8 kap. 8 § JB.
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Kraven på skriftlighet eller muntlighet vid uppsägning, anser hovrätten syftar till att säkerställa 

stabilitet i hyresförhållanden och därmed undvika oklarheter i fråga om hyresförhållandets bestånd, 

gällande bägge parter. 

Cloetta hade gjort gällande att bolaget i ett tidigt skede har visat sin vilja till Cementhuset att flytta i

förtid. Genom vittnesförhör framgår att vid parternas möte i januari 2013, hade Cloetta förklarat att 

de hade för avsikt att flytta sin lagerverksamhet till annan plats samt att det vid mötet även 

diskuterades om det var möjligt för Cloetta att frånträda hyresavtalet i förtid. Sedan företrädare från 

Cementhuset i maj 2013 informerats av företrädare från Cloetta om att MBL- förhandlingarna var 

genomförda, annonserade Cementhuset ut lokalen som ledig på sin egen hemsida. Därmed borde 

Cloettas vilja ha framstått som klart till Cementhuset.

Innehållet i de mejl som företrädare från Cementhuset besvarade Cloettas mejl med, ansågs inte 

enligt hovrätten, med anledning av ordalydelsen, innehålla någon accepts. De två första mejlen 

berörde endast förutsättningarna för Cloetta att bryta hyresavtalet i förtid. Gällande utannonseringen

ansåg inte hovrätten att det skulle anses som en accepts, utan enbart ha haft till syfte att tillmötesgå 

Cloettas intresse av att lokalen skulle hyras ut under uppsägningstiden för att begränsa Cloettas 

skada.  Cementhuset genomförde också en förbesiktning den 27 januari 2014, där företrädare från 

Cloetta, Cementhuset samt en potentiell köpare. Vidare framgick det av protokollet från 

besiktningen att Cloetta hade kvar viss verksamhet i lokalerna samt viss fast och lös egendom och 

maskiner. Det förelåg olika uppfattningar mellan parterna gällande syftet med för besiktningen. Ur 

hovrättens perspektiv konstaterades att syftet antas vara att underlätta för slutbesiktningen, 

underlätta för Cloetta att lämna lokalen samt underlätta för Cementhuset att snabbt hyra ut lokalen 

till en ny hyresgäst efter Cloettas. Hovrätten ansåg inte att parternas vilja med förbesiktningen var 

att avstå från skriftlighetskravet i hyresavtalet.

Parterna synes ha haft begränsat antal kontakter mellan förbesiktningen den 27 januari 2014 och 

tills början av april 2014. Under denna period hade det inte framkommit några uppgifter om att 

Cloetta har utrymt lokalen eller överlämnat nyckeln till Cementhuset. Hovrätten konstaterade 

därmed, mot bakgrund av det anförda, att Cloetta inte hade visat att parterna avtalat om att 

hyresförhållandet skulle upphöra vid utgången av 2014 enligt någon av de avtalsmodeller som 

Cloetta åberopat. Inte heller ansåg det visat att Cementhuset genom passivitet och rehabilitering 

hade gått med på att hyresavtalet skulle upphöra. 
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5.3 Tvetydig

5.3.1 Svea hovrätt mål nr T 392-16

Svea hovrätt mål nr T 392-16

2016-06-03

Polarn O. Pyret AB(HG) VS Rodamco Täby Centrum KB(HV)

Avhysning

Kort redogörelse av målet

Rodamco Täby Centrum KB, fortsättningsvis Rodamco, yrkade i tingsrätten att Polarn O. Pyret AB,

fortsättningsvis POP, skulle avflytta. Det framgick av uppsägningen att hyreskontraktet hade sagts 

upp för avflyttning med anledning av ombyggnation och annan befogad anledning(annat 

brukningsändamål). Uppsägningen, enligt Rodamco, uppfyllde inte kraven som uppställs i 58 § HL.

Enligt POP  var det oklart om det var fråga om uppsägning för avflyttning eller uppsägning för 

villkorsändring. Följebrevet talade nämligen, enligt POP, för att det varit fråga om villkorsändring. 

Detta på grund av att uppsägningen i kombinationen med följebrevet och erbjudandet att få hyra det

nya objektet skapade oklarhet om uppsägningen gällde avflyttning eller villkorsändring. 

Domstolarnas resonemang

Tingsrätten hade att pröva om uppsägningen uppfyllde formkraven i 58 § HL.

Hyresvärden ska vid uppsägning, 58 §1st HL, underrätta om de villkor som denne kräver för att 

förlänga hyresförhållandet eller om orsaken till att han vägrar medge förlängning samt underrättelse

om att hyresgästen måste hänskjuta tvisten till hyresnämnden om hyresgästen inte går med på att 

flytta utan att få ersättning enligt 58b § HL. Underlåter hyresvärden att fullgöra vad som åligger 

honom så är uppsägningen utan verkan.

Tingsrätten hänvisade till ett mål93 i Högsta domstolen där det slogs fast att en hyresgäst till grund 

för uppsägning inte kan åberopa såväl att han önskar ändring av hyresvillkoren som att han vill 

flytta vid hyrestidens utgång.  Även i den juridiska litteraturen har motsvarande anförts, dvs. att 

förbudet mot alternativa uppsägningar gäller även för en hyresvärd.94 Anledningen till att man inte 

93 Här åsyftas NJA 1998 s 426.
94 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen: en kommentar, s 800.
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kan åberopa både villkorsändring och avflyttning beror på att rättsverkningarna av de två 

uppsägningarna skiljer sig åt, vilket anförs i det refererade rättsfallet.

