
 

Linköpings universitet | Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Kandidatuppsats i affärsrätt, 15 hp | Affärsjuridiska programmet  

Vårterminen 2019 | LIU-IEI-FIL-G--19/02114--SE 

 

 

 

 

 

Hyresavtals förfall när en 

bostadslägenhet förstörs 

– En ändamålsanalys av föreslagna lagändringar i 

Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs, Ds 2018:18 

 

Expiry of rental agreement when a residential 

apartment is destroyed  

– A purpose analysis of proposed amendments in 

Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs, Ds 2018:18  

 

 

Hilda Johansson  

Johanna Rygaard 
 

 

Handledare: Johan Wessén  

Bedömare: Anders Holm 

Examinator: Hanna Almlöf 

 

 

 

 

Linköpings universitet 

SE-581 83 Linköping, Sverige 

013-28 10 00, www.liu.se  

http://www.liu.se/


 

Sammanfattning 

Bostadshyresgästen har i hyreslagen ett direkt besittningsskydd vilket skyddar hyresgästen från 

att hyresvärden säger upp avtalet utan saklig grund. Om lägenheten förstörs kan dock inte 

besittningsskyddet skydda hyresgästen utan hyresavtalet förfaller. Genom hyresavtalets förfall 

upphör hyresvärdens och hyresgästens förpliktelser gentemot varandra, vilket medför att 

hyresgästen inte längre har rätt att nyttja lägenheten även om hyresvärden bestämmer sig för att 

återställa den. År 2018 presenterades Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs, Ds 2018:18. I 

utredningen diskuterades huruvida bestämmelsen angående hyresavtals förfall när en lägenhet 

förstörs bör ändras för att förbättra hyresgästens skydd. De förslag som presenterats är dels ett 

huvudförslag som innebär rätt till nytt hyresavtal och dels ett alternativförslag som föreskriver 

strikt skadeståndsansvar för hyresvärden. 

 

Uppsatsens syfte är att analysera de förslag som presenterades i Ds 2018:18 för att avgöra om 

dessa är ändamålsenliga. Ändamålet som departementspromemorians förslag jämförs med 

utgörs av en intresseavvägning mellan fyra skyddsvärda intressen i hyreslagen: äganderätt, 

avtalsfrihet, boendesociala aspekter och vårdplikt. Intressenas utveckling analyseras och utifrån 

utvecklingen fastställs dagens intresseavvägning, vilket utgör det ändamål som ska jämföras 

med departementspromemorians förslag.  

 

Resultatet av analysen är att departementspromemorians huvudförslag inte är helt 

ändamålsenlig utifrån det ändamål som uppställs i uppsatsen. Förslaget hade dock varit helt 

ändamålsenligt om det dessutom omfattat hyresgäster som inte fått tillträde till lägenheten när 

lägenheten blev förstörd, vilket undantagits i förslaget. Vad gäller alternativförslaget i 

departementspromemorian är resultatet av analysen att förslaget inte stämmer överens med det 

fastställda ändamålet, främst på grund av att de boendesociala aspekterna inte tillvaratagits i 

tillräcklig mån. 
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Förkortningar 

Ds Departementsserien 

EKMR Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna  

EU Europeiska unionen 

EU-stadgan Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, EUT C 202, 2016-06-07, s 389–405  

ExprL Expropriationslag (1972:719) 

FAL Försäkringsavtalslag (2005:104) 

FN Förenta Nationerna 

FN:s förklaring FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

Hyreslagen 12 kap Jordabalk (1970:994) 

JB Jordabalk (1970:994) 

JT Juridisk Tidskrift 

LAH Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder 

NJA Nytt Juridiskt Arkiv 

NyttjL Lag (1907:36) om nyttjanderätt till fast egendom 

Prop Proposition 

RBD Rättsfall från Bostadsdomstolen 

RF Regeringsform (1974:152)  

RH Rättsfall från hovrätterna 

SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag 

SKL Sveriges kommuner och landsting 

SOU Statens offentliga utredningar 

SvJT Svensk Juristtidning 

 

  



 6 

1  Inledning 

1.1  Problembakgrund 

Hyreslagen, 12 kap jordabalken (1970:994), är till stora delar ett skydd för hyresgästen, främst 

genom det lagstadgade besittningsskydd som finns vad gäller hyra av bostad. Enligt 12 kap 

10 § 1 st och 16 § 1 st jordabalken (JB), förfaller dock hyresavtalet när en lägenhet förstörs, 

exempelvis vid brand. Att avtalet förfaller innebär att parternas förpliktelser upphör utan att 

uppsägning behöver ske.1 Bestämmelsen om hyresavtals förfall vid en förstörd lägenhet innebär 

således ett svagt skydd för hyresgästen.  

 

Den befintliga lagregleringen om förfall av hyresavtal när en bostadslägenhet förstörs har 

tidigare utretts2 men har inte lett till någon lagändring. Dagens reglering har i flera sammanhang 

kritiserats och Lars Westerberg, ledamot i Hyresgästföreningen Lunds styrelse, förklarade i en 

artikel från år 2016 att tolkning av lagen kan bli samhällsoansvarig. Han påstod också att ”[d]et 

är oetiskt att någon som drabbats av en sådan olycka också ska bli vräkt”.3 Robert Jademyr, 

säkerhetschef på bostadsbolaget Familjebostäder i Göteborg, förklarade att det i snitt brinner 

en gång i veckan i bolagets fastigheter.4 Uttalandet tyder på att hyresavtals förfall kan vara ett 

vanligt förekommande fenomen.  

 

Frågan uppmärksammades återigen år 2017 när Hyresgästföreningen uppmanade Justitie-

departementet till ytterligare en utredning.5 I april 2018 publicerades Hyresgästskydd när en 

lägenhet förstörs, Ds 2018:18, med förslag om lagändring på området. Flera remisser med 

utlåtanden har inkommit men vid tidpunkten för när denna uppsats skrivs råder osäkerhet om 

förslaget kommer föranleda någon lagändring.  

 

I Ds 2018:18 diskuterades hyresgästens besittningsskydd avseende 12 kap 10 § 1 st och 16 § 

1 st JB och i utredningen framfördes förslag med ändringar av rättsläget. Förslagen bestod bland 

annat av en ny bestämmelse som innebär att hyresgästen ska ha möjlighet att begära ett nytt 

hyresavtal när en lägenhet förstörts. Att erhålla ett nytt avtal ska dock endast ske i det fall det 

                                                 

1 Holmqvist, Thomsson, Hyreslagen: en kommentar, s 89. 
2 Se SOU 2000:76 och SOU 2008:47. 
3 Eriksson, ”Hyresavtal brinner upp när lägenheten brinner”, Brandsäkert.  
4 Eriksson, ”Hyresavtal brinner upp när lägenheten brinner”, Brandsäkert. 
5 Hyresgästföreningen, Regeringen måste se över hyresgästens rättslösa ställning vid brand i lägenhet. 
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kan anses skäligt utifrån parternas förhållanden.6 I en alternativ bestämmelse åläggs 

hyresvärden ett strikt skadeståndsansvar om hyresvärden inte kan erbjuda ett nytt avtal.7 

1.2  Problemformulering 

Är de föreslagna bestämmelserna angående hyresavtals förfall som presenterats i 

Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs, Ds 2018:18, ändamålsenliga?  

1.3  Syfte 

Utredningar från Departementsserien har kritiserats som rättskälla på grund av att utredningens 

omfattning och analys är begränsad.8 Syftet med uppsatsen är av denna anledning att kritiskt 

granska de förslag som lämnats i Ds 2018:18 utifrån det ändamål som fastställs i uppsatsen. 

Ändamålet utgörs av en intresseavvägning mellan äganderätt, avtalsfrihet, boendesociala 

aspekter och vårdplikt.  

 

Departementspromemorior kan direkt leda till en proposition utan att en SOU behöver 

tillsättas,9 och vid oklarheter i lagtext används ibland en teleologisk tolkning som innebär att 

tillämpa bestämmelsen utifrån dess ändamål.10 Om förslagen blir lag är det därför av betydelse 

att förslagen står i överensstämmelse med det ändamål som torde ligga till grund för rättsläget. 

Detta är ytterligare en anledning till varför förslagens ändamålsenlighet analyseras.  

1.4  Metod och material 

1.4.1 Rättsdogmatisk metod  

För att läsaren ska förstå förslagen som presenterats i Ds 2018:18 krävs en redogörelse av 

gällande rätt. Vid fastställandet av gällande rätt tillämpas i uppsatsen en rättsdogmatisk metod. 

Rättsdogmatisk metod innebär att fastställa gällande rätt (de lege lata) utifrån rättskällor och 

tillämpa dessa källor utifrån deras auktoritet.11 Rättskällor som i uppsatsen används för att 

beskriva gällande rätt är hyreslagen, förarbeten, tidigare domar och doktrin. På området finns 

idag få avgöranden från Högsta domstolen varför uppsatsen även behandlar underinstansdomar. 

                                                 

6 Ds 2018:18 s 68. 
7 Ds 2018:18 s 85. 
8 Bengtsson, ”Om departementspromemorior”, SvJT 2010, s 117. 
9 Bengtsson, ”Om departementspromemorior”, SvJT 2010, s 105. 
10 Papadopoulou, Skarp, Juridikens nycklar: introduktion till rättsliga sammanhang, metoder och verktyg, s 113.  
11 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s 43. 
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Underinstansdomar är dock inte auktoritära rättskällor.12 Avgöranden från lägre instanser 

används för att belysa rättsläget som det tolkas idag, däremot  bör det beaktas att rättsläget 

fortfarande kan vara osäkert när en fråga inte prövats av Högsta domstolen. Den 

rättsdogmatiska metoden har kritiserats av olika anledningar, bland annat för att metoden 

undersöker hur den normativa rätten är men däremot inte hur rätten i verkligheten tillämpas.13 

I uppsatsen används som ovan nämnt även underinstansdomar, vilka kan ge en något vidare 

förklaring till hur rätten tillämpas.  

1.4.2 Teleologisk metod 

För att fastställa ändamålet och för att analysera ändamålsenligheten tillämpas en variant av 

teleologisk metod. Det finns flera olika sorters teleologiska metoder som används vid 

lagtolkning. Metoderna har gemensamt att tolkningen utgår från de ändamål som ligger till 

grund för lagen men däremot skiljer sig sättet hur ändamålen fastställs.14 Även om uppsatsen 

inte har till syfte att tolka en specifik bestämmelse kan delar av metoderna användas som en 

vägledning för att fastställa vad ett ändamål kan vara.  

 

I Sverige har Ekelöfs teleologiska metod fått mest uppmärksamhet, vilken är en metod för 

lagtolkning.15 Metoden bygger på att rättstillämparen utgår från klara fall för att fastställa en 

bestämmelses ändamål. Efter att ändamålet fastställts kan säregna fall avgöras med samma 

ändamål som vid de klara fallen.16 I denna uppsats finns varken klara eller säregna fall och 

uppsatsens frågeställning är inte baserad på att tillämpa en bestämmelse. Dessutom har metoden 

kritiserats för att utgöra ett cirkelresonemang; ändamålen ska konstateras utifrån klara fall men 

för att kunna fastställa dessa klara fall måste ändamålet vara känt.17 På grund av ovanstående 

lämpar sig inte Ekelöfs metod för att fastställa ändamålet i denna uppsats.  

1.4.3 Fastställande av ändamål 

Ändamål kan definieras som den funktion en lagregel fyller i samhället.18 Lagregler utgörs ofta 

av en intresseavvägning mellan olika skyddsvärda intressen.19 Vissa intressen kan fungera 

                                                 

12 Ramberg m fl, Rättskällor: en introduktion i kritiskt tänkande, s 37. 
13 Kleineman, ”Rättsdogmatisk metod”, Nääv, Zamboni (red), Juridisk metodlära, s 24. 
14 Grönfors, ”Ändamålsförskjutning och rättssäkerhet”, SvJT 1960, s 13. 
15 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s 260. 
16 Ekelöf, Edelstam, Rättegång: första häftet, s 85. 
17 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s 263. 
18 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s 88.  
19 Zetterström, Juridiken och dess arbetssätt: en introduktion, s 94.  
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samverkande och andra intressen kan vara konkurrerande. Ändamålen bör kunna fastställas 

med hjälp olika rättskällor, bland annat förarbeten.20 I denna uppsats definieras ändamålet som 

en intresseavvägning mellan skyddsvärda intressen som är relevanta att tillvarata vid förfall 

av hyresavtal. De skyddsvärda intressena utgörs av äganderätt, avtalsfrihet, boendesociala 

aspekter och vårdplikt. Dessa har hittats genom en analys av rättsläget vid hyresavtals förfall 

som det är idag samt en analys av rättsläget som det skulle kunna vara. Genom 

intresseavvägningen uppnås den funktion i samhället som lagen borde uppfylla.  

 

Det finns genom metoden ändamålsrationalitet möjlighet till diskussion avseende rättens olika 

ändamål.21 Metoden används som utgångspunkt för diskussionen avseende de skyddsvärda 

intressen som tillsammans utgör ändamålet i uppsatsen. Som ovan nämnt behövs dock ofta en 

intresseavvägning göras mellan intressen. Vid en intresseavvägning identifieras olika intressen 

och relationen dem emellan bedöms. För att väga dessa intressen mot varandra bör det 

undersökas hur varje intresse bäst kan tillgodoses och därefter sker bedömningen av vilket 

intresse som väger tyngst.22 Genom en intresseavvägning fastställs tyngden av de skyddsvärda 

intressena och hur de står i relation till varandra.  

 

Ändamålsavvägningar behöver inte vara konstanta över tiden. De avvägningar som funnits vid 

en lagregels tillkomst kan ändra sig under årens lopp på grund av förändrade förhållanden i 

samhället. Det råder dock olika uppfattningar huruvida ändringarna ska tillmätas betydelse. 

Vissa jurister anser att ändamål grundar sig på det nuvarande syftet och funktionen med regeln, 

även om det inte överensstämmer med det syfte eller uttalanden från regelns tillkomst. Andra 

jurister anser att de intentioner som lagstiftaren haft när lagen tillkom ska utgöra grunden för 

tolkning.23 I uppsatsen är utgångspunkten att ändamål förändras med tiden, av den anledningen 

analyseras hur intresseavvägningen har förändrats för att avgöra hur intressena vägs idag.  

