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1 Inledning

1.1 Bakgrund

En stor del av Sveriges näringsidkare bedriver sin verksamhet i förhyrda lokaler.1 I vissa

fall har hyresgästen gjort förändringar i lokalen för att anpassa den till den verksamhet som

bedrivs där. När hyresavtalet upphör av annan anledning än hyresgästens konkurs måste

hyresvärden i många fall reparera och bygga om lokalen för att kunna hyra ut den till en ny

hyresgäst. Hyresvärden har under vissa förutsättningar möjlighet att då ställa krav på att

återställning skall ske eller att få ersättning för kostnaderna.

När hyresgästen försätts i konkurs upphör oftast avtalet av denna anledning, om än inte som

en direkt följd av konkursen.2 Efter hyresgästens konkurs måste hyresvärden ofta reparera

och bygga om lokalen innan ny upplåtelse kan ske. Hyresvärden tvingas ofta att återställa

lokalen till egen kostnad. Hur hyresvärdens fordran på ersättning för kostnader förenade

med återställning av lokalen skall hanteras i konkursen är för närvarande oklart.

Konkursförvaltaren tvingas redan i inledningsskedet av konkursen fatta en mängd beslut,

inte minst rörande hyreslokalen. Frågan om ansvaret för återställningskostnaderna kan,

förutom för det ekonomiska utfallet av avvecklingen av konkursgäldenärens verksamhet, ha

stor betydelse för konkursförvaltarens fortsatta handläggning av konkursen. Skulle

kostnaden för återställning vara att anse som en massakostnad, för vilken konkursboet

således står ett betalningsansvar, måste konkursförvaltaren redan i ett mycket tidigt skede

av konkursen kunna skaffa sig en välgrundad uppfattning om storleken av dessa kostnader.

Konkursförvaltaren måste dessutom redan i inledningsfasen av handläggningen kunna

avgöra om det i konkursboet finns tillgångar som förslår till täckandet av denna kostnad.

Om tillgångar för detta ändamål saknas tvingas konkursförvaltaren till omgående

1 JB 12:1, 3 st - Lokal definieras som annan lägenhet än ”[l]ägenhet som upplåtits för att helt eller till en inte
oväsentlig del användas som bostad”. Jordabalkens 12 kap. benämns ofta som ”hyreslagen”, vilket jag också
valt att använda mig av i löpande text när endast lagen anges utan angivelse av eller hänvisning till visst
lagrum. Det förekommer m a o två olika beteckningar för samma lag, men någon större risk för förväxling,
otydlighet eller precisionsbrist anser jag inte föreligger - åtminstone inte på den grunden.
2 JB12:31 - Jag återkommer nedan med en redogörelse för vilka följder hyresgästens konkurs har för
hyresavtalet.
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avgöranden, såsom om konkursboet helt enkelt skall begära sig självt i konkurs.1 Aktuell

lagstiftning tar inte direkt upp problematiken kring ansvaret för de kostnader som är

förenade med att återställa den av konkursgäldenären förhyrda lokalen. Inte heller regleras

huruvida dessa kostnader är att se som fordringar vilka kan göras gällande i konkursen, eller

om de är av sådant slag att konkursboet står ett massaansvar för dem. Lagstiftaren har

förvisso uppställt ett antal regler för situationen att hyresgästen försätts i konkurs, men har

inte angivet hur frågor avseende bl a återställning av lokalen eller konkursboets nyttjande

av lokalen efter konkursdagen skall hanteras. Frågan kring kostnaderna för återställande av

hyreslokaler uppkommer ofta i samband med hyresgästens konkurs och synes av såväl

lagstiftaren, konkursförvaltare som hyresborgenärer ha hanteras mer eller mindre med

”kvast och matta”. Mig veterligen har något avgörande ännu inte kommit som skulle kunna

bidra till att kasta ljus över problemet och dess lösning från vare sig Högsta Domstolen eller

hovrätterna.

1.2 Problemformulering

När ett hyresavtal upphör åvilar det hyresgästen att återställa lokalen till ett visst skick i

samband med avflyttningen. Frågan ställs i någon mening på sin spets i samband med

hyresgästens konkurs. Den huvudsakliga fråga jag ställer mig i detta arbete är: ”skall

kostnaden för att återställa den av konkursgäldenären förhyrda lokalen betraktas som en

fordran för vilken konkursboet är betalningsansvarigt, eller skall kostnaden få göras

gällande i konkursen av hyresvärden - och i sådant fall som en prioriterad eller oprioriterad

fordran?”

1.3 Syfte

Mitt syfte med denna uppsats är att klargöra hur frågorna kring kostnader för återställning

av lokalen skall lösas i samband med en hyresgästs konkurs.