Rodamcos uppsägning ansågs vara väldigt tydlig, där både orsaken till vägran (ombyggnation och 

annan befogad anledning beskrivs) samt underrättelse om hänskjutande till hyresnämnden för 

medling, fanns att tillgå. Därav ansåg tingsrätten inte att uppsägningen var otydlig. POP hade inte 

invänt sig mot det sagda, men däremot gjorde POP gällande oklarheten om man läser uppsägningen 

tillsammans med det bifogade följebrevet. Där framgick tvetydigheten tydligt. I följebrevet ansågs 

det dock stå klart att det var fråga om avflyttning. Det som skapade oklarhet för POP var att det i 

följebrevet fanns information om att POP kommer att erbjudas fortsatt förhyrning av de nu 

uppsagda hyresobjektet och att därför bifogades nya hyresavtal till uppsägningen. Tingsrätten ansåg

att hyresvärdens uppsägning hade ett sådant innehåll och var så pass tydlig att det inte rådde något 

tvivel om att uppsägningen uppfyllde formkraven i 58 § HL. 

Av intresse kan även påpekas att POP framförde i ett par inlagor att hyreslokalen varken hade 

byggts om eller skulle användas för annat brukningsändamål. POP hade dock inte påstått att det 

faktum att uppsägningshandlingen, enligt POP:s uppfattning, innehöll sakligt sett oriktig 

information medförde att uppsägningen skulle varit ogiltig. Som kan läsas ovan så hade POP endast

framfört  ”tolknings- och formfel”, och inte någon ren saklig brist. På grund av det anförda och då 

POP inte heller hade gjort någon annan invändning i målet så fick Rodamcos bifall till sitt yrkande 

om avhysning. I hovrätten träffades en förlikning mellan parterna.
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5.3.2 Göta hovrätt mål nr T 158-07

Göta hovrätt  mål nr T 158-07

2008-01-30

Teknostaden AB (HV) VS Danielsson Sverige Aktiebolag (HG)

Hyra

Kort redogörelse av målet

Teknostaden AB, fortsättningsvis Teknostaden, stämde Danielsson Sverige Aktiebolag, 

fortsättningsvis Danielsson, inför tingsrätten. Teknostaden ansåg att Danielssons uppsägning 

berörde villkorsändring och inte avflyttning. 

Följande innehåll framkom i målets uppsägning:

-”Uppsägning av hyreskontrakt

Vi säger härmed upp hyreskontraktet nr 01-04 avseende lokal i fastigheten ”Kv Frysen 1”, 

Eriksbergs gatan 3 i Motala. Enligt avtalet gäller 12 månaders uppsägningstid och då 

nuvarande avtalsperiod enligt avtalet löper mellan 2004-03-01 – 2006-02-29 kan ett nytt 

eller omförhandlat avtal påbörjas fr.o.m. 2006-03-01.

Vi ser fram emot att träffa er för att diskutera en reducering av den yta vi idag hyr med en 

förhoppning att vi kan komma överens om ett nytt avtal före utgången av augusti 2005.”-

 Den minskade ytan preciserades aldrig i skrivelsen från Danielsson och av den anledningen ansågs 

uppsägningen ogiltig. 

Domstolarnas resonemang

Teknostaden hade till stöd för sin tolkning i tingsrätten hänvisat till ett telefonsamtal mellan 

företrädare från Teknostaden och företrädare från Danielssons. Tingsrätten ansåg inte att de 

åberopade förhören visade på att uppsägningen behandlade uppsägning för ändrade villkor.
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Tingsrätten hänvisade, liksom ovanstående rättsfall, till rättspraxis där det framgår att en hyresgäst 

kan säga upp ett avtal till avtals tidens utgång antingen för avflyttning eller för ändrade villkor. 

Högsta domstolen anförde i målet att det inte kan komma i fråga att en hyresgäst till grund för sin 

uppsägning åberopar såväl att han önskar ändring av hyresvillkoren som att han vill flytta vid 

hyrestidens utgång, oavsett om denne åberopar dessa grunder i förening eller alternativt. Detta med 

anledning av att rättsverkningarna för uppsägning för avflyttning och uppsägning för ändrade 

villkor skiljer sig åt. Det anses allmänt vedertaget att en uppsägning för villkorsändring, där man 

begär en ökning eller minskning av ytan, ska anses ogiltig.95 Det krävs att hyresgästen i anslutning 

till uppsägningen även diskuterar med hyresvärden gällande att träffa ett nytt avtal för att uppnå en 