1.4.4 Material för fastställande av ändamål 

Som utgångspunkt för fastställandet av ändamålet används syften och uttalanden som skett vid 

lagens tillkomst, vilka framkommer i förarbeten. Förarbeten till nyare lagstiftning beaktas för 

att avgöra om det skett någon förskjutning i hur de skyddsvärda intressena vägs. Utöver 

förarbeten tillämpas lagar, internationell rätt och doktrin för att avgöra om avvägningen mellan 

                                                 

20 Heuman, Metoder för rättstillämpning och lagtolkning: generaliseringar, logik och argumentation, s 333. 
21 Agell, ”Rationalitet och värderingar i rättsvetenskapen”, SvJT 2002, s 248 f. 
22 Ramberg m fl, Rättskällor: en introduktion till kritisk tänkande, s 86. 
23 Grönfors, ”Ändamålsförskjutning och rättssäkerhet”, SvJT 1960, s 13 f. 
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olika intressen förskjutits. De lagar som främst beaktas är regeringsformen (1974:152) (RF), 

hyreslagen, expropriationslagen (1972:719) (ExprL) och försäkringsavtalslagen (2005:104) 

(FAL). Andra betydelsefulla rättskällor utgörs av Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) och Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande rättigheterna (EU-stadgan). Valda källor motiveras av att de är 

tydliga exempel på de skyddsvärda intressen som har konstaterats. Källorna kan ha påverkat 

rättsläget i stort och vad som är att anse som godtagbart, därför kan dessa även antas påverka 

ändamålet vid ett hyresavtals förfall.  

 

I uppsatsen används internationella rättsakter för att påvisa skyddsvärda intressen och deras 

utveckling. I Sverige har Europeiska unionens (EU) rätt givits auktoritet som rättskälla genom 

2–3 §§ lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 

Genom lagen ska EU-rätten följas med den verkan som fördragen och de andra rättsakterna 

föreskriver, EU-rätten har således blivit en del av svensk rätt.24 EU-fördragen erkänns direkt 

effekt om artikeln är ”ovillkorlig, klar och precis”.25 Att en artikel har direkt effekt innebär att 

artikeln ger rättigheter och skyldigheter för enskilda.26 Enligt art 6.1 Fördraget om Europeiska 

unionen ska EU-stadgan tillses samma rättsliga ställning som fördragen.  

 

När en lag baseras på en internationell konvention ska en konventionskonform tolkning 

användas, vilket innebär att tolkningen ska utgå från konventionens syfte.27 I uppsatsen beaktas 

bestämmelserna i EKMR för att belysa vikten av de skyddsvärda intressena, däremot är inte 

syftet med uppsatsen att tolka en bestämmelse i konventionen. EKMR fungerar som en 

överstatlig reglering och ger varje enskild som befinner sig i en medlemsstat möjlighet att klaga 

över medlemsstatens åtlydnad av konventionen. Att EKMR även tagits in i RF innebär att den 

bör tillerkännas särskild betydelse i förhållande till svensk rätt.28 På grund av EKMR:s 

överstatlighet anses bestämmelserna i konventionen viktig att tillvarata vid fastställandet av 

ändamålet och departementspromemorians ändamålsenlighet.  

 

                                                 

24 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s 113.  
25 Bernitz m fl, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, s 74.  
26 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s 119.  
27 Ramberg m fl, Rättskällor: en introduktion i kritiskt tänkande, s 31.  
28 Bernitz m fl, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, s 78 ff.  
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Soft law är inte en bindande rättskälla men kan användas som ett komplement. Förenta 

nationerna (FN) är en organisation som producerar soft law. Syftet med soft law kan vara att 

klargöra sedvana, påverka lagstiftaren och påverka domare vid osäkra rättslägen. Däremot kan 

kritik riktas mot användningen av soft law eftersom den kan sakna demokratisk legitimitet och 

utformningen kan misstas för bindande regleringar.29 I uppsatsen tillämpas FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna (FN:s förklaring), vilken torde utgöra soft law. FN:s 

förklaring används som ett komplement till rättskällor för att synliggöra vikten av de 

skyddsvärda intressena, den tillämpas således inte som en rättskälla för att avgöra en juridisk 

fråga.  

 

Tidigare upprättade SOU:er samt remisser som inkommit efter publiceringen av 

departementspromemorian diskuteras i uppsatsen. Remisser kan vara grunden till utveckling av 

lagstiftningsprocessen men värdet av dessa beror ofta på remissinstansen. Både vad gäller 

SOU:er och remisser beror värdet av dessa på huruvida de förslag som behandlas blir gällande 

rätt eller inte.30 Remisser till departementspromemorian som analyseras används för att 

diskutera de skyddsvärda intressen som fastställts. SOU:er beaktas för att påvisa eventuella 

förändringar i intresseavvägningar och hänsyn tas i analysen till huruvida förslagen i dessa 

SOU:er blivit lag eller ej.  

1.4.5 Analys av ändamålsenlighet 

För att analysera förslagens ändamålsenlighet tillämpas en metod som benämns regel- eller 

begreppsrationalitet. Metoden kan användas för att avgöra huruvida utformningen av en regel 

överensstämmer med de ändamål som ligger till grund för regeln.31 Denna analysmodell 

används i uppsatsen genom att det ändamål som fastställts jämförs med utformningen av och 

argumenten bakom förslagen i departementspromemorian. Genom jämförelsen klargörs 

huruvida förslagen är ändamålsenliga eller inte. 

1.5  Avgränsningar  

I uppsatsen behandlas endast bostadslägenheters förstörelse, lokallägenheter behandlas inte 

eftersom de förslag som presenterats inte omfattar dessa lägenheter. I departements-

promemorian föreslogs en språklig ändring av 12 kap 16 § JB, detta förslag behandlas inte 

                                                 

29 Ramberg m fl, Rättskällor: en introduktion i kritiskt tänkande, s 65 ff.  
30 Ramberg m fl, Rättskällor: en introduktion i kritiskt tänkande, s 46 ff. 
31 Agell, ”Rationalitet och värderingar i rättsvetenskapen”, SvJT 2002, s 249. 
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eftersom förslaget endast utgör ett förtydligande och inte innebär en ändring av rättsläget. Inte 

heller de förslag som avser lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder (LAH) 

analyseras utifrån sitt ändamål eftersom förslagen endast är en följd av de förslag som 

analyseras. Alternativförslaget behandlas inte lika utförligt som huvudförslaget. Anledningen 

härför är att förslaget diskuteras i mindre utsträckning i departementspromemorian samt att 

förslaget rekommenderats i andra hand. Uppsatsen behandlar endast förhållandet mellan en 

förstahandshyresgäst och hyresvärden, andrahandsuthyrning beaktas således inte.  

1.6  Tidigare publicerat 

I uppsatsen Hyresavtal som går upp i rök som skrevs våren 2017 diskuterades huruvida 

lagregleringen lämpar sig för dagens hyresförhållanden samt vilka problem som kan uppstå på 

grund av denna.32 I uppsatsen förklarade författaren bestämmelsens innebörd idag och 

diskuterade intresseavvägningen mellan hyresvärden och hyresgästen.33 Slutsatsen i uppsatsen 

var att bestämmelsen i dagens skick har flera brister och författaren ansåg att en lagändring till 

förmån för hyresgästen bör ske.34 Både Hyresavtal som går upp i rök och denna uppsats 

behandlar intresseavvägning mellan hyresgästen och hyresvärdens intressen. Uppsatserna 

behandlar dock inte samma problemställning. Hyresavtal som går upp i rök analyserade 

bestämmelsen i dagens lydelse, medan den här uppsatsen analyserar ändamålsenligheten med 

de nya förslagen i departementspromemorian.  

1.7  Disposition 

Fortsättningsvis inleds uppsatsen med en beskrivning av dagens rättsläge som rör 

hyresförhållandet när en lägenhet förstörs. Vidare redogörs för de förslag som presenterades i 

Ds 2018:18, överväganden bakom förslagen och remissvar som inkommit efter publiceringen 

av departementspromemorian. Anledningen med uppsatsens inledande dispositionen är att ge 

läsaren en förståelse för dagens rättsläge och därmed ge en ökad förståelse för den fortsatta 

diskussionen i uppsatsen. Efter sammanfattningen av departementspromemorian redovisas de 

skyddsvärda intressen som utgör grunden för ändamålsanalysen och till viss del behandlas 

liknande information som i avsnittet om gällande rätt. I avsnittet om skyddsvärda intressen 

redovisas dock information om de skyddsvärda intressena på ett generellt plan, medan specifika 

bestämmelser beskrivs i avsnittet om gällande rätt. Efter detta avsnitt redogörs lagändringar och 

                                                 

32 Munthe, Hyresavtal som går upp i rök, s 10. 
33 Munthe, Hyresavtal som går upp i rök, s 45 ff och s 58. 
34 Munthe, Hyresavtal som går upp i rök, s 71. 
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andra faktorer som kan påverka intresseavvägningen mellan de skyddsvärda intressena och 

således fastställandet av det i uppsatsen definierade ändamålet. Slutligen fastställs ändamålet 

och förslagens ändamålsenlighet diskuteras i en avslutande analys.  
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2  Gällande rätt 

2.1 Direkt besittningsskydd  

Vid hyra av bostadslägenhet finns ett direkt besittningsskydd som skyddar hyresgästen. 

Skyddet regleras i 12 kap 45–47 §§ JB och innebär att hyresavtalet ska förlängas när en 

hyresvärd säger upp hyresavtalet till upphörande.35 Besittningsskyddet kan dock brytas. För att 

avtalet inte ska förlängas behöver hyresvärden objektiva skäl för uppsägningen, vilka anges i 

12 kap 46 § JB. Om hyresvärdens skäl är objektiva ska en intresseavvägning ske mellan 

parterna, vilket innebär att parternas intressen vägs mot varandra. Väger hyresvärdens intressen 

tyngst bryts besittningsskyddet. I två fall upphör däremot hyresavtalet utan någon 

intresseavvägning, det gäller om det är fråga om förverkande av hyresavtal och hyresavtal som 

är hänförliga till anställning.36 Enligt 12 kap 45 a § JB kan dock det direkta besittningsskyddet 

i vissa fall avtalas bort, vilka anges i lagen. 

 

Objektiva skäl för hyresvärdens uppsägning kan exempelvis utgöras av att lägenhetshuset ska 

rivas, en stor ombyggnad av lägenhetshuset ska ske eller lägenheten inte längre ska användas 

till bostad, 12 kap 46 § 1 st 3–5 p JB. Vid hyresvärdens uppsägning på grund av ovanstående 

skäl uppställs krav på att det inte får vara oskäligt att kräva hyresgästens avflytt och en 

intresseavvägning ska således ske. Vid avvägningen ska hänsyn tas till hyresvärdens önskan att 

nyttja sin egendom. I vissa fall anses hyresvärden dock vara tvungen att erbjuda en 

ersättningslägenhet. Krav på erbjudande om ersättningslägenhet torde ställas när det råder 

bostadsbrist, men oavsett om det råder bostadsbrist eller inte kan erbjudande om 

ersättningslägenhet vara av betydelse.37 Lämpligheten av hyresvärdens beslut att riva eller 

lägga om bruksändamål ska inte prövas.38 Särskilt vad gäller ändrad användning av lägenheten 

måste klargöras att hyresvärdens beslut inte grundar sig i att denne enbart vill att hyresgästen 

flyttar.39 Dessutom borde besittningsskyddet vara starkare vid ändrad användning av 

lägenheten än vid rivning, eftersom det inte vid omläggning av bruksändamål finns lika stort 

allmänt intresse.40 I 12 kap 46 § 4 st JB anges att om hyresgäst önskar hyra en likvärdig lägenhet 

                                                 

35 Björkdahl, Hyra Arrende Bostadsrätt, s 186. 
36 Bengtsson, Hager, Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s 66 f.  
37 Bengtsson, Hager, Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s 74 f. 
38 SOU 1966:14 s 159 och s 164. 
39 Bengtsson, Hager, Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s 75.  
40 SOU 1966:14 s 165. 
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i huset efter ombyggnaden ska hyresvärden försöka uppfylla hyresgästens önskan. 

Bestämmelsen utgör ett extra skydd för hyresgästen men innebär ingen absolut rätt.41 Dessutom 

gäller återflyttningsrätt endast om hyresgäst hunnit flytta in eller om det finns andra kopplingar 

till lägenheten.42 

 

Som ovan nämnt är även förverkande av lägenhet en besittningsskyddsbrytande grund och 

förverkande av lägenhet regleras i 12 kap 42 § JB. Förverkande innebär att hyresvärden kan 

säga upp avtalet utan uppsägningstid, 12 kap 6 § JB. Vid förverkande av hyresavtal är det fråga 

om ett kontraktsbrott av väsentlig betydelse från hyresgästens sida och hyresvärden har i det 

fallet rätt att befrias från avtalet. Det finns ingen vägledning från förarbeten angående vad som 

klassas som väsentligt utan bedömningen ska ske från fall till fall.43 Det anges i 12 kap 46 § 

2 st JB att vid bedömning av hyresavtals förverkande ska hänsyn tas till om hyresgästen fått en 

varning eller blivit utsatt för brott av närstående.  

2.2 Förfall av hyresavtal 

2.2.1 Inledning 

När en lägenhet förstörs förfaller hyresavtalet i enlighet med 12 kap 10 § 1 st och 16 § 1 st JB, 

oavsett om förstörelsen sker innan eller efter hyresgästen fått tillträde till lägenheten. Med 

förfall av hyresavtal menas att hyresavtalet upphör att gälla utan att någon uppsägning sker.44 

Motsvarigheten till dagens 12 kap 10 § JB fanns i 3 kap 9 § lagen (1907:36) om nyttjanderätt 

till fast egendom (NyttjL). Orsaken till bestämmelsen i NyttjL var att det ansågs omöjligt för 

hyresvärden att fullgöra avtalet och det ansågs inte kunna begäras av en hyresvärd att återställa 

en lägenhet som förstörts.45 Anledningen till avtalets förfall kan beskrivas som att 

förutsättningarna för avtalet inte finns kvar.46  

 

Huruvida avsikt hos hyresvärden att återställa en lägenhet som skadats ska leda till förfall av 

avtalet har bedömts olika under åren. I Hovrätten för Västra Sverige 2004-05-28 i mål nr 

                                                 

41 Bengtsson, Hager, Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s 75. 
42 RBD 1:82. 
43 Björkdahl, Hyra Arrende Bostadsrätt, s 177. 
44 Holmqvist, Thomsson, Hyreslagen: en kommentar, s 89.  
45 Lagberedningens förslag till Jordabalk I Förslag till lag om nyttjanderätt till fast egendom m.m. 1905, s 205 

och s 210. 
46 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s 148. 
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T 1513-04 tog domstolen hänsyn till hyresvärdens avsikt, vilket dock har kritiserats.47 Efter det 

avgörandet har det i två hovrättsdomar, RH 2009:29 och Svea hovrätts dom 2009-04-17 i mål 

nr T 7441/07, bedömts att hyresvärdens avsikt inte har någon betydelse i bedömningen huruvida 

avtalet ska förfalla.48 Även om hyresvärden återställer hyreslägenheten finns ingen rätt för den 

tidigare hyresgästen att återfå nyttjanderätten eftersom avtalsförhållandet upplösts mellan 

parterna vid tidpunkten när avtalet förföll.49 

2.2.2 Förstörelse 

Vad som avses med rekvisitet förstörd framgår inte i förarbeten och det har inte heller klarlagts 

helt i rättspraxis.50 Att det ska vara grova fall av förstörelse är dock klart,51 men det ska även 

vara fråga om en fysisk skada.52 I de fall endast en mindre del av lägenheten eller om endast 

ytskikt skadats torde lägenheten inte anses förstörd i den mening att avtalet ska vara att anse 

som förfallet.53 Vid bedömningen av om en lägenhet är förstörd kan tid och kostnad för 

återställande av lägenheten tillmätas betydelse.54 Dessutom kan det beaktas huruvida det anses 

ekonomiskt försvarligt att återställa lägenheten.55 Att lägenheten är under reparation men inte 

hinner färdigställas i avtalsenligt skick per tillträdesdagen är dock inte i sig grund för avtalets 

förfall.56  

 

I en dom från år 1992 behandlades frågan om lägenhets förfall i vilken en lägenhet till viss del 

förstörts genom en brand. Främst utgjordes skadan av vattenskador i taket på grund av 

släckningsarbeten våningen ovanför. Hyresvärden ansåg att lägenheten var förstörd och att 

hyresavtalet förfallit. Vid saneringsarbetet revs stora delar av ytskikt och icke bärande väggar. 