1 Konkurslagen (1987:672) (KonkL) 1 kap 4 §
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1.4 Metod

Min utgångspunkt för detta arbete är den praktiserande konkursförvaltarens krav på att

finna en tillämpbar lösning på ett i stora delar oreglerat problem. För att skapa en grund för

mina slutsatser har jag utgått från de två rättsområden där frågorna för min problemställning

huvudsakligen hör hemma, nämligen dels hur befintlig hyreslagstiftning reglerar frågor om

återställning av lokal när hyresförhållandet upphör på annan grund än hyresgästens konkurs,

dels hur hyresförhållandet påverkas av hyresgästens obestånd.

Eftersom min frågeställning rör en i vissa delar oreglerad situation har jag sökt material i

förarbeten, litteratur och rättsfall rörande närliggande relevanta frågeställningar, såsom

förutsättningar för konkursboets inträde i konkursgäldenärens avtal, hyresborgenärens

förmånsrätt för hyresfordringar, ersättning för konkursboets nyttjande av de av

konkursgäldenären förhyrda lokalerna för tid efter konkursens inträffande, följder för

hyresförhållandet av lokalhyresgästens konkurs etc. Mitt egentliga problem består i att

försöka jämka samman de nyttjanderättsliga respektive obeståndsrättsliga regelverken för

att på så sätt finna min lösning.

Jag har utifrån befintlig lagstiftning och praxis rörande mina delfrågor försökt skissa

konturerna av den regel som skulle kunna tillämpas för besvarande av min frågeställning. I

den omfattning det finns uttrycklig reglering kring hyresgästens konkurs har jag använt mig

av den. Avseende den hyresrättsliga aspekten har jag utgått från hyresförhållandets

upphörande av annan anledning än hyresgästens konkurs. Hyreslagstiftningens reglering

med avseende på återställning av lokal bör kunna tillämpas även i fall av hyresgästens

konkurs, åtminstone i den mån partsförhållandena mellan hyresvärden och hyresgästen

respektive mellan konkursboet och hyresvärden är jämförbara.

För den händelse hyresgästens konkurs förändrar något i förhållandet mellan parterna har

jag försökt identifiera anledningen därtill samt ange hur det påverkar svaret på mitt

problem.
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De obeståndsrättsliga reglerna kring verkan av konkurs såsom borgenärs rätt till betalning

för fordran, ansvaret för uppfyllande av avtalsförpliktelser etc. torde vara fullt möjliga att

tillämpa med avseende på hyresförhållandet.

Genom sammanvägning av det material jag funnit har jag försökt formulera lösningen på

mitt problem som en praktiskt tillämpbar regel vid konkursförvaltning. Jag har även haft

möjlighet att diskutera problemet med personer som ställs inför det i sin yrkesverksamhet.

Jag har på så sätt fått ovärderlig hjälp att både strukturera och korrigera egna

tankeansträngningar under arbetets gång.

1.5 Avgränsningar

Jag begränsar mig till att i detta arbete hantera enbart svenska juridiska personers konkurser

inträffade i Sverige. Vad gäller hyreslägenheter kommer jag enbart att behandla frågor

rörande lokaler i Sverige, förhyrda av konkursgäldenären för bedrivande av

näringsverksamhet.

Bostadslägenheter och fysiska personers konkurser kommer följaktligen helt att lämnas

utanför denna uppsats.

I samband med den moderniserade miljölagstiftningens ökade betydelse och aktualitet, har

begreppen ”återställningsskyldighet”  och ”återställningsansvar” kommit att användas i

meningen verksamhetsutövarens skyldighet att återställa miljöskadade/miljöpåverkade

fastigheter genom att företa bl a sanering och bortforsling samt omhändertagande av

kontaminerat material.1 I de sammanhang jag gör bruk av nämnda begrepp i denna uppsats

åsyftas endast ansvaret för hyresgästen att återställa förhyrd lokal till ett visst skick och inte

verksamhetens eventuella miljöpåverkan.

1 Miljöbalk, utfärdad den 11 juni 1998
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1.6 Disposition

Jag har valt att disponera uppsatsen utifrån de delfrågor jag angivet ovan. Efter det

inledande kapitlet, i vilket läsaren för ögonblicket befinner sig, kommer jag i kapitel två att

redogöra för de hyresrättsliga reglerna angående hyresgästens konkurs. Därefter följer i

tredje kapitlet en redogörelse för återställningsskyldighetens grunder och omfattning. I det

fjärde kapitlet inleds den obeståndsrättsliga delen av detta arbete med en genomgång av de

nu gällande reglerna för hyresvärdens förmånsrätt i hyresgästens konkurs, begränsat till

sådant som har bäring på uppsatsens syfte. Här kommer även den aktuella

insolvensutredningens betänkande angående förändringar i förmånsrättslagen att tas upp.

I det femte kapitlet behandlas reglerna för om en fordran får göras gällande i konkursen

(konkursfordran) eller om konkursboet står betalningsansvaret för den (massafordran).