ökad eller minskad yta. Kravet på hyresgästens uppsägning är helt enkelt att uppsägningen är så 

pass klar så att mottagaren inte behöver sväva i tvistemål om vad avsändaren menar och om 

uppsägningen ändock är så pass osäker bör avsändaren få stå risken härför.96 

Tingsrätten ansåg därför att diskussionen kring reducering av ytan innebar att hyresgästen önskade 

ett helt annat hyresobjekt än det tidigare och att det endast kan anses acceptabelt om hyresgästen 

säger upp avtalet för upphörande i dess helhet. Uppsägningen i målet ansågs därför som en 

uppsägning för avflyttning. Käromålet ogillades därför. Liksom tingsrätten delade även hovrätten 

samma uppfattning gällande den muntliga bevisningens bristande vägledning. Detsamma även för 

den skriftliga bevisningen. Vidare i hovrättens bedömning anförde man att uppsägningshandlingens 

rubrik lydde ” Uppsägning av hyreskontrakt”. Därmed konstaterade hovrätten att rubriken saknade 

innehåll om att det skulle röra sig om uppsägning för villkorsändring. Dessutom saknade även 

handlingen uppgift om vilket villkor i avtalet som skulle ändras. En ändrad yta utgör såldes inte ett 

villkor i lagen mening. 

Sammantaget fann hovrätten att uppsägningshandlingens sakliga innehåll talade starkt för att 

Danielsson inte hade för avsikt att kräva någon villkorsändring för att säkra sitt besittningsskydd. 

Det är således endast hyresgästens villkorsändring som utlöser det indirekta besittningsskyddet och 

inte uppsägning för avflyttning. Slutligen är det inte möjligt att genom villkorsändring få till stånd 

en ändrad area i ett hyresavtal utan att då blir fråga om att ingå ett nytt avtal om ett annat objekt. 

Hovrätten fann därmed att Danielsson sagt upp hyresavtalet för upphörande till avtalstidens utgång. 

Teknostadens överklagande lämnades således utan bifall.

95 Victorin, Kommersiell hyresrätt, s 38.
96 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen: en kommentar, s 794.
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6 Analys
Det synes, mot bakgrund av de refererade rättsfallen97, föreligga en hel del komplexitet inom 

lokalhyresrätten. I analysen avses att reda ut rättsfallens problematik genom att bena ut och 

strukturera upp problemen i egna avskilda frågor. Naturligtvis kommer aspekter och tankar från det 

enskilda rättsfallet att vägas in i frågeställningen. Problemformuleringarna98 kommer här att 

besvaras.

För att underlätta tankegångarna har jag valt att benämna rättsfallen enligt följande:

Svea hovrätt mål nr T 268-16 = ”Hässelby-fallet”

Hovrätten över Skåne och Blekinge mål nr T 1806-14 = ”Lindström-fallet”

Göta hovrätt mål nr T 801-15 = ”PEMA-fallet”

Göta Hovrätt mål nr T 62-16 = ”Cloetta-fallet”

Svea hovrätt mål nr T 392-16 = ”POP-fallet”

Göta hovrätt  mål nr T 158-07 = ”Teknostaden-fallet”

6.1 Hur lång är acceptfristen?

I litteraturen99, varierar längden på acceptfristen beroende på komplexitet och omfattning samt att 

acceptfristen normalt varierar mellan två veckor och två månader. 

I ”Hässelby-fallet” översände hyresvärden avtalsförslaget gällande villkorsändringen i mars 2014. 

Hyresgästen påstås sedan ha ingått ett muntligt avtal den 20 mars 2014, vilket dock inte kunde 

styrkas. Ett undertecknande skedde sedan av hyresgästen den 2 april 2014, genom vittnesförhör. 

Men översändandet skedde inte förrän den 12 juni 2014. Den avgörande frågan i målet är således 

om översändande av det undertecknade avtalet den 12 juni 2014 skedde inom acceptfristen. Då 

hyresgästen påstår att ett muntligt ingående skedde den 20  mars vet vi alla fall att anbudet avsändes

innan den 20 mars. Detta i sin tur innebär att om vi ska utgå från att acceptfristen förhåller sig till ca

två månader, så har i vart fall fristen ”löpt ut” i mitten av maj. Vilket innebär att tiden hann att 

passera minst två månader och 14 dagar, under förutsättning att anbudet avsändes senast den 20 

mars. I sin tur ytterligare nio dagar då hyresgästens anbud ändock gick igenom. Tingsrätten ansåg 

hel enkelt inte att det gjorde någon större skillnad om hyresgästen accepterade anbudet nio dagar 

senare efter hyresvärdens vilja att avsluta förhandlingarna. Om hyresvärden stått öppen för 

förhandlingar några dagar innan kan knappast viljan att avsluta förhandlingarna vara så stark bara 

97 Se avsnitt 5.
98 Se avsnitt 1.2.
99  Se avsnitt 5.1.1.
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några dagar senare. Att hyresvärden är öppen för förhandlingar efter två månader, måste innebära 

att två månader inte är en exakt tidsgräns. I följande fall har tidsgränsen passerat minst två månader 

och 23 dagar.  Genom avrundning och med hänsyn till att den påstådda muntliga accepten inte 

skedde exakt samma dag som anbudet, så låg accepten i följande fall på ca tre månader.

Vi kan här se egentligen två frågor. Inte endast acceptfristens längd utan även hyresgästens 

möjlighet att acceptera ett anbud i efterhand trots hyresvärden motvilja att fortsätta. Var går 

egentligen gränsen? Hur många dagar kan hyresgästen i efterhand komma att acceptera ett anbud 

som egentligen inte anses levande ur hyresvärdens perspektiv? Det synes således ligga många lösa 

frågor i luften och jag anser att acceptfristens längd för accept av anbud bör anges i ett avtal i 

samband med yrkande av villkorsändring. Därmed undvika en ”ord mot ord” argumentation där 

parternas subjektiva uppfattning är ytterst ointressant ur ett rättsligt perspektiv. 