Åtgärderna gjorde att lägenheten inte kunde identifieras eftersom större delen av våningsplanet 

var öppet. I domen uttalade domstolen att oavsett hur stor skadan var vid tidpunkten för branden 

hade åtgärderna av hyresvärden gjort att lägenheten ansågs förstörd och att hyresavtalet därmed 

                                                 

47 Edling, Jordabalk (1970:994) 12 kap 10 §. 
48 Skorup, Underskog, Hyreslagarna i lydelsen 2018: jordabalken 12 kap., lagen om uthyrning av egen bostad, 

hyresförhandlingslagen m.fl. författningar samt kommentarer, s 50 f. 
49 Holmqvist, Thomsson, Hyreslagen: en kommentar, s 90. 
50 Larsson, Synnergren, Wahlström, Bostadshyresavtal i praktiken, s 97. 
51 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s 148. 
52 Victorin m fl, Kommersiell hyresrätt, s 188. 
53 Holmqvist, Thomsson, Hyreslagen: en kommentar, s 89. 
54 Holmqvist, Thomsson, Hyreslagen: en kommentar, s 89. 
55 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s 148.  
56 Lagberedningens förslag till Jordabalk I Förslag till lag om nyttjanderätt till fast egendom m.m. 1905, s 205. 
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förfallit.57 En dom som omnämnts i litteraturen är SvJT 1946 ref s 47. I detta fall hade köket 

och all dess inredningen förstörts i samband med en brand, däremot var övriga rum endast 

rökskadade. Domstolen ansåg att lägenheten inte var förstörd i den omfattning som innebar att 

avtalet skulle förfalla.58  

2.2.3 Vållande 

Det finns inga krav på hur lägenheten förstörts för att 12 kap 10 § 1 st och 16 § 1 st JB ska vara 

tillämpliga. Oavsett om lägenhetens förstörelse beror på en olyckshändelse, vårdslöshet eller 

uppsåt förfaller hyresavtalet.59 Att anledningen till förstörelsen saknar betydelse synliggjordes 

även i ovan nämnd dom från år 1992 i vilken hyresvärden tillfogat de största skadorna vilket 

ledde till att lägenheten ansågs förstörd i bestämmelsens bemärkelse.60  

 

Om det är hyresvärden som är vållande till skada som leder till att hyresavtalet förfaller blir 

hyresvärden ersättningsskyldig för skadan mot hyresgästen, 12 kap 10 § 1 st och 16 § 1 st JB. 

Bevisbördan ligger dock på hyresgästen vad gäller vållandet.61 Vållande i detta sammanhang 

tar utöver uppsåt även sikte på försummelse från hyresvärdens sida. För att avgöra vad som är 

att anse som försummelse är utgångspunkten i skadeståndsrätten hur en normal aktsam person 

skulle bete sig.62 Faktorer som ska tas hänsyn till vid bedömning om skadevållaren agerat 

försumligt är risken för att en skada kan uppkomma av ett visst handlande och den eventuella 

skadans storlek. Dessutom ska skadevållarens insikt om risken, möjligheten att förebygga 

risken och eventuella kostnader för att förebygga risken tillmätas betydelse.63 

2.3 Hyresgästens vårdplikt 

Hyresgästen har en vårdplikt för lägenheten och kan bli ersättningsskyldig i de fall denne vållat 

en skada, 12 kap 24 § 1 st JB. Förutom att hyresgästen kan bli ersättningsskyldig kan 

hyresavtalet förverkas om vårdplikten grovt åsidosätts, 12 kap 42 § 1 st 5–6 p JB. I förarbeten 

till NyttjL förklarades att hyresgästen ska tillmäta den aktsamhet som kan krävas av en ordentlig 

                                                 

57 RBD 10:92. 
58 Se Larsson, Synnergren, Nilsson, Bostadshyresavtal i praktiken, s 98. 
59 Grauers, Nyttjanderätt: hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s 41.  
60 RBD 10:92. 
61 Grauers, Nyttjanderätt: hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s 41. 
62 Holmqvist, Thomsson, Hyreslagen: en kommentar, s 90 f. 
63 NJA 2011 s 454, på s 465. 
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man.64 Att hyresgästen är normalt aktsam innebär bland annat att denne ska förebygga skador 

och inte använda lägenheten till annat än vad som avtalats.65 Vilken aktsamhetsgrad som 

hyresgästen ska tillgodose beror även på lägenhetens beskaffenheten, ändamålet med 

uthyrningen och lägenhetens skick.66 Avtalsvillkor som reglerar en hyresgäst skyldigheter kan 

utgöra en precision av vad hyresvärden anser utgör aktsamhet, men att bryta mot en 

ordningsregel behöver inte innebära åsidosättande av vårdplikten. Vid en bedömning av om 

vårdplikten har åsidosatts ska risken för skadan vägas mot möjligheten att förebygga skadan. I 

bedömningen ska även kostnaderna för eventuell skada, åtgärdernas olägenhet och kostnaderna 

för förebyggandet av skadorna vägas in. Även parternas möjligheter att försäkra skadorna ska 

beaktas.67 

 

För att hyresgästen ska bli ansvarig på grund av åsidosättande av vårdplikten krävs att 

hyresgästen haft exklusiv besittning till lägenheten och möjlighet att förhindra skadan.68 

Hyresgästen svarar inte bara för sitt eget handlande utan även för gäster som besöker 

lägenheten. Detta kan förklaras med att hyresgästen är den part som har möjlighet att välja vilka 

som får besöka lägenheten och har möjlighet att bevaka gästerna. Ersättningsskyldighet 

uppkommer dock troligtvis inte om det inte finns någon möjlighet att förutse handlingen som 

orsakar skadan.69 

 

Det är skillnad mellan hyresgästens vårdplikt och hyresvärdens underhållsskyldighet. 

Hyresgästen ska vårda lägenheten och de allmänna ytor som denne har tillgång till medan 

hyresvärden ska stå för underhåll av eventuella skador som uppstår av normal förslitning eller 

olyckshändelser.70 I vårdplikten ingår även en plikt att meddela hyresvärden om skada, 12 kap 

24 § 2 st JB. Desto allvarligare skada desto snabbare måste hyresgästen meddela hyresvärden.71  

 

Ett presumtionsansvar föreligger vanligtvis gällande bevisbördan vid besittning av egendom; 

den som har besittning till egendomen presumeras orsakat skadan och måste således bevisa 

                                                 

64 Lagberedningens förslag till Jordabalk I Förslag till lag om nyttjanderätt till fast egendom m.m. 1905, s 212. 
65 Björkdahl, Hyra Arrende Bostadsrätt, s 128 f. 
66 Holmqvist, Thomsson, Hyreslagen: en kommentar, s 225.  
67 NJA 2011 s 454, på s 464 f. 
68 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s 203. 
69 Bengtsson, Hager, Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s 216 f. 
70 Holmqvist, Thomsson, Hyreslagen: en kommentar, s 226.  
71 Bengtsson, Hager, Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s 215. 
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motsatsen om skadeståndsansvar inte ska uppkomma. Vid ett hyresförhållande föreligger dock 

inte ett sådant presumtionsansvar men hyresgästens besittning påverkar bedömningen.72  

                                                 

72 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s 205 ff.  
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3  Ds 2018:18 

3.1 Huvudförslaget 

Uppdraget i Ds 2018:18 bestod i att en sakkunnig person skulle utreda om hyresgästens 

boendesociala skydd behövde stärkas vid en lägenhets förstörelse och vid behov föreslå 

lagändringar för att säkerställa detta.73 Huvudförslaget bestod av att en ny bestämmelse ska tas 

in i lagen, 12 kap 46 a § JB, med nedan angivna lydelse: 

 
Har hyresavtalet efter tillträdesdagen förfallit enligt 16 § första stycket får en bostadshyresgäst inom 

en månad genom skriftligt meddelande till hyresvärden begära ett nytt avtal rörande första lämpliga 

bostadslägenhet som hyresvärden förfogar eller kommer att förfoga över. Hyresgästen har då rätt till 

ett sådant avtal, om det med hänsyn till parternas personliga eller ekonomiska förhållanden framstår 

som skäligt.  

 

Hyresnämnden får förelägga hyresvärden att omedelbart eller inom viss tid erbjuda hyresgästen ett 

avtal enligt första stycket rörande viss lägenhet eller en lägenhet med viss storlek och visst läge. 

Föreläggandet får förenas med vite. 

 

Överlåter hyresvärden fastigheten efter det att lägenheten har förstörts gäller vad som i första och 

andra stycket sägs om hyresvärden i stället den nye fastighetsägaren.74 

 

Hyresgästen ska ha en månad på sig att meddela hyresvärden att hyresgästen önskar ett nytt 

avtal. Tidsfristen för begäran av nytt hyresavtal bör börja löpa den dag lägenheten förstörs. Om 

en tvist föreligger huruvida hyresavtalet förfallit bör tidsfristen börja löpa först efter frågan 

avgjorts och dom eller beslut vunnit laga kraft.75 Det framhölls dock att det inte kan ställas krav 

på en helt identisk lägenhet med den lägenhet hyresgästen tidigare haft.76 Vidare framgick att 

förslaget endast avser hyresgäster som tillträtt lägenheten, med motiveringen att olägenheter 

vid hyresavtals förfall inte borde bli lika stora om tillträde inte skett.77  

 

I utredningen anfördes att den föreslagna bestämmelsen inte borde bryta mot kontraktsrättsliga 

principer, däremot bör inte hyresvärden förpliktas att uppföra ett lägenhetshus mot sin vilja. 

Anledningen härför är att det skulle strida mot regler inom hyresrätten och dessutom skulle 

fastighetsägarens egendomsskydd inskränkas.78 Det framhölls att den föreslagna bestämmelsen 

                                                 

73 Ds 2018:18 s 81.  
74 Ds 2018:18 s 68. 
75 Ds 2018:18 s 68 f. 
76 Ds 2018:18 s 32 f. 
77 Ds 2018:18 s 29 f. 
78 Ds 2018:18 s 31 f. 
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inte kommer tvinga hyresvärden att uppföra en byggnad mot sin vilja.79 I utredningen jämfördes 

förslaget med bestämmelserna om ombyggnad i vilka hyresgästen i vissa fall har rätt att efter 

ombyggnaden få hyra likvärdig lägenhet. Det förklarades dock att hyresvärden i 

ombyggnadsfallet har kunnat planera, vilket inte är möjligt när en lägenhet förstörs eftersom 

det ofta sker oförutsett.80  

 

Den föreslagna bestämmelsen reglerar även det fall när hyresvärden, tillika fastighetsägaren, 

överlåter fastigheten till en ny part. I det fallet ska hyresvärdens åligganden även gälla för den 

nya fastighetsägaren. Anledningen till detta är att hyresgästen ska erkännas samma rättigheter 

som vid en tvist om besittningsskydd, eftersom avtalet i det fallet skulle kunna åberopas mot 

den nya ägaren. Dessutom ansågs regleringen inte bli för sträng mot den nya ägaren.81 

Intresseavvägningen som skulle skett mot den ursprungliga ägaren ska istället tillämpas på den 

nya.82 

 

I den intresseavvägning som ska ske vid bedömningen av om hyresgästen ska få ett nytt avtal 

ska båda parters ekonomiska och personliga förhållanden tillmätas betydelse.83 Möjligheten för 

hyresvärden att erbjuda en ersättningslägenhet ska beaktas och vad gäller hyresgästen ska 

hänsyn tas till dennes familjesituation och försäkringsskydd. Även bostadsmarknaden påverkar 

intresseavvägningen.84 Vållande från hyresgästens sida kan få avgörande betydelse för 

avvägningen om vållandet består av vanvård eller grov vårdslöshet.85  

 

Om hyresvärden vägrar tillhandahålla en ersättningslägenhet ska tvisten kunna hänskjutas till 

hyresnämnden som har till uppgift att medla mellan parter och eventuellt pröva saken genom 

en intresseavvägning.86 Eftersom det däremot kan ta tid att reda ut olika förhållanden bör 

beslutet i prövningen kunna skjutas upp.87 Utöver att skjuta upp beslut ska hyresnämnden kunna 

besluta om företrädesrätt till viss lägenhet, men företrädesrätten måste ha en tidsbegränsning. 

                                                 

79 Ds 2018:18 s 70. 
80 Ds 2018:18 s 35. 
81 Ds 2018:18 s 38 f. 
82 Ds 2018:18 s 72. 
83 Ds 2018:18 s 69. 
84 Ds 2018:18 s 36 f. 
85 Ds 2018:18 s 70. 
86 Ds 2018:18 s 35. 
87 Ds 2018:18 s 36 f. 
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Även möjlighet att meddela interimistiskt förbud att hyra ut lägenhet bör finnas för 

hyresnämnden. Detta ska dock endast gälla om risken är sannolik att hyresvärden skulle försöka 

upplåta lägenheten till annan part enbart för att slippa den hyresgäst vars lägenhet blivit 

förstörd. Begär flera hyresgäster nya hyresavtal ska frågan prövas av hyresnämnden samtidigt. 