Det sjätte kapitlet ägnas åt en redogörelse för förutsättningarna och möjligheterna för

konkursboet att inträda i konkursgäldenärens hyresavtal, samt för de konsekvenser ett

inträdande respektive ett icke-inträdande har för återställningsskyldigheten. Varje kapitel

avlutas med en kort summering och analys. Avslutningsvis presenteras min analys av

huvudfrågeställningen i det sjunde kapitlet, tillsammans med egna slutsatser och

funderingar.
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2 Hyreslagens regler angående lokalhyresgästens konkurs

2.1 Allmänt

När en gäldenär försätts i konkurs uppkommer en mängd frågor för konkursförvaltaren att

ta ställning till, inte minst rörande hyreslokalen i den mån en sådan finns. I samband med

avvecklingen av konkursgäldenärens tillgångar kan det många gånger vara lönsamt för boet,

och i förlängningen även för borgenärerna, att driften av verksamheten fortsätts. Så kan

t.ex. vara fallet när det finns möjligheter att överlåta konkursgäldenärens rörelse, som en

enhet eller uppdelad. I avvaktan på att rörelseöverlåtelsen skall genomföras är det mer eller

mindre nödvändigt att fortsätta verksamheten för att värdet av rörelsen skall bibehållas.

Konkursgäldenärens hyreslokal är ofta en förutsättning för fortsatt drift och

konkursförvaltaren måste bl.a. avgöra om boet skall säga upp, överlåta eller inträda i

avtalet. Om verksamheten måste flyttas till nya lokaler innebär detta, förutom betydande

kostnader för flyttningen, ofta att verksamheten påverkas i negativ riktning.1  I JB 12:31

finns en särskild reglering för den händelse hyresgästen försätts i konkurs. Det har

uppenbarligen ansetts som viktigt att särskilt reglera dessa frågor.2

Reglerna avseende bostadslägenheter avviker på vissa områden från de för lokaler.

Hyreslagen ger t.ex. utrymme för en större avtalsfrihet för parterna i ett

lokalhyresförhållande än vad är fallet avseende bostadslägenheter. Eftersom denna uppsats

endast behandlar lokalhyreskontrakt åsyftas endast sådana när jag fortsättningsvis gör

hänvisningar till hyreskontrakt, hyresförhållande, hyresgäst etc.

2.2 Hyreslagens regleringar avseende förhållandet mellan hyresvärden och 
konkursboet

Förhållandet mellan hyresgästens konkursbo och hyresvärden regleras främst av

JB 12: 31. Denna regel har stått i stort sett oförändrad sedan reglerna för lägenhetshyra och

övrig nyttjanderätt till fast egendom behandlades under nittonhundratalets första år och

1 Prop 1970:142, s 94
2 Prop 1970:142, s 152 f
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vidare genom sextiotalets utredningar inför förändringar inom hyreslagstiftningen.1 Dock

har en mycket viktig förändring införts i samband med den nuvarande förmånsrättslagens

tillkomst.2 Ändringen innebär att boet inte längre kan bli bundet av hyresavtalet enbart

genom att det underlåtit att säga upp avtalet. Konkursboets passivitet som grund för

avtalsinträde togs alltså bort. Regelns lydelse har förblivit oförändrad sedan dess.

I JB 12:31 behandlas såväl fallet att hyresgästen försätts i konkurs innan denne tillträtt

lokalen, som att konkursen inträffar efter tillträdet. Det för min frågeställning mest

intressanta fallet rör konkurs inträffad efter att hyresgästen tillträtt lokalen. Jag kommer

därför fortsättningsvis endast att behandla reglerna för sådant fall.

JB 12 kap 31 §

Om hyresgästens försätts i konkurs, får konkursboet säga upp avtalet. Beträffande bostadslägenheter
fordras dock att gäldenären samtycker till uppsägningen.
  Har lägenheten ej tillträtts när konkursen inträffar och har ej hyresvärden sådan säkerhet för att avtalet
fullgörs att han skäligen kan nöja sig, får hyresvärden säga upp avtalet om han ej erhåller sådan säkerhet
inom en vecka efter anfordran.
  Inträffar i fråga om en lokal konkursen efter att tillträdet skett och har ej hyresvärden sådan säkerhet för
att avtalet fullgörs att han skäligen kan nöja sig, får hyresvärden säga upp avtalet
   1. om inte sådan säkerhet ställs inom en månad efter anfordran,
   2 om inte konkursboet inom samma tid förklarar sig vilja svara för hyresgästens skyldigheter under
hyrestiden, eller
   3. om inte, när hyresrätten får överlåtas, överlåtelse sker i enlighet med avtalet.
  Sägs avtalet upp enligt första, andra eller tredje stycket, har hyresvärden rätt till ersättning för skada.