Tanken är uppenbarligen att man ska hålla sig till ca två månader, med anledning av hänskjutande 

till hyresnämnden ska ske inom samma tidsaspekt, dock är regeln om hänskjutande direkt och inget 

rekommenderande. Frågan är dock hur dessa två tidsramar förhåller sig till varandra. Hyresgästen 

kan givetvis anta anbudet efter det att hänskjutande till hyresnämnden har skett, men med det sagt 

betyder det inte att ett avtal därav kommer till stånd. Enligt hovrätten i  ”Lindström-fallet”finns det 

enligt hovrättens mening inte skäl att se annorlunda på acceptfristen vid hyresgästens uppsägning. 

De allmänna reglerna om acceptfrist gäller således även här.  Om acceptfristens längd inte har 

preciserats av anbudsgivaren så gäller nämligen legal acceptfrist enligt 3 § 1 st AvtL. Den legala 

acceptfristen ska enligt vad som nämns i  ”Lindström-fallet”vara skälig. Vid 

skälighetsbedömningen tar man hänsyn till bl.a. hur lång betänketid anbudsmottagaren behöver och 

hur lång tid det är rimligt att anbudsgivaren är ensidigt bunden. Ytterligare faktorer som påverkar 

acceptfristens längd är om parterna är affärsmän eller privatpersoner och om acceptanten var bekant

med det tilltänkta avtalets ekonomiska konsekvenser. I förstnämnda rättsfallet så innebar den 

ovillkorliga tidsmässiga acceptfristen att den sedvanliga och skäliga acceptfristen blir att utgå ifrån, 

innebärande att tidsfristen sträckte sig fram till utgången av det då gällande hyreskontraktet dvs. till 

den 30 september 2014. Därmed anses hyresgästen i det första fallet i god tid före utgången av 

hyreskontraktet accepterat anbudet inom den sedvanliga acceptfristen. Därmed hade inte 

hyresvärden fog för sen mening i förevarande fall att påtala att accepten skedde för sent. För det 

första så var acceptfristen inte uttryckligen bestämd i anbudet. För det andra sträcker sig den 

sedvanliga och skäliga acceptfristen fram till utgången av det då gällande hyreskontraktet. För det 

tredje skedde accepten den 12 juni i mitten av den sedvanliga och skäliga acceptfristen. Då anbudet 
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sändes i mars och slutdatum för accept till utgången av hyreskontraktet i september, innebär 

avslutningsvis, i enighet med domstolens domskäl, att accepten den 12 juni, nio dagar senare än 

hyresvärdens vilja att inte längre godta en accept, är utan verkan.

I  ”Lindström-fallet” hade hyresgästen sagt upp för villkorsändring varpå hyresvärden inte hade 

accepterat i tid. Hyresvärden anför då omständigheter som denne då menar att hyresgästen, i och 

med dessa handlingar, hade förlängt acceptfristen. Det handlar om att förlängning av acceptfristen 

enligt hyresvärden hade skett, dels genom ansökan om medling i hyresnämnden, och dels att denne 

dessutom har begärt sammanträde i nämnden. ”Hässelby-fallet”och ”Lindström-fallet” skiljer sig 

på så vis att det i ”Hässelby-fallet” var hyresvärden som sade upp för villkorsändring och i 

”Lindström-fallet” istället hyresgästen. Detta utmynnar sig i att när hyresgästen i ”Lindström-

fallet” säger upp för villkorsändring så ska hyresgästen hänskjuta tvisten till hyresnämnden inom 

två månader om inte parterna kommer överens. Detta innebär per automatik att acceptfristen vid 

hyresgästens villkorsuppsägning är två månader. Visserligen kan parterna komma överens vid 

medlingen. Därmed har hyresvärden i  ”Lindström-fallet” fel när han påstår att förlängning av 

acceptfristen skulle ha skett i och med ansökan om medling och begäran av sammanträde. 

Hyresgästen kan i hyresnämnden vidhålla sin medlingsansökan utan att denne på något sett skulle 

ha avgett ett nytt bindande anbud med en ny frist. 

I ”Hässelby-fallet”ansågs visserligen inte accepten falla utanför acceptfristen, men en fundering är 

hur det skulle kunna sett ut om accepten skedde utanför acceptfristen. Om accepten företogs efter 

utgången av acceptfristen, skulle den påtalade muntliga uppsägningen eller vid tiden för 

undertecknandet, kunna ses som ett liknande ”preskriptionsavbrott”, dvs. att det per automatik blir 

en förlängning av preskriptionstiden eller acceptfristen, genom erkännandet. Visserligen torde inte 

den muntliga uppsägningen kunna ha någon betydelse om den ändå inte kan styrkas, men likväl 

skulle det undertecknade accepten utan översändande men med vittnesförhör kunna styrkas.

6.2 Bör vi ta bort möjligheten till muntlig uppsägning?

Bevisbördan på muntlig uppsägning ligger hos hyresgästen. Den muntliga uppsägningen är såldes 

endast en möjlighet för hyresgästen när denne vill flytta.100 Beakta följaktligen att hyresvärdens 

möjlighet till muntlig uppsägning vid hyresförhållande om tre månader eller kortare inte här är av 

intresse. 