Om det är erforderligt ska en turordning hyresgästerna emellan upprättas, baserat på deras 

behov av lägenhet.88 Nödvändiga ändringar i LAH för att hyresnämnden ska ha föreslagna 

befogenheter har tagits upp till förslag i departementspromemorian.89 

 

I utredningen förklarades att förslaget innehåller delar som kan bli föremål för kritik eftersom 

det genom bestämmelsen uppkommer en kontraheringsplikt, vilket inte brukar gälla i svensk 

rätt.90 Det anfördes dock att kontraheringsplikten gäller samma parter som tidigare slutit avtal 

och att avtalet upphört utan parternas avsikt.91 Dessutom är bestämmelsen inte ekonomiskt 

negativ för hyresvärden eftersom denne kommer erhålla skälig hyra till följd av det nya 

hyresavtalet.92  

3.2 Alternativförslaget 

I departementspromemorian finns ett alternativt förslag till 12 kap 46 a § JB som innebär ett 

strikt skadeståndsansvar för hyresvärden om denne inte kan tillhandahålla en 

ersättningslägenhet till hyresgästen.93 Alternativförslaget har följande lydelse:  

 
Om hyresavtalet efter tillträdesdagen förfallit enligt 16 § första stycket får hyresgästen inom en 

månad genom skriftligt meddelande till hyresvärden begära ett nytt hyresavtal rörande en lämplig 

lägenhet som hyresvärden förfogar eller kommer att förfoga över. Erbjuder inte hyresvärden en 

sådan lägenhet inom tre månader, ska hyresvärden utge skadestånd till hyresgästen för 

1. ekonomisk skada till följd av avflyttningen, och 

2. ideell skada genom förlust av bostaden, med ett belopp motsvarande en årshyra för den 

förstörda lägenheten.94 

 

Skadeståndsansvar för hyresvärden finns i hyreslagen om denne vållat förstörelsen. I 

departementspromemorian diskuterades om hyresvärden ska åläggas ett strikt 

skadeståndsansvar och alternativförslaget lades fram på grund av att en sådan reglering ansågs 

                                                 

88 Ds 2018:18 s 38 f. 
89 Se Ds 2018:18 s 73 ff. 
90 Ds 2018:18 s 34. 
91 Ds 2018:18 s 53. 
92 Ds 2018:18 s 34. 
93 Ds 2018:18 s 85. 
94 Ds 2018:18 s 85. 
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enklare.95 Hyresvärden ska enligt alternativförslaget erbjuda en ny lämplig lägenhet till 

hyresgästen inom en viss tid, men det uppställs inget krav på att lägenheten ska kunna tillträdas 

inom denna tid.96 Det positiva med bestämmelsen är att det blir en press på hyresvärden att hitta 

en ersättningslägenhet.97  

 

Därutöver diskuterades att skador i samband med att en hyresgäst förlorar sin lägenhet ofta är 

ideella. Ersättning i det fallet kan anses strida mot den gällande principen att en hyresrätt inte 

har ett ekonomiskt värde. Bestämmelsen ansågs trots detta godtagbar. Skadeståndet ska omfatta 

ideell skada baserad på en schablon, samt ekonomisk skada hyresgästen lider av flytten och 

andra olägenheter som uppstått på grund av denna. Hyresvärden torde kunna försäkra sig mot 

skadeståndsskyldigheten, trots detta kan bestämmelsen leda till en belastning för hyresvärden. 

Dessutom borde hyresgästens hemförsäkring täcka stora delar av den ekonomiska skada 

hyresgästen lider.98 Ersättning som hyresgästen får genom försäkring ska därför avräknas det 

ekonomiska skadeståndet.99 I departementspromemorian diskuterades inget om att 

hyresgästens möjlighet till ersättning ska påverkas av dennes vållande.100 Avslutningsvis 

framhöll utredaren att det inte i första hand är ersättning som hyresgästen behöver utan snarare 

en ny bostad. Det konstaterades att det är mindre lämpligt med en reglering vad gäller 

skadestånd till hyresgästen men tog ändå med förslaget som ett alternativ.101  

3.3 Remisser 

Regeringen har mottagit 22 remisser för den aktuella departementspromemorian i vilka det 

framfördes delade meningar om förslaget. En sammanställning av remisserna visar att ungefär 

lika många remissinstanser var positiva som negativa, därutöver hade några instanser ingen 

åsikt om förslaget.102 Flertalet av instanserna uppmanade till en ytterligare utredning eftersom 

det aktuella läget inte ansågs vara tillräckligt utrett och flera instanser ifrågasatte därmed 

behovet av en lagändring.103  

                                                 

95 Ds 2018:18 s 43 ff. 
96 Ds 2018:18 s 85. 
97 Ds 2018:18 s 43. 
98 Ds 2018:18 s 43 ff. 
99 Ds 2018:18 s 85 f. 
100 Ds 2018:18 s 43 ff och 85 f. 
101 Ds 2018:18 s 45. 
102 Se Regeringskansliet, Remiss av Ds 2018:18 Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs. 
103 SABO, Remissyttrande Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs (Ds 2018:18), s 1; Riksbyggen, 

Remissyttrande Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs (2018:18), s 1. 
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Förslaget ansågs riskera inskränka äganderätten som återfinns i EKMR,104 och äventyrar även 

det grundlagsskydd som finns för äganderätten.105 Det ansågs att äganderättsinnehavaren borde 

få besluta om sin egendom och användningen av den.106 Det framhölls även i remisserna att 

hyresvärden kan bli förhindrad att hyra ut lediga lägenheter.107 Att uppställa krav på att ingå 

nytt hyresavtal kan dessutom strida mot avtalsfriheten, vilket flera remissinstanser påpekat.108 

Avtalsfriheten ansågs inskränkas genom att hyresnämnden kan tvinga hyresvärden att ingå avtal 

med en specifik hyresgäst.109 

 

Föreslagen lagtext har ansetts vara svårtillämpad och förslaget kan leda till 

tolkningsproblem.110 Svea hovrätt framhöll att det bör preciseras när en lägenhet ska anses vara 

förstörd, vad som är en lämplig lägenhet och bevisbördan vid skälighetsbedömningen.111 

Därutöver ifrågasattes varför endast hyresgäster som tillträtt lägenheten ska omfattas av 

regleringen. Även en hyresgäst som inte tillträtt lägenheten borde anses skyddsvärd eftersom 

hyresgästen kan ha sagt upp sitt befintliga hyresavtal och blivit av med poäng i ett kösystem 

alternativt sålt sin tidigare bostad.112 

 

Även det alternativa förslaget i departementspromemorian kritiserades. En hyresgäst bör ha en 

hemförsäkring vilket bör anses som en del av vårdplikten.113 Om hemförsäkring finns får 

hyresgästen ekonomisk ersättning genom denna.114 Att ge hyresgästen möjlighet till ersättning 

för ideell skada strider mot rättsprincipen att en hyresrätt inte tillmäts ett kapitalvärde.115  

                                                 

104 Hyresgästföreningen, Remissyttrande över promemorian Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs (Dnr 

Ju2018/03102/L1), s 3.  
105 Fastighetsägarna, Yttrande över promemorian ”Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs” (Ds 2018:18), s 1. 
106 Fastighetsägarna, Yttrande över promemorian ”Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs” (Ds 2018:18), s 

2 f; Sveriges Advokatsamfund, Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs, s 3. 
107 Riksbyggen, Remissyttrande Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs (2018:18), s 1. 
108 Fastighetsägarna, Yttrande över promemorian ”Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs”, s 1; 

Hyresgästföreningen, Remissyttrande över promemorian Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs (Dnr 

Ju2018/03102/L1), s 2. 
109 SABO, Remissyttrande Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs (Ds 2018:18), s 2. 
110 Fastighetsägarna, Yttrande över promemorian ”Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs”, s 4. 
111 Svea hovrätt, Remissyttrande över promemorian Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs (Ds 2018:18), s 2 f. 
112 Sveriges Advokatsamfund, Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs, s 2. 
113 SABO, Remissyttrande Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs (Ds 2018:18), s 4. 
114 SKL, Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs - Ds 2018:18, s 3; Hyres- och arrendenämnden i Stockholm, 

Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs (Ds 2018:18), s 2. 
115 Sveriges Advokatsamfund, Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs, s 5. 
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4 Skyddsvärda intressen 

4.1 Äganderätt 

Äganderätten har sedan romarriket varit en del av samhället. Filosofen Jean-Jaques Rousseau 

hävdade att den person som grundade det första samhället var den som förklarade att ett stycke 

mark var hans och fick andra människor att tro på honom.116 De medeltida lagarna var mycket 

hierarkiskt utformade med befogenheter som endast tilldelades vissa individer. Efter franska 

och amerikanska revolutionen formulerades regleringar om mänskliga rättigheter vars syfte var 

att bryta den tidigare samhällsstrukturen. Detta gjordes genom att skydda det enskilda ägandet, 

dela upp makten och genom lagstyre. Efter ovan nämnda revolutioner återupplivades den 

romerska rätten och tanken om att äganderätten var absolut och oinskränkt.117 

 

Äganderätten kan, något förenklat, beskrivas som rätten att förfoga över en tillgång och rätten 

att få ersättning vid en eventuell expropriation. Äganderätten kan även inkludera andra 

rättigheter som exempelvis rätt att avtala om egendom samt rätt till skydd för fråntagande och 

förstörelse av egendom. Genom äganderätten har marknadsekonomin och möjligheten till 

ekonomisk tillväxt skapats. Tanken om att privat ägande skapar tillväxt kan bland annat 

härledas till äganderättsinnehavarens incitament att vårda sin egendom, detta eftersom 

äganderättsinnehavaren har rätt till avkastning från sin egendom.118 

 

Att definiera begreppet äganderätt anses ofta innebära att fastställa ägarens befogenheter över 

egendomen. Äganderätten och dess befogenheter kan avgränsas genom begränsad rätt. 

Begränsad rätt innebär att någon annan än ägaren har rätt till egendomen, exempelvis genom 

nyttjanderätt.119 Skillnaden mellan äganderätten och den begränsade rätten är att äganderätten 

är negativt bestämd medan den begränsade rätten är positivt bestämd. Det innebär att 

befogenheter för äganderätten framgår motsatsvis av positivt bestämda undantag. Äganderätten 

är elastisk på det sätt att när en begränsad rätt upphör att gälla får ägaren tillbaka de 

befogenheter som ägaren inte kunnat utöva under tiden exempelvis ett arrendeavtal har 

förelegat.120 

 

                                                 

116 Uddhammar, ”Äganderätten, makten och härligheten”, Almqvist, Gröning (red), Äganderätt, s 11.  
117 Wiktorsson, ”Äganderätt och allemansrätt”, Almqvist, Gröning (red), Äganderätt, s 45 f.  
118 Karlson, ”Äganderätten och det goda samhällets fyrenighet”, Almqvist, Gröning (red), Äganderätt, s 20 f. 
119 Bergström, ”Om begreppet äganderätt i fastighetsrätten”, SvJT 1956, s 146. 
120 Bergström, ”Om begreppet äganderätt i fastighetsrätten”, SvJT 1956, s 148 f. 
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Äganderättsbegreppet påverkas också av legala inskränkningar och kan beskrivas på två olika 

sätt. Det som skiljer beskrivningarna åt är huruvida de legala inskränkningarna påverkar 

äganderättens omfattning. Ett synsätt är att äganderätten endast omfattar de rättigheter som 

ägaren har med hänsyn till dagens rättsläge. De legala inskränkningarna visar således gränsen 

för äganderätten. Ett annat synsätt är att äganderätten omfattar alla rättigheter som är knutna till 

ägaren, men att de legala inskränkningarna påverkar ägarens befogenheter. När rättsläget ändras 

är äganderättens omfattning detsamma, men befogenheterna ändras.121 

4.2 Avtalsfrihet 

För att avtal ska kunna bidra till ökad samhällsnytta krävs att parter som sluter avtal blir bundna 

av avtalet. Parterna måste dock frivilligt ingå avtalet för att bundenhet ska anses skäligt. 

Avtalsfrihet innebär att parterna själva får bestämma om de vill ingå avtal och under vilka 

premisser detta ska ske.122 Avtalsfriheten är väsentlig för en fungerande marknad, men den kan 

inte lämnas oinskränkt. Inskränkningar i avtalsfriheten sker främst genom reglering om 

avtalsinnehåll eller genom kontraheringsplikt, det vill säga reglering om att avtal ska ingås och 

med vem.123 Kontraheringsplikt gäller bland annat för specifika verksamheter som har stor 

betydelse för allmänheten.124 Även sociala aspekter som rätten till bostad och rätten till 

försäkring kan föranleda kontraheringsplikt. Hyreslagens bestämmelser om direkt 

besittningsskydd kan anses utgöra en kontraheringsplikt.125  

4.3 Boendesociala aspekter 

Boendevärde är ett ideellt värde som utgör värdet av att ha ett hem och trivseln i hemmet.126 

Att förlora en lägenhet kan innebära svårigheter att hitta ny bostad och resulterar i ett 

miljöombyte. Boendevärden är dessutom i flera fall lika affektionsvärden.127 Affektionsvärden 

är de värden som för en viss person beskriver ett känslomässigt värde, ofta brukar det stå i 

                                                 

121 Bergström, ”Om begreppet äganderätt i fastighetsrätten”, SvJT 1956, s 150 f. 
122 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s 67 f. 
123 Victorin, ”Om kontraheringstvång inom förmögenhetsrätten”, SvJT 1976, s 437. 
124 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s 68. 
125 Victorin, ”Om kontraheringstvång inom förmögenhetsrätten”, SvJT 1976, s 447 f. 
126 Bengtsson, Ideella värden i fastighetsrätten, s 18. 
127 Bengtsson, Ideella värden i fastighetsrätten, s 90.  
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motsats till ett ekonomiskt värde.128 Lagstiftaren utgår från att värderingar utifrån boendevärden 

och affektionsvärden föreligger hos de flesta boende.129 

 

Boendevärdets betydelse har använts som argument för införandet av bostadshyresgästens 

besittningsskydd.130 Det föreskrivs i förarbeten till dagens hyreslag att besittningsskydd är 

särskilt betydelsefullt i tider av bostadsbrist men det är även av betydelse när bostadsbrist inte 

föreligger. Att besittningsskydd är viktigt beror på att en flytt ofta innebär stora kostnader och 

olägenheter för hyresgästen. Osäkerhet hos hyresgäst huruvida hyresbostaden kommer att bestå 

efter att hyrestiden löpt ut elimineras genom det direkta besittningsskyddet eftersom 

hyresvärden inte godtyckligt kan säga upp hyresgästen. Detta leder till att hyresgästen trivs 

bättre och får en större handlingsfrihet. Det uttalades att det borde vara naturligt att ett samhälle 

som försöker tillgodose enskildas intressen också tillvaratar hyresgästens intresse att behålla 

sin lägenhet.131  

 

Besittningsskydd avser inte vilken bostad som helst utan en bostad som utgör ett hem. Även 

om detta inte framkommer direkt i lagtext kan det utläsas indirekt genom 12 kap 45 § JB, i 

vilken undantag från besittningsskyddet föreskrivs.132 I förarbeten har det uttalats att 

besittningsskyddet ska skydda ett hem, inte skydda höjda hyreskostnader.133 Hembegreppet har 

utvecklats i rättspraxis och krav har ställts på att hemmet ska utgöra en persons stadigvarande 

bostad och den plats där denne anser sig ha sin fasta knytpunkt.134  

4.4 Vårdplikt 

Lojalitetsplikten är en rättsprincip som innebär att parter i ett avtalsförhållande måste beakta 

motpartens intressen och inte bara sina egna.135 Lojalitetsplikten bedöms ofta ha en koppling 

till den vårdplikt som en part kan ha för viss egendom.136 Syftet med vårdplikten är både 

                                                 

128 Bengtsson, Ideella värden i fastighetsrätten, s 16. 
129 Bengtsson, Ideella värden i fastighetsrätten, s 90. 
130 Bengtsson, Ideella värden i fastighetsrätten, s 18. 
131 SOU 1961:47 s 76 f. 
132 Christensen, Hemrätt i hyreshuset: en rättsvetenskaplig studie av bostadshyresgästens besittningsskydd, s 

79 f. 
133 Prop 1968:91 bihang A s 36. 
134 Christensen, Hemrätt i hyreshuset: en rättsvetenskaplig studie av bostadshyresgästens besittningsskydd, s 

361 f. 
135 Taxell, Skadestånd vid avtalsbrott, s 19.  
136 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s 170.  
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preventiv och reparativ: den ska förebygga skador och fungera som en grund för ersättning. 