2.3 Konkursboets rätt att säga upp hyresavtalet

I JB 12: 31, 1st stadgas att konkursboet får säga upp avtalet med anledning av hyresgästens

konkurs. Sådan uppsägning skall ske under beaktande av uppsägningstider enligt JB 12: 6,

2 st och JB 12:4.3 Syftet med denna uppsägningsrätt uppges vara att konkursgäldenärens

verksamhet enklare skall gå att avveckla och konkursboet på så sätt ges en möjlighet att i

förtid komma ur ett löpande och ofta kostsamt hyreskontrakt med den därtill hörande

skyldigheten att betala hyra.4 Om konkursboet säger upp avtalet kan det fortsätta att utnyttja

1 SOU 1961:47 följd av SOU 1966:14, båda utförda med anledning av hyreslagens tillkomst, vilken sedermera
blev införd som JB 12 kap. Dessförinnan gällde 3 kap. lagen den 14 juni 1907 (1907:36) om nyttjanderätt till
fast egendom (nyttjanderättslagen) för frågor kring lägenhetshyra.
2 Se nedan kapitel 4
3 Victorin, s 120 jmf Leif Holmqvist i Karnov, s 760 not 635
4 Bengtsson & Victorin, s 28
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lokalen under uppsägningstiden. Boets uppsägningsrätt kan självklart inte avtalas bort

genom överenskommelse mellan hyresvärden och hyresgästen/konkursgäldenären. Den kan

därför alltid tillämpas av konkursboet.1

2.4 Hyresvärdens rätt att säga upp avtalet vid hyresgästens konkurs

Hyresvärden har enligt JB 12:31, 3 st, endast en begränsad rätt att säga upp hyresavtalet

med anledning av hyresgästens konkurs.2 Enligt ovan nämnda lagrum, har konkursboet upp

till en månad på sig från hyresvärdens anfordran om besked om boets inställning

(interpellation) för att meddela hyresvärden hur boet tänker göra. Beskedet skall avse om

konkursboet är villigt att ställa säkerhet för avtalets fullgörelse, inträda i avtalet eller om

boet önskar överlåta hyresrätten. Konkursboet har följaktligen möjlighet till viss respit

innan det måste besluta sig för hur hyreslokalen skall hanteras. I tillämpliga fall skall

uppsägningstiderna enligt JB 12:4, 2st och 12:6 tillämpas även när hyresvärden säger upp

hyresavtalet enligt JB 12:31, 3st. Detta förutsätter att grund för hyresrättens förverkande

inte föreligger eller uppkommer. Hyresvärden kan nämligen begära hyresrätten förverkad

om hyresbetalningarna uteblir. Avtalet upphör då mer eller mindre omedelbart.3

Det skall särskilt påpekas, att om hyresvärden har säkerhet4 för avtalets rätta fullgörande,

han saknar rätt att stödja sin begäran om besked med påföljande uppsägning på JB 12:31, 3

st. Hyresgästens obestånd torde dock medföra att, förutom depositioner, endast externa

säkerheter såsom borgen (t.ex. bankgaranti), kan ha något reellt värde som säkerhet för

hyresvärdens fordran. Det torde inte vara särskilt vanligt att hyresvärden har betryggande

säkerhet för fullgörelse av ett hyresavtalet i ett fall när hyresgästen försatts i konkurs. Jag

kommer i mitt fortsatta arbete att bortse från fallet när hyresvärden har sådan säkerhet som

avses i JB 12:31, 3 st, och därför skulle vara helt förhindrad att säga upp hyresavtalet.

1 Möller, s 339
2 Prop 1970:142, s 154
3 Möller, s 339 jmf JB 12:42, se även NJA 1989 s 206.
4 Har hyresvärden säkerhet kan bristande hyresbetalning inte utgöra grund för hyresgästens försättande i
konkurs på hyresvärdens ansökan, om säkerheten täcker de obetalda hyrorna. Enligt NJA 1992 s 554,
föreligger därmed konkurshinder jämlikt KonkL 2 kap 10 § 1 st 1 p. Hyresvärden hade i detta fall emottagit
deposition motsvarande tre månaders hyra.
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2.5 Begränsningarna i hyresvärdens rätt att säga upp hyresavtalet

Som skäl till begränsningarna i hyresvärdens uppsägningsrätt har angivits att det ur ett

nationalekonomiskt perspektiv är viktigt att det råder en viss stabilitet i

hyresavtalsförhållanden.1 Hyresvärden har ansetts skyddad, dels via sin förmånsrätt i

hyresgästens konkurs enligt FRL 5 § 1 st 1 p, dels genom att förverkandereglerna i  JB