100  Se avsnitt 3.1.
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Avrådande från muntligt ingående är, oavsett vilket sorts avtal, något som ständigt 

uppmärksammas. Det säger sig självt. Bevisbördan är tämligen vag. Vem hyresgästen är kan 

variera, en stor aktör eller en småföretagare. Beakta följaktligen skillnaden av hyresgästen i 

”Hässelby-fallet”bestående av en privat person respektive ”PEMA-fallet” och ”Cloetta-

fallet”bestående av två större företag. Givetvis synes hyresgästens kunna vara i underläge, liksom 

en konsument. Detta ger en uppfattning av att hyresgästen faktiskt har en mindre roll, och är i 

underläge. Med ett eventuellt underläge och med kravet på att precisera bevis, säger det sig självt att

en muntlig uppsägning knappast ger med sig något positivt. Tyngden ligger givetvis också på det, i 

uppsatsen omtalade skriftliga erkännandet. Men där har hyresvärden i slutändan makten att inte 

besvara den muntliga uppsägningen. På så vis att denne ser till att det skriftliga erkännandet inte 

bekräftar den muntliga uppsägningen.  

I tingsrättens domskäl till”PEMA-fallet”framhålles att likväl som tydlighetskrav ställs på skriftlig 

uppsägning så bör naturligtvis tydlighetskravet likväl gälla även vid muntlig uppsägning. Vilket 

borde ses naturligt i och med att den muntliga uppsägningen redan från början är mer kravlös. 

Självklart bör en variant till dess skriftliga uppsägningen finnas, ett tillvägagångssätt som både är 

enklare och smidigare, förutsatt att parterna har en god relation. Min tanke är att muntlig 

uppsägning bör användas i specifika fall, där relationen mellan hyresgästen och hyresvärden är 

relativt god. I och med bristande bevis så vore tvisten ett faktum i ett hyresförhållande där parterna 

med sannolikhet inte kan komma överens. Visserligen är det skriftliga erkännandet till för att stärka 

den muntliga uppsägningens rättskraft, men det förutsätter att den också bekräftar den muntliga 

uppsägningen. Återigen bör man vara eftertänksam när man väljer den muntliga uppsägningen. 

Bevisbördan ligger på den som hävdar muntlig uppsägning. Vid den muntliga uppsägningen bör 

framgå vilket hyresförhållande som sägs upp och till när, vilket motsvarande också bör bekräftas. 

I”PEMA-fallet” innehöll det skriftliga brevet som hyresgästen påtalade vara hyresvärdens 

bekräftelse, inte på något sätt information om att det berörde en muntlig uppsägning. Det ges inget 

förklaring i brevet att hyresgästen överhuvudtaget muntligen förklarat sig att vilja säga upp 

hyresavtalet. Ordalydelsen i förevarande brev talar mer för att ett mottagande av en skriftlig 

uppsägning, som hyresgästen dessutom hävdar, inte har skett. Vilket meddelande som helst kan inte 

tjäna som erkännande i lagens mening. Erkännandet bör vara lika tydligt som själva uppsägningen, 

som erkännandet ersätter. Knappast kan hyresgästen under alla omständigheter, efter att ha läst 

brevet, rimligen kunnat tro att hyresvärden inrättat sig efter att hyresförhållandet skulle upphöra.
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I ”Cloetta-fallet” så godtas den muntliga uppsägningen, trots att det i villkoren i hyresavtalet 

stadgas krav på skriftlighet i uppsägningen. Detta med anledning av att 1 § 5st HL hävdar att sådant 

som är avtalat parterna emellan, som strider mot hyreslagens bestämmelser är utan verkan mot 

hyresgästen. Frågan är dock om den muntliga uppsägningen i fallet kunde antas i och med dess 

skriftliga krav på bekräftelse. Hovrätten ansåg inte att hyresvärdens mejl enligt ordalydelsen 

uppfyllde kravet för en accept.  De två mejlen som framgår av omständigheterna handlar endast om 

förutsättningarna för hyresgästen att bryta hyresavtalet i förtid. 

I ”PEMA-fallet” så hänvisar domstolen till förarbetena101, där de sakkunniga i propositionen 

anförde att skriftlig uppsägning inte ska kunna ersättas med uppsägning med vittnen eller med 

skriftligt erkännande om uppsägning. Här visade man tydligt att ingenting kan anses vara bättre, 

tydligare och säkrare än en skriftlig uppsägning. Ändock talade man i senare förarbeten102 om 

fördelen med att ha möjligheten till muntlig uppsägning. Den ansågs nämligen väl inarbetad hos 

hyresgästerna.

Vad är då vitsen att fortsätta hålla den möjligheten öppen? Att den anses inarbetad är visserligen ett 

bra argument, men den synes ju inte ha någon närmare praktiskt användning. Visserligen har den 

muntliga uppsägningen varit en tillgång för många. Den är smidig på så sätt att hyresgästen snabbt 

kan ringa i en stressig situation, eller för senioren som hellre tar det per telefon. Men för det fall att 

den uppsägningen inte kan strykas eller ter sig ofullständig, så blir det mer problem än vad det vad 

tänkt från början. Ty, det spelar ju ingen roll att hyresgästen har möjligheten till muntlig uppsägning

inarbetad, det är ju onekligen hyresvärden som har den slutliga makten att bekräfta eller inte 

bekräfta. En ekvation som inte går ihop.