Genom vårdplikt skyddas ägaren mot ekonomiska förluster. Vilka krav som ställs på den 

vårdpliktige bör fastställas genom en rimlighetsbedömning i vilken egendomens ekonomiska 

värde är av betydelse. Vid rimlighetsbedömningen är även den vårdpliktiges vårdslöshet av 

betydelse.137 

 

För att vårdplikt ska anses föreligga bör det finnas ett avtal mellan parterna varav den ena parten 

är egendomens ägare. Den vårdpliktige ska dessutom ha kontroll över den egendom som utgör 

föremålet för vårdplikten. Vanligtvis krävs kunskap om att den vårdpliktige har kontroll över 

egendomen, kunskapen kan uppkomma genom avtal i vilket den vårdpliktiga får besittning till 

egendomen. Vårdplikten gäller när den vårdpliktige har kontroll över egendomen och upphör 

vanligtvis när egendomen återgår till ägaren. Därutöver ska parten inneha rättighet till 

egendomen.138  

 

När vårdplikt anses föreligga ska den vårdpliktige ombesörja egendomen och säkerställa dess 

värde genom att skydda egendomen mot påverkan av tredje man och naturen. Kraven på 

vårdplikten kan utgöras av att tillse att egendomens skick inte ändras, försämras eller att 

egendomen inte vanvårdas. Den vårdpliktige behöver vanligtvis inte ersätta ägaren för normalt 

slitage som användandet av egendomen innebär om avtalet medför en rätt att bruka egendomen. 

I vissa fall är den vårdpliktige skyldig att vid återlämnandet tillse att egendomen är i 

ursprungligt skick, med undantag för olyckor som kan ha inträffat.139  

 

  

                                                 

137 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s 184. 
138 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s 171 ff. 
139 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s 174 f. 
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5 Utveckling av rättsläget 

5.1 Internationell rätt och grundlag 

FN:s förklaring antogs av generalförsamlingen år 1948 och fungerar som en norm för alla 

människor och nationer. Respekten för de rättigheter som föreskrivs ska främjas, erkännas och 

tillämpas bland det folk vars nation är medlem i FN och folk som befinner sig i en sådan stat.140 

Förklaringen är däremot inte juridiskt bindande.141 Art 17 i FN:s förklaring föreskriver ett 

egendomsskydd i vilken rätten att äga egendom skyddas och att ingen får fråntas sin egendom 

på ett godtyckligt sätt.142 

 

EKMR grundades på de mänskliga rättigheterna i FN:s förklaring men syftade till att ge staterna 

konkreta förpliktelser som kunde kontrolleras av internationella organ.143 EKMR har 

inkorporerats genom 1 § lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. En anledning till 

inkorporeringen var att klargöra konventionens status i Sverige.144 Utöver att EKMR 

inkorporerats skyddas rättigheterna i konventionen genom 2 kap 19 § RF, i vilken det anges att 

ingen lag får strida mot rättigheterna i konventionen. I EKMR finns ett egendomsskydd i art 1 

första tilläggsprotokollet till EKMR, i vilken det föreskrivs att rätten till egendom inte får 

kränkas utom i de fall allmänna intressen rättfärdigar kränkningen. I art 8.1 EKMR föreskrivs 

bland annat att en persons hem ska respekteras och i art 8.2 EKMR anges specifika fall när 

respekten för personens hem får inskränkas. Skyddet finns framförallt på grund av att en 

inskränkning av dessa rättigheter är att anse som särskilt integritetskränkande.145 Begreppet 

hem har definierats genom Europadomstolens rättspraxis: dels ska hemmet vara fysiskt 

avgränsat och dels ska det finnas emotionell koppling till hemmet.146  

 

                                                 

140 Förenta Nationerna, Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, s 2.  
141 Svenska FN-förbundet, Så skyddar FN de mänskliga rättigheterna. 
142 Förenta Nationerna, Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, s 6.  
143 SOU 2008:125 s 393.  
144 Prop 1993/94:117 s 33. 
145 Baheru, ”Konventionsrättsligt besittningsskydd vid sidan av hyreslagen: tillämpning av EKMR Art. 8”, JT 

2018/19 s 72.  
146 Baheru, ”Konventionsrättsligt besittningsskydd vid sidan av hyreslagen: tillämpning av EKMR Art. 8”, JT 

2018/19 s 74 ff.  
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EU-rätten skyddar grundläggande rättigheter genom EU-stadgan. I art 17 EU-stadgan 

tillerkänns rätt att besitta, nyttja, testamentera och förfoga över egendom. Egendomen får 

dessutom inte fråntas rättighetsinnehavaren, med undantag för när samhällsnyttan kräver det. 

Om egendomen ska fråntas ägaren måste förfarandet regleras i lag och rättmätig ersättning ska 

utgå. Art 7 i EU-stadgan reglerar skydd för privatliv och bostad.  

 

I svensk rätt har skyddet för egendom synliggjorts genom flera olika lagar, men det var inte 

förrän under 1940-talet som ett grundlagsskydd för egendom aktualiserades.147 Vid RF:s 

tillkomst angavs att skyddet för egendom skulle tillvaratas genom att erkänna den enskilde 

ersättning vid expropriation. Däremot förklarades i utredningen att ersättningsgrunder varken 

kunde eller borde finnas med i grundlagen utan istället borde regleras i vanlig lag.148 

Egendomsskyddet och dess omfattning hade länge diskuterats innan inkorporeringen av EKMR 

och grundlagen ändrades. Vid tidpunkten för inkorporeringen ansågs egendomsskyddet vara 

väl utvecklat i lag men inte i grundlagsstiftningen. Eftersom Europadomstolen vid en eventuell 

prövning skulle kunna granska den svenska lagstiftningen föreslogs det att grundlagen skulle 

innehålla en tydligare precisering av skyddet för egendom.149 I regeringens förslag till ändring 

av grundlagen angavs att ägare av egendom förutom skydd vid expropriation även skulle 

tillerkännas skydd för inskränkningar i nyttjande av mark och byggnader. Dessutom skulle 

grundlagsskyddet ge rätt till ersättning vid dessa typer av inskränkningar, vilka skulle anges i 

vanlig lag.150 År 2009 föreslogs en grundlagsändring och att regleringen om egendomsskyddet 

skulle tydliggöras till att full ersättning skulle utgå vid expropriation. Ersättningen vid 

rådighetsinskränkningar skulle däremot regleras i vanlig lag.151 

5.2 Hyreslag 

Dagens jordabalk har sina grunder i NyttjL.152 Innan NyttjL reglerades hyra till största delen 

enbart genom avtal. Det var oftast hyresvärdar som upprättade avtalen, vilket gjorde att 

hyresgästers intressen eftersattes.153 Vissa sociala intressen fick genomslag i lagen, men 

                                                 

147 Prop 1993/94:117 s 56. 
148 SOU 1972:15 s 199.  
149 Prop 1993/94:117 s 56 f. 
150 Prop 1993/94:117 s 13.  
151 Prop 2009/10:80 s 165.  
152 Bengtsson, Nyttjanderätt till fast egendom, s 3. 
153 Lagberedningens förslag till Jordabalk I Förslag till lag om nyttjanderätt till fast egendom m.m. 1905, s 188. 
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avtalsfriheten begränsades endast i mindre grad.154 I NyttjL ansågs äganderätt och avtalsfrihet 

grundläggande, varför en motivering inte ansågs behövlig.155 Betydelsen av ägarens fria 

förfoganderätt ökade även vid denna tid.156 För att motverka stora hyresökningar under första 

världskriget när bostadsbrist rådde infördes en lag med besittningsskydd för hyresgäster.157 I 

förarbetena till lagen angavs att det allmänna måste skydda de mindre bemedlade under 

krigstiden, utan att inskränka andra viktiga intressen för mycket.158 Eftersom 

dispositionsfriheten och avtalsfriheten var viktiga under denna tidsperiod innehöll lagen många 

begränsningar. Lagen var provisorisk och förnyades fyra gånger innan den upphörde att gälla 

under år 1923.159  

 

Besittningsskydd bedömdes i en utredning från år 1938 vara viktigt att införa eftersom risken 

för att bli uppsagd gav hyresgästen en osäkerhetskänsla, vilket i sin tur minskade trivseln i 

hemmet.160 Förslagen i utredningen begränsades till att inte inskränka intressen som kunde 

anses berättigade för hyresvärden.161 Det föreslogs att hyresgästen skulle ha en företrädesrätt 

att fortsätta hyra lägenheten och om denna rätt åsidosattes skulle skadestånd utgå.162 I den 

efterföljande propositionen angavs dock att skadeståndet endast skulle avse ekonomisk 

skada.163 Bestämmelsen antogs år 1939 i enlighet med propositionen.164 Besittningsskydd, i 

form av en rätt till förlängning av avtal för hyresgäst, återinfördes genom en lag år 1942.165 I 

propositionen framhölls att hyresgästen behövde ett starkare skydd under krigstiden.166 Lagen 

avvecklades successivt från år 1956, men en ny provisorisk lag med besittningsskydd antogs.167  

 

                                                 

154 Christensen, Hemrätt i hyreshuset: en rättsvetenskaplig studie av bostadshyresgästens besittningsskydd, s 

22 f. 
155 Christensen, Hemrätt i hyreshuset: en rättsvetenskaplig studie av bostadshyresgästens besittningsskydd, s 19. 
156 Christensen, Hemrätt i hyreshuset: en rättsvetenskaplig studie av bostadshyresgästens besittningsskydd, s 21. 
157 Christensen, Hemrätt i hyreshuset: en rättsvetenskaplig studie av bostadshyresgästens besittningsskydd, s 25. 
158 Prop 1917:254 s 23. 
159 Christensen, Hemrätt i hyreshuset: en rättsvetenskaplig studie av bostadshyresgästens besittningsskydd, s 26. 
160 SOU 1938:22 s 112. 
161 SOU 1938:22 s 42. 
162 SOU 1938:22 s 114. 
163 Prop 1939:166 s 141. 
164 Christensen, Hemrätt i hyreshuset: en rättsvetenskaplig studie av bostadshyresgästens besittningsskydd, s 

39 f. 
165 Christensen, Hemrätt i hyreshuset: en rättsvetenskaplig studie av bostadshyresgästens besittningsskydd, s 43. 
166 Prop 1942:301 s 59. 
167 Christensen, Hemrätt i hyreshuset: en rättsvetenskaplig studie av bostadshyresgästens besittningsskydd, s 

44 ff. 
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I en utredning från år 1961 föreslogs en bestämmelse om besittningsskydd vilken innebar en 

rätt för hyresgästen till förlängning av hyresavtalet.168 Även i denna utredning framhölls vikten 

av att minska hyresgästens osäkerhet angående hyresavtalets bestånd. Det framfördes att 

hänsyn behövs tas till hyresgästens trygghet. Ett besittningsskydd får dock inte inskränka 

hyresvärdens handlingsfrihet för mycket, hyresvärden måste kunna ta beslut för att uppnå de 

ekonomiska resultat som denne eftersträvar. Både hyresgästens och hyresvärdens intressen 

måste tillgodoses på en skälig nivå.169 I utredningen framfördes att reglering av hyra krävs för 

att besittningsskyddet ska få de konsekvenser som åsyftats.170 I en senare utredning angavs att 

hyran vid förlängning av avtalet skulle grunda sig på avtalsfrihet mellan parterna, däremot 

skulle hyresgästen kunna påkalla prövning av hyrans skälighet.171 Direkt besittningsskydd 

infördes i NyttjL år 1968 och när JB antogs skedde inga större förändringar av 

hyresbestämmelserna.172 

 

Vid tillkomsten av JB gjordes inga ändringar vad gäller vårdplikten från den tidigare gällande 

NyttjL.173 I en proposition från år 1984 föreslogs ändring av 12 kap 24 § JB,174 men ändringen 

var endast redaktionell.175 År 2014 föreslogs en ändring av bestämmelsen som reglerar 

besittningsskydd, ändringen bestod i ett tillägg som reglerar vad som ska tas hänsyn till vid 

förverkande av hyresavtal.176 Det angavs att personer som blivit våldsutsatta i hemmet behöver 

ett starkare besittningsskydd. Vad som dock kunde tala mot ett utökat besittningsskydd var om 

närboende utsätts för störningar och om boendemiljön försämras. Även hyresvärdens intresse 

av att kunna förvalta fastigheten väl talade mot ett besittningsskydd i dessa fall.177 

5.3 Expropriationslag 

År 1845 infördes den första självständiga författningen om expropriation i vilken det reglerades 

att en ersättning skulle utgå till ägaren till ägaren om 50 procent högre än egendomens värde. 