12:42 kan göras gällande även mot konkursboet.2

2.6 Konkursboet kan ställa säkerhet

Hyresvärden kan säga upp avtalet om han inte inom en månad från sin anfordran, erhåller

betryggande säkerhet för avtalets fullgörande.3 Sådan säkerhet skall, enligt ordalydelsen,

avse avtalets fullgörande, vilket innebär att det inte enbart syftar på skyldighet att betala

hyra. Samtliga förpliktelser som åvilar hyresgästen enligt avtalet måste täckas av

säkerheten.4 Om konkursboet väljer att ställa säkerhet enligt ovan kan det alltså enligt JB

12:31, 1st säga upp avtalet till förtida upphörande med tillämpning av uppsägningstider

enligt JB 12:6, 2 st och 12:4. Följden av de nuvarande reglerna vid hyresgästens konkurs är

att konkursboet inte är skyldigt att meddela sin inställning förrän sådan anfordran kommer.

Jag återkommer nedan i kapitel 6 angående frågor kring boets nyttjande av lokalen utan att

ha inträtt i avtalet.

2.7 Rätt för konkursboet att inträda i hyresavtalet

Hyresvärdens rätt att säga upp hyresavtalet begränsas också av konkursboets möjlighet till

inträde5 i hyresavtalet. Reglerna kring konkursboets inträde i konkursgäldenärens hyresavtal

behandlas utförligt nedan i kapitel 6. Det skall dock här påpekas, att konkursboets inträde

förutsätter en uttrycklig förklaring från boets sida. Utan sådan förklaring anses boet inte ha

inträtt ens om det fortsätter betala förfallande hyror efter konkursen.6

1 Bentsson & Victorin, s 198
2 Prop 1970:12, s 92 ff jmf NJA 1989 s 206
3 JB 12:31, 3 st 1 p
4 Victorin, s 123 med hänvisning till Holmqvist, s 176 f
5 JB 12:31, 3 st 2 p
6 Möller, s 339 f
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2.8 Konkursboets rätt att överlåta hyresrätten

Konkursboet har även möjlighet att överlåta hyresrätten i samband med hyresgästens

konkurs, om detta är tillåtet enligt avtalet och om de generella kriterierna i hyreslagen för

överlåtelse är uppfyllda, dvs det får t ex inte föreligga grund för hyresrättens förverkande.1

Hyresvärden kan i det senare fallet ställa som villkor att hela hyresskulden måste regleras

innan överlåtelse får ske. Avtalets innehåll avseende en rätt att överlåta hyresrätten har, så

att säga, verkan utanför partsförhållandet. Boet blir därmed bundet av avtalsinnehållet på

denna punkt, utan att ha inträtt som part. Den respit på en månad som gäller för JB 12:31, 3

st p 1 och 2, tycks inte gälla för överlåtelse. Det är därför något oklart inom vilken tid

överlåtelse skall ske. Det har framförts2 att hyresvärden måste ha rätt att säga upp avtalet

om överlåtelse inte skett inom omtalade respittid. Överlåtelse av hyresrätten kan ske enligt

reglerna i JB 12:36, i vissa fall även utan hyresvärdens tillstånd, varför formuleringen

”[ö]verlåtelse sker i enlighet med avtalet” förvånar något (se föregående not). Konkursboet

skulle även kunna dröja med överlåtelsen efter månadsfristens utgång, bara inte värden

hinner säga upp först. Överlåtelse av hyresrätten skall teoretiskt kunna ske även under

uppsägningstiden efter hyresvärdens uppsägning. En överlåtelse, även under

uppsägningstiden, förutsätter dock att förverkandegrund inte finns, dvs samtliga hyror

måste vara betalda.

2.9 Hyra förfallen till betalning före konkursutbrottet

Finns det obetald hyra från tid före konkursutbrottet kan hyresvärden säga upp avtalet med

åberopande av förverkandereglerna.3 Undanröjer inte boet förverkandegrunden genom att

betala hyresskulden4, kan hyresvärden alltså åberopa förverkande av hyresrätten även om

det är konkursgäldenären som kommit efter med hyresbetalningarna. Om det vid

konkursens inträffande finns förfallna hyresskulder från tid före konkursbeslutet kan

hyresvärden således, via reglerna om hyresrättens förverkande, se till att hyresförhållandet

1 JB 12:36, se Leif Holmqvist, Karnov, s 760 not 636
2 Möller, s 344 f, se not 35 med hänvisning till Holmqvist, notera att lagregeln fått en avvikande formulering
jämfört med utredningsförslaget.
3 JB 12:42 jmf NJA 1989 s 206
4 JB 12:44, 1 st 2 p
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upphör om inte boet inträder i avtalet. Boet måste betala samtliga förfallna belopp avseende

både tiden före och efter konkursbeslutet för att kunna undanröja förverkandegrunden.1

Väljer hyresvärden att säga upp hyresavtalet skall, som ovan sagts, detta ske i enlighet med

reglerna i hyreslagen. Högsta Domstolen har klargjort2 att sådan uppsägning alltid skall

delges konkursboet, dvs konkursförvaltaren såsom varande företrädare för konkursboet, och

således inte till konkursgäldenären. En skriftlig uppsägning skall lämnas till

konkursförvaltaren, även om hyresvärden gör gällande förverkande pga obetalda hyror från

tid före konkursbeslutet. Konkursförvaltaren har i sådant fall möjlighet att för konkursboets

räkning undanröja förverkandegrunden genom att betala hyresskulden inom tidfristen

angiven i JB 12:44, 1 st 2 p.