6.3 Hur ser möjligheten ut att kunna tillämpa konkludent handlande 

vid uppsägning? 

I ”Cloetta-fallet” var viljan enligt hyresvärden otydlig hos hyresgästen. Hyresgästen efterhörde å 

ena sidan möjligheterna att köpa sig ur kontraktet, men samtidigt å ena sidan hyrde ytterligare 

lagerutrymme från hyresvärden. Att viljan är var tvetydig är ett faktum, men frågan är hur 

möjligheten till konkludent uppsägning står sig i förhållande till konkurrensen om skriftlig 

alternativt muntlig uppsägning.

101 Se avsnitt 5.2.1.
102 Se avsnitt 5.2.1.
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I förevarande fall förelåg det ett skriftkrav i uppsägningen. Till skillnad från möjligheten till muntlig

uppsägning, som i lagen står över ett skriftligt krav i hyresvillkoren,103 så är inte konkludent 

uppsägning i lagen stadgad. Här får alltså det skriftliga kravet fullverkan, detta också utifrån att den 

konkludenta vilja inte heller kunde bevisas. 

Varför denna fråga är av intresse är nämligen för att man i domskälen  i ”Cloetta-fallet”hänvisar till

rättsfall NJA 2015 s. 186104, där man i punkt 17 har slagit fast att skriftlighetskravet i 8:8 1st JB inte 

hindrar att parterna i ett arrendeavtal kan få avtalet att upphöra utan uppsägning genom en 

uttrycklig eller tyst överenskommelse. Man menar att motsvarande bör kunna gälla även 

beträffande hyresavtal. Det förutsätter också att bevisbördan av den som påstår följande också kan 

styrka detta. I förevarande fall var viljan hos hyresgästen otydlig och ansågs därmed inte uppfylld. 

Hovrätten konstaterar i ”Cloetta-fallet”att de skriftliga kravet är till för att säkerställa stabilitet i 

hyresförhållanden och att undvika oklarheter i fråga om hyresförhållandets bestånd. Därav 

skriftlighet eller skriftligt erkännande vid muntlig uppsägning. Reglerna handlar sålunda om att 

tillvarata både hyresvärdens och hyresgästens intressen. Lagstiftarens utgångspunkt är således att 

om uppsägning av hyresavtal ska så ske, ska detta göras genom handlingar som har skriftlig form. I 

förevarande fall har parterna dessutom avtalat om att hyresavtalet skulle sägas upp skriftligen.

Konkludenta handlingar är i sig ovillkorliga och sluts genom, enligt mig ”osynliga avtal”, dvs. där 

inget formellt avtal föreligger, men att parterna ändå agerar som om ett avtal existerar. Det vanliga 

och förenklade exemplet för ett konkludent handlande är när någon kliver på en buss och därigenom

blir personen skyldig att köpa sig en biljett. Vid uppsägning så föreligger dock ett skriftligt 

hyreskontrakt. Jag hyser därför den uppfattningen att med anledning av hyresavtalets skriftliga 

ingående, bör även uppsägningen ske med ett skriftkrav. Dels för att ett hyreskontrakt är skriftligt 

villkorat från början och dels att ett avtal redan har skett och att ett konkludent handlande då inte 

kan ske. Det skulle snarare ses som ett förlöjligande av det formella skriftliga ingåendet.

Likväl som anbud och accept är ett krav för ett avtalsingående, så måste det också respekteras vid 

ett ”avtalsavgående”. Avtal kräver helt enkelt samstämmiga viljeförklaringar och tystnad ses inte i 

allmänhet som samtycke i avtalsrätten. Ren passivitet fungerar helt enkelt inte som avtalsslut. 

Samtidigt så behöver inte accepten vara en viljeförklaring i egentlig mening som har ett syfte att 

åstadkomma ett avtalsslut eller på annat sätt innefatta en utfästelse. Dvs. någonting mellan 

skriftlighet och passivitet kan godtas. Härav möjligheten till konkludent handlande, ofta i form av 

103 Se avsnitt 6.2.
104 Se avsnitt 5.2.2.
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en realhandling.105 Att den har genomslagskraft i andra avtalsrättsliga sammanhang har jag 

förståelse för. Speciellt enklare former, för att återigen ta upp exemplet om passageraren på bussen. 

Men jag hyser den uppfattningen att det råder skillnad i hyresrättsliga sammanhang. Här råder det 

redan en mycket omfattad lagstiftning med tydliga krav på flera områden.

I ljuset av det sagda ställer jag mig tveksam till konkludent handlande vid uppsägning. I och med 

skriftkravet som huvudregel, skulle möjligen ett skriftligt erkännande kunna komplettera, liksom 

vid muntlig uppsägning. Högsta domstolen påtalade i NJA 2015 s. 186106 att lagens skriftkrav är till 

för att båda parters intresse, å ena sidan för att kunna konstatera att rättshandlingen företogs och å 

ena sidan när rättshandlingen skedde. 