Bestämmelsen ändrades år 1866 till att ersättning skulle utgå med ett värde motsvarade liknande 

                                                 

168 SOU 1961:47 s 173. 
169 SOU 1961:47 s 77 f. 
170 SOU 1961:47 s 100. 
171 SOU 1966:14 s 21. 
172 Bengtsson, Hager, Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s 23. 
173 Prop 1970:20 s 1018. 
174 Prop 1983/84:137 s 19 f. 
175 Prop 1983/84:137 s 126.  
176 Prop 2013/14:195 s 7. 
177 Prop 2013/14:195 s 13 f. 
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jord eller lägenheter på orten. År 1917 trädde en ny expropriationslag i kraft, det ansågs att för 

hög ersättning utgått vid expropriation. Det förespråkades att ersättningen skulle beräknas 

utifrån att den enskildes förmögenhet efter expropriationen skulle vara lika stor som om en 

expropriation aldrig hade ägt rum. I 1917 års expropriationslag föreskrevs att full ersättning 

skulle utgå för fastigheten. Att ersättning skulle utgå till fullo ansågs år 1949 resultera i för hög 

ersättning och det beslutades därmed att formuleringar som full skulle tas bort, men ersättningen 

skulle fortfarande utgöras av det verkliga värdet. År 1971 gjordes en större ombildning av 

expropriationslagen.178 I propositionen angavs att ersättningen som skulle utgå borde utgöras 

av ett av utredningen kallat marknadsvärde.179 Regleringen skulle hindra kommuner från att 

behöva betala högre ersättning på grund av insatser från samhället och utvecklingen av 

tätbebyggelsen.180 Äganderättsinnehavaren skulle inte kunna göra vinning på att fastigheten 

exproprieras.181 År 1973 trädde ExprL i kraft som skulle motverka för höga kompensationer 

vid expropriation.182 

 

Gällande lydelse till bestämmelsen om ersättning trädde i kraft år 2010 med anledning av att 

stärka äganderätten. I propositionen angavs att bestämmelsen om att ingen ersättning ska 

erhållas för förväntade värdeökningar skulle avskaffas. På grund av att fastighetsägaren inte 

själv valt att bli av med sin fastighet föreslogs det även att ersättningen skulle ökas enligt en 

schablon om 25 procent över marknadsvärdet.183 I propositionen angavs att äganderättsskyddet 

bör vara starkt och att det var med hänsyn till detta ersättningen skulle ökas.184 Vidare ansågs 

att ExprL var återhållsam vad kommer till ersättning och ersättningen borde ökas för att 

äganderättsskyddet ska stärkas men bara i den mån det inte leder till hinder i 

samhällsutvecklingen.185  

5.4 Försäkringsavtalslag 

En bestämmelse som reglerar att konsumenter inte får vägras försäkring fanns i 9 § 

konsumentförsäkringslagen (1980:38). Lagen upphävdes dock när FAL trädde i kraft år 2006, 

                                                 

178 SOU 2007:29 s 17 ff.  
179 Prop 1971:122 s 171.  
180 Prop 1971:122 s 1.  
181 Prop 1971:122 s 165.  
182 SOU 2007:29 s 19.  
183 Prop 2009/10:162 s 1. 
184 Prop 2009/10:162 s 44.  
185 Prop 2009/10:162 s 47.  
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men bestämmelsen om rätt till konsumentförsäkring togs in i FAL.186 Förbud mot ett 

försäkringsbolags vägran av att teckna personförsäkring har införts i 11 kap 1 § FAL. I 

propositionen till FAL angavs dock att hänsyn måste tas till försäkringsgivarens intresse att 

följa den försäkringstekniska riskbedömning. Därutöver angavs att även om det inte idag är ett 

problem att försäkringsgivare nekar personer försäkring finns risk för att det sker i framtiden.187 

I en senare utredning framhölls att försäkring har en ekonomisk och social betydelse för 

försäkringstagaren.188 FAL bör utgå från avtalsfrihet, men om det på grund av social hänsyn 

finns ett starkt samhällsintresse bör detta intresse beredas företräde.189 

5.5 Lagförslag 

5.5.1 SOU 2000:76  

År 1997 beslutade regeringen att en särskild utredare skulle se över hyreslagen som den vid 

tidpunkten var formulerad.190 I utredningen skulle det undersökas om hyresgästens skydd 

behövde stärkas när en lägenhet förstörts på grund av en olyckshändelse.191 Det konstaterades 

att hyresgäster i praktiken ofta bereddes möjlighet till återflyttning om hyresgästen inte själv 

vållat förstörelsen av lägenheten. Bostadshyresgäster brukade även få stöd från kommuner som 

erbjöd ersättningslägenhet och i vissa fall stöd genom katastrofgrupper. Ekonomiska frågor 

reglerades ofta med aktuella försäkringsbolag. Det framhölls dock i utredningen att det 

förekommit hyresvärdar som utnyttjat bestämmelsen och att hyresgästen på grund av detta inte 

fått möjlighet att flytta tillbaka.192 I utredningen diskuterades ytterligare möjlighet till ersättning 

och strikt skadeståndsansvar för hyresvärden. Det anfördes att de flesta hyresgäster vid 

tidpunkten hade försäkring som täckte skadorna. Att begränsa hyresvärdens ansvar till att 

ersätta skador vid dennes vårdslöshet eller uppsåt förklarades i utredningen stå i 

överensstämmelse med liknande rättsområden. I utredningen rekommenderades att 

bestämmelsen om hyresavtal förfall som den var utformad borde behållas.193 

 

                                                 

186 FAL, övergångsbestämmelser SFS 2005:105; Prop 2003/04:150 s 156. 
187 Prop 2003/04:150 s 245. 
188 SOU 2016:37 s 58. 
189 Prop 2003/04:150 s 129 f. 
190 SOU 2000:76 s 1.  
191 SOU 2000:76 s 55.  
192 SOU 2000:76 s 60 f. 
193 SOU 2000:76 s 66 ff.  
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Även möjlighet till återflyttningsrätt utreddes men det framhölls flertalet problem med en sådan 

reglering. Regleringen skulle kräva en omfattande och komplicerad lagtext vilken dessutom 

skulle vara svår att tillämpa.194 För att hyresgästen skulle ha rätt till återflyttning skulle den nya 

hyresrätten behöva vara likvärdig,195 men att bedöma vad som utgör en likvärdig lägenhet 

skulle dock vara svårt.196 En formulering av återflyttningsrätt skulle även behöva innehålla 

bestämmelser om att hyresgästen måste ha ett beaktansvärt intresse att flytta tillbaka till 

lägenheten och bestämmelser om krav på skälighet vad kommer till återflyttningsrätten. 

Dessutom borde villkoren som hyresvärden erbjuder vara skäliga.197 Att bestämma skäligheten 

av villkoren bedömdes kunna vara svårt och under tiden skäliga villkor fastställs riskerar 

lägenheten att stå outhyrd.198 På grund av lagtekniska svårigheter samt att hyresgäster i 

praktiken ansågs ha ett gott skydd, rekommenderades att inga lagändringar skulle ske.199 

5.5.2 SOU 2008:47  

I SOU 2008:47 skulle det utredas om kraven för när en lägenhet anses förstörd borde höjas och 

om en precision av när en lägenhet anses vara förstörd borde införas i lagen.200 Det 

konstaterades att socialt sett var en bostadslägenhet viktig för hyresgästen. Att höja kraven för 

när en lägenhet ska bedömas vara förstörd ansågs i utredningen svårt. Dessutom skulle inte en 

höjning av kraven innebära att risken för att hyresgästen måste flytta skulle försvinna.201 Frågan 

om höjning eller precisering av kraven sammanfattades med att effekten skulle bli begränsad 

och dessutom angav aktörerna på marknaden att det inte fanns ett påtagligt behov av en sådan 

lagändring.202 

 

I utredningen framfördes vidare att det ansetts stötande när ett hyresavtal förfallit och att 

hyresgästen med gällande rätt behövt förlita sig på hyresvärdens välvilja. Det föreslogs av den 

anledningen att lagregleringen borde innehålla ett undantag från att avtalet ska förfalla. 

Undantaget skulle gälla om hyresgästen motsätter sig förfall av avtalet och om hyresvärden ska 

                                                 

194 SOU 2000:76 s 74.  
195 SOU 2000:76 s 70. 
196 SOU 2000:76 s 74. 
197 SOU 2000:76 s 70 f. 
198 SOU 2000:76 s 74. 
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eller har återställt byggnaden och avser att nyttja den för samma ändamål som före skadan.203 

Förslaget motiverades av sociala skäl och av att hyreslagen är en skyddslagstiftning. Det 

framhölls att en hyresgäst borde ha möjlighet att behålla sitt hem, inte minst om det rör sig om 

en barnfamilj.204 

5.5.3 SOU 2017:33 

År 2017 presenterades en utredning i vilken det diskuterades olika förslag för att stärka 

hyresgästens skydd, bland annat diskuterades hyresgästens möjlighet att påverka 

ändringsarbeten i hyreshuset.205 Det föreslogs att hyresvärdens upplysningsskyldigheter skulle 

utvidgas och att större hänsyn borde tas till hyresgästen vid bedömning om ändringsarbetena är 

skäliga.206 Anledningen till förslagen var att hyresgästen ansågs ha en svagare ställning än 

hyresvärden.207 Dessutom borde trivseln öka hos hyresgäster om de får påverka 

ändringsarbeten.208 Det ansågs dock viktigt att hyresvärden själv skulle få bestämma vilka 

åtgärder som ska utföras.209 I utredningen föreslogs därutöver att lag (2012:978) om uthyrning 

av egen bostad skulle upphävas men att bestämmelsen om hyressättning skulle behållas och 

föras in i hyreslagen. Anledningen härför var att lagen ansågs innebära ett sämre skydd än 

hyreslagen för både hyresgästen och hyresvärden.210 

5.5.4 Ds 2016:16 

Under år 2015 tillsattes en utredning för att granska ersättningsreglerna i 

expropriationslagen.211 Syftet med utredningen var att det boendesociala skyddet skulle 

säkerställas vid expropriation eller liknande förfaranden.212 I utredningen föreslogs att 

ersättning för övrig skada även skulle omfatta förhöjd boendekostnad när särskilda skäl 

föreligger. Vid bedömning om särskilda skäl föreligger skulle bostadsmarknaden i och kring 

orten beaktas.213  

 

                                                 

203 SOU 2008:47 s 65 f. 
204 SOU 2008:47 s 68.  
205 SOU 2017:33 s 81. 
206 SOU 2017:33 s 38 ff. 
207 SOU 2017:33 s 346. 
208 SOU 2017:33 s 358. 
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 37 

I ett alternativt förslag reglerades att nyttjanderättshavare skulle ha rätt till ersättning om 

expropriation medför att nyttjanderätt till bostad upphör. Ersättningen skulle i dessa fall utgöras 

av sex månaders hyra eller arrendeavgift. Om ersättning betalas ut till nyttjanderättsinnehavaren 

skulle ett motsvarande belopp dras av från fastighetsägarens ersättning, om inte 

fastighetsägaren själv bor i fastigheten.214 I utredningen redogjordes för att det under senare tid 

har tagits större hänsyn till boendet samt den trivsel och trygghet som boendet innebär. 

Nyttjanderättsinnehavares skydd vid expropriation angavs i gällande rätt vara svag. Ersättning 

som tilldelas bostadshyresgäster utgörs endast av ersättning för flyttkostnader, vilket angavs 

kunna vara en naturlig följd av att dagens reglering skyddar äganderätten.215 Det förklarades att 

det alternativa förslaget ur ett bostadssocialt hänseende var att föredra, men på grund av att 

förslaget innebar en långtgående förändring och att konsekvenserna var svåra att förutse 

presenterades förslaget som sekundärt.216  
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6 Analys 

6.1 Fastställande av ändamål 

6.1.1 Inledning  

Ändamålet fastställs, vilket förklarats i avsnitt 1.4.3, genom en intresseavvägning mellan fyra 

skyddsvärda intressen: äganderätt, avtalsfrihet, boendesociala aspekter och vårdplikt. Det bör 

noteras att avtalsfriheten kan utgöra ett eget skyddsvärt intresse men avtalsfriheten kan även, 

liksom redovisats ovan, utgöra en del av äganderätten. Vid en intresseavvägning i vilken 

äganderätten är ett skyddsvärt intresse kan därför även avtalsfriheten beaktas. För att kunna 

avgöra hur intresseavvägningen bedöms idag undersöks utvecklingen av de skyddsvärda 

intressena. Hur de skyddsvärda intressena vägs idag utgör ändamålet.  

6.1.2 Utveckling av skyddsvärda intressen 

Med hänsyn till att äganderätten länge varit en del av samhället kan skyddet för ägandet anses 

utgöra en grund för samhället. Även avtalsfriheten kan klassas som en grund för samhället 

eftersom den anses vara väsentlig för att marknaden ska fungera. När NyttjL utvecklades var 

äganderätten och avtalsfriheten de viktigaste skyddsvärda intressena att beakta. Skyddet för 

boendesociala aspekter diskuterades till viss del, men ansågs inte vara av särskild stor betydelse 

i jämförelse med äganderätten och avtalsfriheten. Vårdplikt för hyresgäster fanns i NyttjL, 

vilket tyder på att vårdplikten som skyddsintresse tidigt tillmättes betydelse.  

 

Innan det direkta besittningsskyddet infördes på 1960-talet tillsattes många utredningar och 

flera provisoriska lagar antogs i syfte att öka hyresgästens skydd. Vid införandet av det direkta 

besittningsskyddet för bostadshyresgäster stärktes skyddet för hemmet och boendet. Eftersom 

besittningsskyddet till stora delar utvecklades när det rådde bostadsbrist tyder det på att rätten 

till ett boende skulle skyddas. Skyddet för hemmet stärktes genom att hyresgästen gavs rätt till 

förlängning av det befintliga avtalet, förutom i få reglerade fall. Intresset boendesociala 

aspekter värdesätter både skyddet för hem och för boende. Motiven till det direkta 

besittningsskyddet visar således på att detta intresse tillgodoses genom bestämmelsen. 

 

Äganderätten har länge varit viktig att tillvarata, men skyddet för äganderätten har succesivt 

minskat. När de provisoriska skyddslagarna för hyresgäster infördes innehöll dessa 

begränsningar för att inte äganderätten skulle inskränkas för mycket. Det finns dock en tydlig 

skillnad mellan de intresseavvägningar som gjordes före andra världskriget och de 
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intresseavvägningar som ligger till grund för JB. I de tidigare förarbetena angavs att en 

bestämmelse för att skydda hyresgästen inte fick inskränka hyresvärdens berättigade intressen. 

Hyresvärdens berättigade intressen torde bland annat utgöras av hyresvärdens dispositionsrätt 

och avtalsfrihet, vilka var viktiga intressen att tillvarata under denna tidsperiod. Detta tyder på 

att äganderätten och avtalsfriheten hade ett starkt skydd. När det permanenta besittningsskyddet 

utvecklades angavs att både äganderätten och skyddet för boendesociala aspekter behövde 

tillgodoses, men att det skulle tas hänsyn till dessa intressen på en skälig nivå. De olika 

motiveringarna till besittningsskyddets omfattning visar på att skyddet för äganderätten och 

avtalsfriheten har minskat. Lagstiftaren har dock inte velat bortse från dessa intressen helt utan 

de ska fortfarande tillgodoses i viss mån.  

 

På grund av hyresgästens rätt till förlängning av hyresavtalet vid besittningsskydd torde 

dispositionsrätten och därmed äganderätten inskränkas. Besittningsskyddet bryts dock vid 

exempelvis rivning, ombyggnad och ändring av bruksändamålet. Ägarens dispositionsrätt 

synes av den anledningen inte inskränkas helt, ägaren har fortfarande möjlighet att besluta om 

vad fastigheten ska användas till. Däremot får ägaren inte fatta beslut som anses oskäliga mot 

hyresgästen eller fatta beslut endast med syfte att befrias från det befintliga hyresavtalet. 

Ägarens dispositionsrätt borde således endast inskränkas när ägaren inte har objektiva skäl för 

uppsägningen. Vid bostadsbrist uppställs ofta krav på att en ersättningslägenhet ska erbjudas. 

Om ägaren inte kan erbjuda en ny lägenhet och hyresgästen efter en intresseavvägning får bo 

kvar inskränks dock dispositionsrätten.  