2.10 Hyresvärdens rätt till skadestånd

I JB 12:31, 4 st anges, att hyresvärden är berättigad till ersättning för skada som följd av

uppsägning med anledning av hyresgästens konkurs. Hyresvärden är i sådant fall berättigad

till ersättning för bland annat uteblivna hyresintäkter under resterande avtalstid.3 Rätten till

skadestånd är dock inte begränsad till enbart förlorad hyresintäkt utan omfattar även

ersättning för skador i lokalen.4

2.11 Sammanfattning

2.11.1 Allmänt

Genom regleringen i JB 12:31 ges annan än part, dvs konkursboet, möjlighet att säga upp

avtalet utan att själv ha inträtt i det. Detsamma gäller för boets rätt att överlåta hyresrätten

om avtalet så medger. Överlåtelse kan dock endast ske så länge det inte finns grund för

hyresrättens förverkande enligt JB 12:42. Konkursboet skulle kanske kunna sägas företräda

konkursgäldenären både vad gäller möjligheten att säga upp och överlåta hyresrätten enligt

ett avtalsvillkor.5 I enlighet med JB 12:31 förutsätts dock att boet lämnar en uttrycklig

förklaring för att det skall anses ha inträtt som part i hyresavtalet.

1 NJA 1989 s 206, ”Piccolo Mondo”- fallet, saken rörde just denna fråga.
2 NJA 1989 s 206, Konkursboet kan och skall delges sådan uppsägning.
3 Victorin, 123 f (jmf not 25 s 124)
4 Prop 1970:142, s 54, angående förmånsrätt för sådan fordran.
5 KonkL 1 kap 1 § jmf 3 kap 1 §
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Konkursboet (genom konkursförvaltaren) är även den som har rätt att motta hyresvärdens

uppsägning av hyresgästen/konkursgäldenären, utan att boet för den skull inträtt som part.

Denna regel kommer ur HD:s avgörande i ”Piccolo Mondo”- fallet1. HD har i detta fall

kommit fram till en ordning innebärande att hyresvärden efter hyresgästens konkurs är

bibehållen sin hävningsrätt för obetalda hyror förfallna till betalning före konkursutbrottet,

även gentemot konkursboet. Mot detta vägde HD konsekvenserna av om

förverkandegrunden inte skulle bestå mot konkursboet. Man menade, att utan denna rätt

skulle hyresvärden frestas att omedelbart ansöka om hyresrättens förverkande vid

betalningsdröjsmål, vilket skulle få till följd att värdet av hyresrätten inte tillförs

konkursmassan. Hyresrätten utgör , förutom en betydande ekonomisk tillgång, ofta en

direkt förutsättning för verksamhetens drift och det skulle medföra stora negativa följder för

övriga borgenärer om hyresrätten skulle förverkas och därmed icke kunna disponeras av

konkursförvaltningen.2 Högsta Domstolens slutsats i NJA 1989 s 206 är inte på något sätt

fri från kritik. Hyreslagens reglering är inte fullständig med avseende på frågor kring

hyresgästens konkurs och det förtjänar särskilt att påpekas, att t.ex. frågor kring

konkursboets nyttjande av lokalen efter konkursutbrottet inte regleras alls i hyreslagen.3

Upphör hyresavtalet som följd av att hyresgästen försätts i konkurs är hyresvärden

berättigad till ersättning för den skada han lider till följd av att hyresavtalet upphör.

I samband med hyresgästens konkurs ställs konkursförvaltaren inför en mängd olika

alternativ för hur frågorna kring lokalen skall hanteras i den fortsatta handläggningen av

konkursen. Jag har på följande sida försökt att schematisk beskriva de alternativ som enligt

JB 12:31 står konkursförvaltaren till buds vid lokalhyresgästens konkurs.