Men utifrån Högsta domstolens argumentation i ovannämnda mål, så menar man ändå på att 

möjligheten att kringgå skriftkravet, är möjlig. Att utfallet inte blir så är en annan sak. Ty, liksom ett

schackspel är det upp till motparten vilken väg denne väjer att gå. Jag menar, skriftlighet är inget 

måste om motparten accepterar det. Motparten kan välja att aktivt acceptera bristande skriftkrav 

alternativt passivt acceptera detta genom sitt eget handlande. Att Högsta domstolen ändå uttrycker 

sig så i ett arrendesammanhang talar ändå för att ”uttrycklig eller tyst överenskommelse” borde 

kunna tillämpas även vid hyresavtal.

6.4 Vad blir rättsverkningarna av en tvetydig uppsägning? 

I ”POP-fallet” sade hyresvärden upp hyresgästen för avflyttning. Tingsrätten ansåg inte att det 

förelåg några konstigheter, innehållet uppnådde helt enkelt kraven i 58 § HL. Hyreskontraktet hade 

sagts upp för avflyttning med anledning av ombyggnation och annan befogad anledning(annat 

brukningsändamål). Hyresgästen ansåg att uppsägningen tillsammans med följebrevet var att anse 

som en villkorsändring. I följebrevet stod det nämligen att hyresgästen erbjöds fortsatt förhyrning 

av det i förevarande fall uppsagda hyresobjektet.

I ”POP-fallet” hänvisar tingsrätten i sina domskäl till ett mål från Högsta domstolen107 , där man 

slagit fast att en hyresgäst till grund för uppsägning inte kan åberopa såväl att han önskar ändring av

hyresvillkoren som att han vill flytta vid hyrestidens utgång.  Motsvarande förbud har anförts i 

litteraturen gällande en hyresvärds uppsägningen.108 Anledningen till att man inte kan åberopa både 

105 Se avsnitt 4.5.
106 Se avsnitt 5.2.2.
107 Se avsnitt 5.3.1.
108 Se avsnitt 5.3.1.
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villkorsändring och avflyttning beror på att rättsverkningarna av de två uppsägningarna skiljer sig 

åt. Hade det varit fråga om villkorsändring hade nämligen avtalet förlängts på de nya villkoren.109 

Om saken gällde villkorsändring men att parterna inte hade kommit överens så hade konsekvensen 

även där blivit avflyttning.110 I målet111 hade hyresgästen i första hand yrkat ändrade villkor och i 

andra hand att avtalet skulle upphöra. Hyresgästen ansökte inte om medling och flyttade. 

Hyresvärden hävdade att uppsägningen var ogiltig och att avtalet löpte vidare på oförändrade 

villkor med anledning av att uppsägningen gällde villkorsändring och hyresgästen inte hade ansökt 

om medling. Hyresgästen menade å ena sidan att denne sagt upp avtalet för avflyttning och å andra 

sidan att all uppsägning gällde för avflyttning om inte parterna kom överens. Men Högsta 

domstolen konstaterade, med anledning av de olika rättsverkningarna som ovan nämns, att en 

kombinerad uppsägning inte går. I och med att förstahands yrkandet avsåg villkorsändring och 

ingen ansökan om medling hade skett så blev uppsägningen utan verkan och därmed löpte avtalet 

vidare på oförändrade villkor.

I ”POP-fallet” låg problemet inte i dubbla yrkanden som sådan, utan snarare att oklarheter i en 

uppsägning skapar trubbel på så vis att de två olika vägarna ger olika konsekvenser i slutändan. 

Med hänsyn till att man bör utgå från att hyresgästen är den svagare parten, bör domstolen, ha i 

beaktan att tvetydigheten i en uppsägning sätter sig i en ännu sämre sits. I ljuset av följande anser 

jag att en hyresvärds otydliga uppsägning bör tolkas analogt genom 36§ AvtL112 till hyresgästens 

förmån. Att det träffades en förlikning i hovrätten talar ändå kanske för att hyresgästen hade någon 

form av framgång i sitt uttalande ändå.

I”Teknostaden-fallet” är det hyresgästen som säger upp hyresavtalet. Här sker tvetydigheten för 

hyresvärden direkt i uppsägningshandlingen som sådant. Som redan anförts, 113 kan uppsägningen å 

ena sidan tolkas som ett upphörande, och å andra sidan som en vädjande förklaring om att 

möjligtvis kunna diskutera den aktuella ytan och förhoppningsvis komma överens om ett nytt avtal 

före utgången av dåvarande hyresavtal. Här kan vi inte föra någon diskussion om att part som är 

mottagande av uppsägningshandlingen är i underläge, i detta fall är det som sagt hyresvärden som 

besitter denna position. Frågan är då om vi får tolka en uppsägning, som i ”POP-fallet”, i analogi 

med 36 § AvtL114 till hyresgästens förmån, även om hyresvärden själv kan hamna i denna sits. 