 

Utifrån ovanstående anses äganderätten successivt minskat i betydelse från NyttjL. Under 

1940-talet aktualiserades ett grundlagsskydd för egendom och dessutom antogs FN:s förklaring 

i vilken egendomsskydd framhölls. Även om förklaringen inte är rättsligt bindande visar detta 

på en ökad betydelse för äganderätten. Ersättningsgraden vid expropriation minskades däremot 

år 1917 och år 1949 vilket tyder på att äganderätten fick minskad betydelse. Det bör dock 

beaktas att ersättningsgraden till en början var mycket hög, högre än dagens möjlighet till 

ersättning. På 1970-talet minskades rätten till ersättning ytterligare vilket tyder på en fortsatt 

minskad betydelse för äganderätten. Däremot talar införandet av egendomsskyddet i 

grundlagen för att äganderätten fått ökad betydelse. Även ändringar i ExprL från år 2010 som 

resulterade i en högre ersättning för ägaren tyder på äganderättens ökade betydelse. Dessutom 

stärktes grundlagsskyddet för egendom när ersättningsgrunderna i grundlagen närmare 

preciserades. Sammantaget synes äganderättens betydelse ökat de senaste åren.  
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Även skyddet för boendesociala aspekter torde ökat under senare tid vilket tydliggörs genom 

lagändringen år 2014 som medger ökat skydd för hyresgäster som utsatts för våld i hemmet. 

Det angavs i förarbeten till ändringen att dessa hyresgäster behöver ett starkare 

besittningsskydd, och som tidigare klarlagts tillvaratar besittningsskyddet de boendesociala 

aspekterna. Eftersom EKMR och EU-stadgan båda innehåller skydd för hem och egendom 

borde konventionen och stadgan inte medfört att äganderätten eller de boendesociala aspekterna 

fått ökad betydelse i förhållande till det andra intresset. Vid införandet av det direkta 

besittningsskyddet minskade äganderättens betydelse till förmån för boendesociala aspekter. 

Sedan införandet har båda dessa intressen ökat i jämförbar betydelse, vilket tyder på att 

avvägningen mellan intressena borde vara densamma som vid införandet av besittningsskyddet.  

 

Vid införandet av besittningsskyddet torde även avtalsfriheten ha inskränkts, anledningen 

härför är att hyresvärden inte kan välja att byta avtalspart. Eftersom bestämmelsen om direkt 

besittningsskydd formulerats på det sätt att hyresgästen har rätt till förlängning av avtalet liknar 

bestämmelsen en kontraheringsplikt. Inskränkning av avtalsfriheten kan rättfärdigas för att 

tillvarata andra sociala aspekter. Att en inskränkning av avtalsfriheten godtagits vid 

besittningsskydd borde bero på att boendesociala aspekter varit en viktig aspekt att tillvarata. 

De bestämmelser som införts för konsument- och personförsäkring kan också anses utgöra en 

kontraheringsplikt, vilket kan tyda på att avtalsfriheten fått mindre betydelse. Begränsning av 

avtalsfriheten har endast ansetts godtagbar på grund av att nya viktiga sociala aspekter 

identifierats, vilket även var fallet vid besittningsskyddets införande. En kontraheringsplikt bör 

således kunna rättfärdigas av att boendesociala aspekter tillgodoses. Avtalsfriheten borde därför 

fortfarande ha ett starkt grundläggande skydd men får inskränkas om andra viktiga intressen 

bör skyddas. Vad gäller betydelsen av vårdplikten som intresse torde detta inte ändrats eftersom 

ändringarna i hyresgästens vårdplikt endast varit redaktionella. 

 

Under senare tid har flertalet utredningar tillsats i syfte att öka hyresgästens skydd, även i 

utredningen om expropriation från år 2016 var syftet att utvidga det boendesociala skyddet. 

Däremot omfattade inte huvudförslaget i utredningen om expropriation skydd för hyresgäster, 

vilket tyder på att skyddet för ägandet torde tillmätts större betydelse. Utredningarna kan tyda 

på en ökad betydelse för boendesociala aspekter och äganderätt, detta kan ifrågasättas av den 

anledning att utredningarna ännu inte resulterat i lagändringar. Att en ändring inte skett kan 

bero på att utformningen av förslaget inte är tillfredsställande. Ett annan orsak kan vara att 
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något intresse anses inskränkas för mycket till följd av förslagen. Eftersom det inte går att 

konstatera orsaken till varför förslagen inte hittills resulterat i lagändringar tillmäts inte 

utredningarna någon betydelse för fastställandet av intresseavvägningen och ändamålet. Det 

kan dock konstateras att utredningarna visar på ökat skydd för både för de boendesociala 

aspekterna och äganderätten, vilket är i överensstämmelse med vad som fastslagits ovan.  

6.1.3 Ändamålet  

Ändamålet är en intresseavvägning mellan skyddsvärda intressen, däribland boendesociala 

aspekter och äganderätt. Både boendesociala aspekter och äganderätten har på senare tid ökat i 

betydelse och således krävs ett starkt skydd för båda dessa intressen för att förslagen i 

departementspromemorian ska anses ändamålsenliga. Intresseavvägningen mellan 

äganderätten och de boendesociala aspekterna torde vara i likhet med den intresseavvägning 

som gjordes vid införandet av besittningsskyddet på grund av att båda intressena ökat i 

motsvarande omfattning sedan dess. Även avtalsfriheten bör vägas in vid intresseavvägningen. 

Detta intresse har ett starkt grundläggande skydd och det kan endast anses godtagbart att 

inskränka avtalsfriheten när inskränkningen motiveras av samhällsintressen eller sociala 

aspekter. Eftersom avtalsfriheten kan anses vara en del av äganderätten tyder det på att skyddet 

för detta intresse ska beaktas när äganderättsskyddet tillgodoses. Vårdplikten har konstaterats 

vara viktig för hyresförhållandet och skyddet för intresset har på senare tid varit konstant. 

Därmed bör vårdplikten inte inskränkas vid införandet av en ny bestämmelse men samtidigt 

finns det inte krav på att skyddet för vårdplikten bör stärkas.  

6.2 Huvudförslagets ändamålsenlighet 

6.2.1 Äganderätt 

Äganderätten utgörs av dispositionsfrihet men kan även inkludera fler rättigheter som 

exempelvis avtalsfrihet. I detta avsnitt jämförs äganderätten som dispositionsfrihet med 

förslagen i departementspromemorian medan överensstämmelse med avtalsfriheten diskuteras 

nedan. Anledningen till att äganderätten diskuteras som en dispositionsrätt beror främst på hur 

äganderätten uttrycks i gällande rätt, exempelvis skyddet i RF och ExprL att fritt kunna 

disponera över sin egendom och erhålla ersättning när denna rättighet inskränks. Att 

hyresvärden får behålla sin handlingsfrihet, speciellt för att kunna anpassa verksamheten till att 

inte bli ekonomiskt ofördelaktig, är dessutom en viktig aspekt som angetts i förarbeten till 

dagens besittningsskydd.  
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Äganderätten kan definieras på olika sätt. Antingen anses äganderättens omfattning konstant 

och lagens inskränkningar ändrar endast ägarens befogenheter, eller anses äganderättens 

omfattning variera utifrån inskränkningar som sker genom lag. Beroende på vilket synsätt som 

används kan svaret om föreslagen bestämmelse inskränker äganderätten bli olika. Om 

äganderätten anses konstant kan inte äganderättens omfattning ändras på grund av förslaget, 

däremot kan ägarens befogenheter minskas. Anses äganderätten istället varierande kan 

äganderätten inskränkas av förslaget om befogenheterna för ägaren minskar. Frågan är dock 

om definitionen är av betydelse för uppsatsens analys. Oavsett vilken definition som används 

kan ägarens befogenheter minska. Det torde vara detta som är av betydelse eftersom 

dispositionsrätten inkluderar ägarens befogenhet att förfoga över sin egendom.  

 

Förslaget i departementspromemorian innebär att en hyresgäst kan få rätt till att ingå ett nytt 

hyresavtal när hyresvärden har en lägenhet att erbjuda. Regleringen innebär inte ett tvång till 

att bygga upp lägenheten utan ger bara en skyldighet i de fall hyresvärden har eller kommer ha 

en lämplig lägenhet tillgänglig. Detta innebär att hyresvärden fortfarande har rätt att bestämma 

över vad denne vill göra med sin fastighet. Hyresvärden hindras således inte i beslutet rörande 

återställandet av lägenheten samt användandet av den. Endast i de fall som hyresvärden beslutat 

att återställa lägenheten i syfte att hyra ut den för bostadsändamål alternativt att hyresvärden 

har andra lägenheter som används i det syftet föreligger en skyldighet att erbjuda ett nytt avtal. 

Förslaget kan därmed inte anses hindra dispositionsrätten och strider därför inte mot 

äganderätten, vad gäller den rättigheten. Om fastigheten överlåts ska även den nya hyresvärden 

ha en skyldighet att erbjuda en lägenhet. Inte heller i detta fall tycks förslaget strida mot 

dispositionsrätten. Även den nya fastighetsägaren har möjlighet att välja vad fastigheten ska 

användas till och tvingas därför inte att använda fastigheten på ett visst sätt.  

 

I departementspromemorian jämförs förslaget med gällande reglering angående ombyggnad av 

lägenhetshuset, i vilken det i vissa fall anses godtagbart att hyresgästen ska erbjudas en 

likvärdig lägenhet efter ombyggnationen. Vid förstörelse av en lägenhet har hyresvärden 

däremot inte kunnat förutse och planera en byggnation, förslaget skulle därmed kunna anses 

oskäligt. Hyresvärden har dock fortfarande rätt att besluta om denne vill återställa den förstörda 

lägenheten eller uppföra en likvärdig lägenhet på fastigheten. Av den anledningen torde 

förslaget inte strida mot dispositionsrätten och således inte vara oskäligt.  
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6.2.2 Avtalsfrihet  

I samhället råder uppfattningen att avtal ska grundas på avtalsfrihet, det vill säga att parterna 

ska få välja om de vill ingå avtal och med vem. Genom en reglering i vilken en hyresgäst 

erhåller rätt att begära ett nytt hyresavtal efter det tidigare avtalets förfall inskränks 

avtalsfriheten. Enligt vissa remissinstanser till departementspromemorian ansågs 

begränsningen av avtalsfriheten inte vara berättigad. Att begränsa avtalsfriheten synes under 

senare tid ansetts mer accepterat, åtminstone vid tecknande av försäkring. Kontraheringsplikten 

har i detta fall ansetts viktigt ur ett socialt perspektiv och skyddet för den enskilde torde vara 

en viktig aspekt i intresseavvägningen. Det borde av den anledningen inte finnas ett generellt 

motstånd mot en reglering som begränsar avtalsfriheten, däremot krävs det att det föreligger 

samhällsintressen eller sociala aspekter. I uppsatsen anses besittningsskyddet innebära en 

kontraheringsplikt som inskränker rätten att fritt avtala om ett hyresavtals längd, detta innebär 

att förslaget inte skulle utgöra den första bestämmelsen i hyreslagen som innebär en 

kontraheringsplikt.  

 

Förslaget i departementspromemorian innebär, på grund av kravet att ingå avtal med tidigare 

hyresgäst, en kontraheringsplikt och således en begränsning av avtalsfriheten. Frågan är om det 

finns tillräckliga sociala skäl som talar för den begränsning av avtalsfriheten som 

departementspromemorians förslag innebär. Sådana skäl borde kunna utgöras av boendesociala 

aspekter. Skyddet för hemmet, inkluderat affektionsvärden och trivseln som ett hem innebär, 

torde utgöra de samhällsintressen och sociala aspekter som ansågs berättigat 

kontraheringsplikten vid införandet av besittningsskyddet. Dessa sociala aspekter borde utgöra 

samma aspekter som skulle stå i relation till avtalsfriheten vid en bedömning om 

kontraheringsplikt ska anses godtagbar. Vid intresseavvägningen bör det beaktas hur stor del 

av avtalsfriheten som inskränks samt hur mycket skyddet för de boendesociala aspekterna ökar. 

 

I departementspromemorian angavs att hyresvärden och hyresgästen sedan tidigare varit 

avtalsparter samt att hyresvärden kommer erhålla hyra även vid det nya hyresavtalet. Av den 

anledningen kan bestämmelsen inte anses vara till stor nackdel för hyresvärden. Om inte 

lägenheten förstörts hade hyresavtalet med största sannolikhet bestått, bland annat på grund av 

det direkta besittningsskyddet. Hyresvärden torde därför inte sättas i en sämre situation än före 

avtalets förfall. Att det nya avtalet liknar det avtal som förelåg före lägenhetens förstörelse kan 

tala för att en inskränkningen av avtalsfriheten i detta fall inte anses så allvarlig. 
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Avtalsfrihet kan som ovan nämnt anses utgöra en del av äganderätten. Genom en inskränkning 

av friheten att ingå avtal kan därmed även äganderätten bli inskränkt. Detta innebär att vid en 

intresseavvägning som inkluderar äganderätten måste hänsyn tas till avtalsfriheten. Av den 

anledningen borde både beaktas att det föreligger en godtagbar intresseavvägning för 

äganderätten samt att det föreligger samhällsintressen eller sociala aspekter om en inskränkning 

görs av avtalsfriheten.  

6.2.3 Boendesociala aspekter  

De boendesociala aspekterna utgörs av ett boendevärde, vilket utgörs av värdet av att inneha 

ett hem och trivseln som hemmet innebär. Hemmet är den plats dit hyresgästen har en stark 

anknytning vilken är kopplad till hyresgästens affektionsvärden. Trivseln är ofta grundad på 

säkerheten att få bo kvar i sitt hem. I förarbeten till det direkta besittningsskyddet angavs att 

besittningsskyddet skulle skydda hemmet, inte hyresgästens ekonomi. Frågan är dock om 

hyresgästens hem finns kvar när en lägenhet förstörts. Om lägenhetshuset exempelvis brinner 

ner och lägenheten således är helt förstörd torde det inte finns något känslomässigt värde kvar 

som är värt att skydda, varken affektionsvärden eller den trivsel som hemmet utgör. Vidare kan 

det diskuteras om området i vilken lägenheten befinner sig kan inneha ett sådant känslomässigt 

värde som innebär att området utgör ett hem. En hyresgästs eventuella känsla av trygghet och 

trivsel kopplat till ett område kan tyda på att en stark anknytning föreligger. Däremot har det 

genom rättspraxis framkommit att ett hem ska utgöras av en stadigvarande bostad, vilket ett 

område inte kan anses utgöra. På grund av detta kan ett hem inte anses bestå när en lägenhet 

förstörs. I departementspromemorians förslag framkommer att hyresvärden ska erbjuda en 

lägenhet som denne förfogar över. En ny lägenhet någon annanstans kommer med ovanstående 

resonemang inte kunna utgöra ett hem vid tidpunkten för förstörelsen, således tillgodoses inte 

skyddet för ett hem i detta fall.  

 

Boendesociala aspekter kan även innebära skydd till rätten att ha en bostad, detta resonemang 

blir tydligt genom utvecklingen av det direkta besittningsskyddet. Under världskrigen skulle 

besittningsskyddet skydda hyresgäster mot den bostadsbrist som förelåg. Det var således ett 

boende, och inte ett specifikt boende, som skyddades. I de fall en hyresgäst erbjuds en annan 

lägenhet än den förstörda lägenheten innebär förslaget i departementspromemorian att 

hyresgästen erhåller ett skydd för boende. Eftersom skyddet för boende inkluderas i de 

boendesociala aspekterna tillgodoses detta intresse av förslaget. Om lägenheten fortfarande 

existerar, exempelvis att stommen och lägenhetens rum kan urskiljas, kan det argumenteras för 
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att hyresgästens hem och dess värden finns kvar trots att lägenheten förstörts. I dessa fall skulle 

även skyddet för ett hem tillgodoses och därmed skulle även de boendesociala aspekterna 

skyddas. 