1 NJA 1989 s 206
2 Prop 1970:142, s 94
3 Se nedan kapitel 6 för närmare redogörelse av problematiken.
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2.11.2 Konkursförvaltarens handlingsalternativ enligt JB 12:31

I direkt anslutning till konkursbeslutet kan konkursförvaltarens valmöjligheter, obeaktat

boets finansiella situation, sägas bestå av följande alternativ:

1) säga upp hyresavtalet och avflytta inom den uppsägningstid som anges i JB 12:6, 2 st jmf

JB 12:4, 1 st, 2 p, dvs oftast 9 månader. Boets rätt att nyttja lokalen under uppsägningstiden

förutsätter dock att det inte föreligger grund för hyresrättens förverkande enligt JB 12:42,

dvs obetalda förfallna hyror,

2) inträda i hyresavtalet och ikläda sig samtliga konkursgäldenärens förpliktelser, eller

3) avvakta hyresvärdens anfordran enligt JB 12:31, 3 st, och inom en månad från anfordran

antingen:

a) ställa säkerhet för konkursgäldenärens samtliga förpliktelser enligt 

hyresavtalet,

b) inträda i hyresavtalet genom en uttrycklig förklaring till hyresvärden om att 

boet ikläder sig samtliga konkursgäldenärens avtalsförpliktelser, eller

c) överlåta hyresrätten, om så får ske enligt avtalet och så länge förutsättningarna i 

JB 12:36 är uppfyllda. Grund för hyresrättens förverkande enligt JB 12:42 får 

således inte föreligga om överlåtelse skall medges.

Väljer konkursförvaltaren att inte agera i enlighet med något av ovanstående alternativ, kan

hyresvärden säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Passivitet från boets sida kan

dock aldrig medföra att det anses ha inträtt i hyresavtalet.

Agerar konkursförvaltaren å andra sidan i enlighet med något av de alternativ som medför

att hyresvärden inte ges rätt att säga upp avtalet, kommer konkursförvaltaren att vara

bibehållen sin möjlighet att i viss utsträckning kontrollera vad som sker med

hyresförhållandet. Förr eller senare ställs dock konkursförvaltaren inför beslutet att överlåta

hyresrätten eller låta hyresavtalet upphöra, antingen genom att själv säga upp avtalet eller

genom uppsägning från hyresvärdens sida.
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3. Skyldighet att återställa lokalen vid hyresavtalets upphörande

3.1 Allmänt

Vid inläsningen av ämnet har det slagit mig som högst anmärkningsvärt att frågor kring

återställning av lokal i så ringa omfattning kommenteras över huvud taget. I såväl

förarbetena som i litteraturen synes frågan om återställning av lokal ha lämnats utanför den

djupare behandlingen. I sin kommentar till hyreslagen behandlar Holmqvist1 hyresgästens

skyldighet, att vid hyresförhållandets upphörande återställa lokalen, mer eller mindre i

förbigående i samband med att han behandlar lokalhyresgästens generella vårdnadsplikt. I

1908 års förarbeten noteras förvisso att lösningen på problemet om återställning med

självklarhet går att söka i allmänna rättsgrundsatser.2 I dessa förarbeten talas om att

hyresgästen självklart har att återställa lokalen till det skick den var i när han tillträdde.

Principen uttalas i samband med angivelsen av den för dåtiden självklara utgångspunkten,

att sådan egendom som hyresgästen tillfört fastigheten inte får avlägsnas utan

fastighetsägarens tillstånd så snart hyresgästen lämnat lägenheten. Bakgrunden till detta

synsätt uppfattas av vissa som ”[ä]ganderättsmystik av bästa 1800-talsmärke”.3

I övrigt synes frågan vara överlämnad till att närmare regleras av parterna i hyresavtalet.

I Sveriges Fastighetsägareförbunds standardformulär4 finns en ansats till reglering av

frågan, men återställningsnivån är där inte mer preciserad än att återställning skall ske till

”[g]odtagbart skick”.

Utgångspunkten vid tillämpning av hyreslagens regler och dess bakomliggande syften,

måste ändå vara hyresavtalets avveckling av annan anledning än hyresgästens konkurs.

I avsaknad av detaljerad särreglering av konkurssituationen finns bara de generella

hyresreglerna att tillgå. Jag går därför igenom grunddragen avseende hyresgästens

användning av lokalen.

1 Holmqvist, s 136
2 NJA II 1908 5:1, s 147 f
3 Victorin, s 165
4 Sveriges Fastighetsägareförbunds standardformulär nr 12 B (Lokalhyreskontrakt), bilaga 1
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3.2 Återställningsskyldigheten enligt hyreslagen1

Hyresgästens skyldighet att under hyresförhållandet vårda lokalen kommer till utryck i

JB12:24, tillsammans med den allmänna skyldigheten att ersätta skada på lokalen som

uppstått genom vållande, oaktsamhet etc. Hyresgästens skyldighet att vid hyresförhållandets

upphörande återställa lokalen till i princip i ursprungligt skick, anses av vissa ingå i samma

reglering.2 Återställningsskyldigheten skulle därmed omfattas av JB 12:24, med dess

sanktionssystem.