109 Se avsnitt 3.4.
110 Se avsnitt 3.4.
111 Se not 107.
112 Se avsnitt 4.8.
113 Se avsnitt 5.3.2.
114 Se avsnitt 4.8.

52



Det som talar för hyresvärdens sida i ”Teknostaden-fallet”är förklaringen om att kunna lösa 

följande problem på annat sätt än genom upphörande. Dessutom befinner sig denna förklaring i 

själva uppsägningsskrivelsen, till skillnad från i ”POP-fallet”, där det utgör en bilaga, vilket borde 

ses svagare. Ytan preciserades dock aldrig i”Teknostaden-fallet”, vilket är ett krav115 samt att 

reducering av ytan innebär att hyresgästen önskar ett helt annat hyresobjekt. Uppsägningen i målet 

måste därför ses som en uppsägning för avflyttning. Dessutom talar rubriken tydligt och klart för att

det råder förklaring om upphörande av avtalet i sin helhet. Det som troligtvis talar allra mest till 

hyresgästens förklaring om avflyttning är ändå att hyresgästens indirekta besittningsskydd inte 

utlöses vid avflyttning.116 Hade hyresgästen velat ha ersättning så hade villkorsändring varit 

hyresgästens rena yrkande från början, och inget tal om upphörande hade tagits med. Hade 

hyresgästen yrkat villkorsändring men ändå inte preciserat sin ändring, så hade uppsägningen varit 

utan verkan och avtalet hade fortsatt på oförändrade villkor.

I sådana sammanhang anser jag att paralleller till reservationsuppsägningar117, kan ge mer förståelse

för denne som erhåller en oklar uppsägning. Det som är av intresse här är inte 

reservationsuppsägningens funktion i sig, utan konsekvensen av att parten yrkar något annat i 

efterhand. Att part först fordrar villkorsändring och sedan i efterhand avflyttning är accepterat. 

Skulle däremot yrkandena ske till det motsatta, dvs. att part yrkar avflyttning först för att sedan i 

efterhand yrka villkorsändring, torde inte gå. Ty, hyresgästen måste kunna lita på att hyresavtalet 

ska upphöra. Därav att de är av vikt för part som är mottagande av uppsägningshandling att denne 

kan förbereda sig i god tid på vad som komma skall. Detta förutsätter därför att 

uppsägningshandlingen är så pass korrekt att det inte kan råda tvekan om något annat.

115 Se avsnitt 3.3.1.
116 Se avsnitt 3.4.
117 Se avsnitt 3.2.1.
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7 Slutord

Nedan följer en checklista för att underlätta för både hyresgäst och hyresvärd. Ofta är problemen 

möjliga att undvika. Tvister med skadestånd innebär en psykisk och ekonomisk påfrestning och jag 

vädjar därför till kommunikation och noggrannhet. Lokalhyresrätten är som tidigare sagts118 ett 

komplext område och alla har inte sakkunskap. Avser lagen att fortsättningsvis i framtiden hålla en 

lucka på acceptfristens längd och ge fortsatt möjlighet till muntlig och eventuellt konkludent 

uppsägning så är det upp till parterna att se till att deras handlande inte blir lidande för att lagen är 

otydlig. Här ställs krav på tydlighet och noggrannhet. 

Checklista på frågor som krävs till en uppsägning:

Hyresgästens uppsägning

Vilket avtal/ vilken lokal vill jag säga upp(lokalens beteckning)?

Vem är min motpart(hyresvärden)?

Vad står i avtalet om uppsägning? När ska uppsägning senast ske? Vad är 

uppsägningstiden?

Vilken form av uppsägning är det? Villkorsändring eller avflyttning? (Beakta rangordning 

och rättsföljd, samt precisera acceptfristens längd vid en villkorsändring)

Vilket tillvägagångssätt ska jag använda mig av för att säga upp avtalet/lokalen? Vad står i 

avtalet? ( Förutom skriftlighet så ger lagen enligt 1 § 5 HL företrädesrätt framför avtalet, 

dvs. muntlig uppsägning accepteras även om skriftlig uppsägning är ett krav, se 8 § HL. 

Beakta dock att ett muntlig uppsägning behöver ett skriftligt erkännande. Vad säger 

hyresvärden/avtalet om en uppsägning via konkludent handlande?)

Hur vet jag att ett skriftligt meddelande är ett erkännande till den muntliga uppsägningen? 

(Erkännandet bör motsvara datum för den muntliga uppsägningen, till vilket datum lokalen 

är uppsagd samt vem motparten är)

Hyresvärdens uppsägning

Vilket avtal/ vilken lokal vill jag säga upp(lokalens beteckning)?

Vem är min motpart(hyresgästen)?

118 Se avsnitt 1.1.
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Vad står i avtalet om uppsägning? När ska uppsägning senast ske? Vad är 

uppsägningstiden?

Vilken form av uppsägning är det? Villkorsändring eller avflyttning? (Beakta rangordning 

och rättsföljd, samt precisera acceptfristens längd vid en villkorsändring)

Beakta skriftkrav

Ur min synvinkel anser jag att det är upp till den enskilde att ta ansvar för sin egen uppsägning och 

de krav som är hängivna. Ett aktivt ställningstagande är således ett krav för varje rättssubjekt och 

det krävs då exempelvis ett aktivt deltagande från hyresgästen att inse att hyresvärden skriftliga 

erkännande inte är tillräckligt nog, och därav begära nytt erkännande, alternativt på egen hand 

genomföra en skriftlig uppsägning. Checklistan är skapad utifrån förutsättningen att 

hyresförhållandet har passerat tre månader.
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9 Rättsfallsregister
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