 

Rätt till ett nytt hyresavtal efter avtalets förfall ska enligt departementspromemorians förslag 

endast gälla för hyresgäster som tillträtt lägenheten. Detta torde stå i överensstämmelse med att 

återflyttningsrätt vid ombyggnation endast omfattar hyresgäster som tillträtt lägenheten. Frågan 

är dock till hur stor del de boendesociala aspekterna tillgodoses när rätten till ett nytt hyresavtal 

påverkas av tillträdet. I en remiss ifrågasattes inskränkningen av tillämpningsområdet eftersom 

en hyresgäst som skrivit avtal planerat sin flytt och således kan ha förlorat sina köpoäng eller 

sålt sin tidigare bostad. Tillämpningsområdet kan motiveras av att inga affektionsvärden som 

kan förknippas med ett hem uppkommit innan hyresgästen tillträtt lägenheten. Mot detta kan 

anföras att om en lägenhet totalförstörts torde ändå inga värden kopplat till ett hem bevarats, 

däremot kan skyddet för ett boende tillgodoses. Utifrån detta borde således hyresgäster få 

samma möjlighet till nytt avtal, oavsett om hyresgästen tillträtt lägenheten eller inte. Om den 

blivande hyresgästen gått miste om möjligheter till annat boende borde även dennes skydd för 

boende beaktas för att skyddet för de boendesociala aspekterna ska tillgodoses. 

6.2.4 Vårdplikt  

Hyresgästens vållande ska beaktas vid intresseavvägningen om en hyresgäst ska ha rätt till ett 

nytt avtal vilket tyder på att vårdplikten tillmäts betydelse. Vårdplikten kan anses utgöra del av 

lojalitetsplikten vilken syftar till att parter ska vara lojala mot varandra. Detta torde även 

inkludera parters tillit till varandra. Om en hyresgäst har vållat en skada som leder till en 

lägenhets förstörelse kan hyresvärdens förtroende för hyresgästen minska. Att ge hyresgästen 

möjlighet till att ingå ett nytt hyresavtal mot hyresvärdens vilja kan därmed anses oskäligt. I 

utredningen framgick att vållande inte skulle vara avgörande vid intresseavvägningen, utom i 

de fall hyresgästen varit grovt vårdslös eller vanvårdat hyresobjektet. Enligt bestämmelser i 

hyreslagen kan hyresavtalet förverkas och hyresgästens besittningsskydd brytas om 

hyresgästen grovt åsidosatt vårdplikten. Vid lägre grad av vårdslöshet blir hyresgästen endast 

ersättningsskyldig för den skada som uppstått. För att regleringen i departementspromemorian 

ska anses överensstämma med ändamålet borde därmed en liknande intresseavvägning anses 

godtagbar. I likhet med hyreslagens bestämmelser att hyresavtalet består vid en lägre grad av 

vårdslöshet borde det kunna anses acceptabelt att hyresgästen även ska ha möjlighet till ett nytt 

avtal vid samma grad av vårdslöshet. Vid grov vårdslöshet eller uppsåt borde däremot 
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hyresvärden inte vara tvungen att erbjuda ett nytt hyresavtal. Eftersom det i utredningen angavs 

att främst grovt vållande och vanvård ska tillmätas betydelse borde förslaget anses stå i 

överensstämmelse med vårdplikten som skyddsvärt intresse.  

6.2.5 Intresseavvägning 

För att avgöra om departementspromemorian överensstämmer med det ändamål som fastställts 

i uppsatsen jämförs förslagens intresseavvägning med ändamålet. Vad gäller vårdplikten har 

det konstaterats att intresset inte kommer att påverkas av departementspromemorians förslag. 

Förslaget anses dessutom stå i överensstämmelse med bestämmelserna om besittningsskyddet 

vad gäller en hyresgästs vållande. Därmed kan förslaget antas stå i överensstämmelse med 

ändamålet i denna del.  

 

Det är tveksamt om skyddet för ett hem stärks eftersom skyddet för hem endast kan tillgodoses 

i de fall hyresgästen erbjuds hyra samma lägenhet som förstörts. Det har däremot konstaterats 

att skyddet för boende stärks, vilket utgör en del av de boendesociala aspekterna. Skyddet för 

boende utgör ett viktigt värde att tillvarata och eftersom även hyresgäster som inte tillträtt 

lägenheten kan behöva detta skydd borde även de omfattas av förslaget. En utvidgning av 

förslaget skulle innebära ett utökat skydd för de boendesociala aspekterna. 

 

Äganderätten i form av dispositionsfrihet skulle inte utvidgas men inte heller inskränkas i 

samband med förslaget. Att skyddet för äganderätt inte stärks i samband med förslaget kan 

anses vara oförenligt med äganderättens positiva utveckling i övrigt. Däremot är det främst 

intresseavvägning mellan de skyddsvärda intressena som är av betydelse vid förslagets 

ändamålsenlighet. Ett oförändrat skydd för äganderätten borde anses godtagbart om 

intresseavvägningen är ändamålsenlig. Vid införandet av besittningsskyddet gavs skydd för 

dispositionsfriheten genom begränsningar i besittningsskyddet, exempelvis när hyresvärden 

vill ändra syftet med innehavet av fastigheten. Skyddet för dispositionsrätten genom 

begränsningarna minskas inte av förslaget. Intresseavvägningen mellan äganderätten, i form av 

dispositionsfriheten, och de bostadssociala aspekterna torde av den anledningen stämma 

överens med den intresseavvägning som gjordes vid besittningsskyddets införande, vilket 

motsvarar ändamålet. 

 

Det kan däremot konstateras att avtalsfriheten inskränks, vilket även kan anses utgöra en del av 

äganderätten. Även det direkta besittningsskyddet utgör en inskränkning av avtalsfriheten. Det 



 47 

har ovan konstaterats att en intresseavvägning mellan äganderätten och boendesociala aspekter 

är ändamålsenlig om den stämmer överens med den intresseavvägning som förelåg vid 

införandet av besittningsskyddet. Eftersom avtalsfriheten inskränktes även vid införandet av 

besittningsskyddet bör intresseavvägningen mellan dessa intressen vara ändamålsenlig 

eftersom den liknar intresseavvägningen som gjordes vid besittningsskyddets införande.  

 

Att begränsa avtalsfriheten torde varit godtagbart vid besittningsskyddets införande på grund 

av de boendesociala aspekterna som stod i förhållande till avtalsfriheten. I det fallet kan det 

antas att skyddet för hemmet och boendet ansågs vara tillräckligt starka skäl för att inskränka 

avtalsfriheten. Det har konstaterats att förslaget endast till mindre del skyddar hyresgästens 

hem. I förslaget tillgodoses skyddet för boendet för hyresgäster som tillträtt lägenheten. Vid en 

avvägning mot sociala aspekter som görs vid bedömningen om kontraheringsplikt kan 

motiveras borde skyddet för ett boende kunna anses vara en starkare social aspekt än skyddet 

för ett hem. Anledningen härför är att skyddet för boendet beaktades innan skyddet för hemmet 

aktualiserades. Även vid den avvägning som gjordes vid införandet av besittningsskyddet 

motiverades kontraheringsplikten av skyddet för boendet. Om skyddet för boendet innefattat 

alla hyresgäster, oavsett om de tillträtt lägenheten eller inte, torde skyddet för boendet varit en 

tillräcklig social aspekt för att rättfärdiga inskränkningen av avtalsfriheten. Vissa hyresgäster 

omfattas dock inte av förslaget vilket gör att boendet inte skyddas i tillräcklig omfattning för 

att inskränkningen av avtalsfriheten ska vara godtagbar. 

 

Fråga är dessutom om samhällsintresset är tillräckligt stort för att motivera en 

kontraheringsplikt. Det är därför av betydelse om problemet angående ett hyresavtals förfall är 

tillräckligt stort för att betraktas som ett samhällsintresse. I remisser har det kritiserats att 

problemets omfattning inte redogjorts i departementspromemorian. Om problemet inte är 

utbrett kan det eventuellt ifrågasättas om det sociala intresset är tillräckligt stort för att 

inskränka avtalsfriheten. Det framkom dock i förarbeten till FAL att det inte var ett stort 

problem att personer nekades rätt till personförsäkring, däremot ansågs rätt till personförsäkring 

ändå viktigt att reglera. Samma argument torde kunna användas för att rättfärdiga 

departementspromemorians förslag. Dessutom kan det anföras att om problemet är sällan 

förekommande kommer regleringen innehållande kontraheringsplikt inte tillämpas särskilt ofta.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att förslaget inte är helt ändamålsenligt. Om 

hyresgäster som inte tillträtt lägenheten skulle inkluderats i förslaget skulle förslaget vara 
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ändamålsenligt. I det fallet skulle skyddet för boendet säkerställas och därmed skulle det 

föreligga godtagbara skäl för att motivera en inskränkning av avtalsfriheten. Den del av 

äganderätten som utgörs av dispositionsfrihet står dock i överensstämmelse med ändamålet. 

Detta eftersom intresseavvägningen mellan dispositionsfriheten och de boendesociala 

aspekterna står i överrensstämmelse med den intresseavvägning som gjordes vid 

besittningsskyddets införande.  

6.3 Alternativförslagets ändamålsenlighet  

Alternativförslaget innebär att hyresvärden ska utge ersättning till hyresgästen vid ett 

hyresavtals förfall om inte hyresvärden erbjuder en lämplig lägenhet inom viss tid. Eftersom 

fastighetsägaren inte direkt tvingas till en viss användning av sin fastighet eller förpliktigas till 

att ingå avtal med en viss part torde förslaget varken inskränka äganderätten eller avtalsfriheten. 

Bestämmelsen kan dock anses som ett påtryckningsmedel eftersom ersättning ska utgå i de fall 

ett nytt hyresavtal inte kommer till stånd. Påtryckningsmedlet kan bestå av att hyresvärden 

känner sig tvingad till att hitta en lägenhet och erbjuda hyresgästen ett hyresavtal för att undgå 

ersättningsskyldighet, trots att hyresvärden av någon anledning inte vill det. På grund av 

påtryckningen på hyresvärden kan avtalsfriheten ändå anses inskränkas. Hyresvärden har i detta 

fall en möjlighet att vägra ingå ett nytt avtal, men riskerar att behöva utge skadestånd om frågan 

prövas i hyresnämnden. Påtryckningens effekt på hyresvärden beror dock på hur stort det 

eventuella skadeståndet är. Om skadeståndet är litet kommer regleringen inte verka 

avskräckande för hyresvärden. I det fallet skulle bestämmelsen även kunna få motsatt verkan, 

att hyresvärden ser bestämmelsen som en möjlighet att köpa sig fri från åläggandet. 

Ersättningen består av en schabloniserad ersättning för ideell skada samt ersättning för 

kostnader hyresgästen åsamkats på grund av flytten. För att inte hyresvärden ska kunna köpa 

sig fri måste troligtvis den schabloniserade ersättningen vara ganska hög.  

 

Ersättningen som hyresgästen erhåller till följd av alternativförslaget kan anses som en 

kompensation för boendet denne går miste om. Däremot kan inte de boendesociala aspekterna 

anses skyddas, varken i form av skyddet för ett hem eller skyddet för en bostad. Anledningen 

till att boendet inte skyddas är att hyresgästen inte garanteras en plats att bo på, även om 

påtryckningen ger ökade möjligheter för denne att få en bostad. Vad gäller skyddet för ett hem 

tillgodoses detta endast om hyresgästen erhåller ett nytt hyresavtal som har någon anknytning 

till den förstörda lägenheten, detta garanteras dock inte genom alternativförslaget.  
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Att erbjuda ersättning för den ekonomiska skada som uppkommer kan anses överflödigt 

eftersom en hemförsäkring ofta ersätter dessa kostnader, vilket kommenterades i 

departementspromemorian. Det har även kommenterats av remissinstanser att hyresgästens 

skyldighet att ha en hemförsäkring borde vara en del av den vårdplikt som föreligger. Om 

hyresgäster har en hemförsäkring torde inte behovet av ersättning vara stort. Det kan också 

ifrågasättas om den part som inte har besittning av lägenheten ska tvingas stå för den skada som 

skett. I förslaget kommenterades inte huruvida ersättning ska utgå om hyresgästen varit 

vållande till skadan, av den anledningen är det oklart om en hyresgäst skulle kunna få ersättning 

om denne orsakat skadan. Det torde strida mot vårdplikten om en hyresgäst som vållat skadan 

tillerkänns ersättning.  

 

Sammanfattningsvis innebär inte förslaget ett tillräckligt ökat skydd för de boendesociala 

aspekterna för att rättfärdiga inskränkningarna av avtalsfriheten och äganderätten. Dessutom 

kan förslagets överensstämmelse med vårdplikten ifrågasättas. Alternativförslaget anses av 

dessa anledningar inte vara ändamålsenligt.  
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7 Avslutning  

I uppsatsen har förslaget om rätt till nytt hyresavtal för hyresgäst och förslaget om strikt 

skadeståndsansvar för hyresvärden som presenterats i Ds 2018:18 analyserats mot det ändamål 

som förslagen borde uppfylla. Ändamålet utgörs av en intresseavvägning av de skyddsvärda 

intressena äganderätt, avtalsfrihet, boendesociala aspekter och vårdplikt.  

 

Det har i uppsatsen konstaterats att huvudförslaget, vilket avser rätt för hyresgästen att ingå nytt 

avtal när lägenheten förstörs, inte är helt ändamålsenligt med det ändamål som fastställts i 

uppsatsen. I förslaget inskränks äganderätten genom avtalsfriheten, vilket kan anses godtagbart 

om sociala aspekter tillgodoses. Sociala aspekter kan bestå av skydd för boendesociala aspekter. 

I förslaget stärks visserligen skyddet för boendet och till viss del även skyddet för hemmet, men 

endast för de hyresgäster som tillträtt lägenheten. Endast om alla hyresgäster, oavsett om de 

tillträtt lägenheten, omfattas av förslaget torde det vara helt ändamålsenligt. 

 

Det alternativa förslaget innebär en påtryckning på hyresvärden vilket kan leda till effekten av 

bestämmelsen inskränker hyresvärdens äganderätt och avtalsfrihet. För att detta ska anses 

godtagbart behöver skyddet för de boendesociala aspekterna tillgodoses. Förslaget säkerställer 

varken skyddet för ett hem eller en bostad vilka är väsentliga delar av de boendesociala 

aspekterna. Hyresgästen tillerkänns endast en möjlighet till ersättning vilket inte rättfärdigar 

begränsningen av äganderätten och avtalsfriheten, vilket medför att det alternativa förslaget inte 

är ändamålsenligt.   
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