Victorin å sin sida,3 hänvisar till ett uttalande i förarbetena till 1907 års nyttjanderättslag

som grund till förekomsten och omfattningen av återställningsskyldigheten. De allmänna

rättsgrundsatser som där anges som självklara innebär dels att hyresgästen vid avflyttning

har att återlämna lokalen i det skick han mottog den, dels att hyresgästen har rätt att göra

sådana förändringar i lokalen som är nödvändiga för att den skall kunna nyttjas för avsett

ändamål.

Dessa mycket centrala principer skall alltså återfinnas inom allmänna rättsgrundsatser och

inte, som annars kan tyckas vara mer lämpligt, inom den materiella lagstiftningen i

hyreslagen. Det materiella innehållet i dessa allmänna rättsgrundsatser är som vanligt något

svåröverskådligt, vilket gör att tillämpningen blir svår. Frågan om återställning av lokal är

mycket oklar och Victorin manar till uttrycklig avtalsreglering av frågan.4 Det må vara ett

på alla sätt lovvärt initiativ så länge det finns en avtalsrelation mellan parterna. När

hyresgästen försatts i konkurs avskärs konkursgäldenären från rätten att råda över sina

tillgångar,5 och konkursboet inträder som den som äger utöva den rätten.6 Enligt JB 12:31

inträder dock inte konkursboet i hyresavtalet som en automatisk följd av konkursen, vilket

får till följd att avtalets regleringar avseende återställning inte kan göras gällande mot

konkursboet förrän inträde skett.

1 Victorin, s 166 ff
2 Holmqvist, s 136
3 Victorin, s 164 f med hänvisning till NJA II 1908 5:1 s 147 f
4 Victorin, s 165
5 KonkL 3 kap 1 §
6 KonkL 1 kap 1 §
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3.3 Hyresgästens rätt att göra förändringar i lokalen

Som huvudregel gäller, att hyresgästen inte äger rätt att göra förändringar i lokalen utan

hyresvärdens medgivande, om de inte utan svårighet kan återställas vid avflyttningen.1

Även rena förbättringsåtgärder i form av ommålning, kakelsättning m.m. omfattas av denna

reglering. Som ovan sagts, åligger det hyresgästen att, om inte annat avtalats, återställa

lokalen i ursprungligt skick oavsett vilka förändringar som gjorts och om hyresvärden

lämnat sitt medgivande eller ej. Principen är grundad på allmänna rättsgrundsatser snarare

än på reglering i form av materiell lagstiftning. Det skall dock påpekas att visst utrymme

ges för normal förslitning genom hyresgästens avtalsenliga brukande av lokalen.2

3.4 Åtgärder för att hyresgästen skall kunna nyttja lokalen 
för avsett ändamål3

Huruvida hyresgästen har eller inte har rätt att företa vissa åtgärder, nödvändiga för att det

skall gå att nyttja lokalen för det ändamål den hyrts för, är oklart. I motiven till 1907 års

nyttjanderättslag förekommer visserligen ett uttalande med innebörden att hyresgästen

skulle ha sådan rätt, men som Victorin påpekar4, är rättspraxis knapp och några mer

långtgående slutsatser är inte möjliga med utgångspunkt från det material som finns att

tillgå. Det är därmed inte möjligt att utifrån tillgänglig lagstiftning och praxis utröna

huruvida hyresgästen verkligen har en sådan rätt eller ej. Enligt JB 12:23 får hyresgästen

inte nyttja lokalen för annat ändamål än det avsedda. Ändamålet för vilket hyresgästen hyrt

lokalen är avgörande och framgår ofta av hyresavtalet. Om så inte är fallet, kan dock

omständigheterna vid avtalets ingående, hyresvärdens implicita eller explicita godkännande

till ändrad användning m.m. ge avtalet dess innehåll i sådant hänseende.5

1 Bengtsson & Victorin, s 198
2 Se särskild rubrik 3.6 nedan.
3 Victorin, s 164 ff
4 Victorin, s 165
5 Synnergren & Henriksson, s 68 f jmf Victorin, s 140 f
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För att hyresgästen skall kunna nyttja lokalen för avsett ändamål fordras i många fall att den

byggs om. Som följd härav kommer stora ekonomiska värden att bindas i lokalen. För

hyresgästen kan det i vissa avseenden innebära en betydande ekonomisk risk att investera i

annans fastighet. Hyresvärden står å sin sida en risk för att det vid hyresförhållandets

upphörande kan bli fråga om stora kostnader för att återställa lokalen till ett sådant skick att

upplåtelse kan ske till ny hyresgäst. Som exempel kan här anges hyresgästens installation av

ventilationsanläggning, hiss, köksutrustning, kylrum, bankvalv m.m. Enligt Victorin, har

lagstiftaren förmodligen inte föreställt sig, eller velat uppmuntra, att hyresgästen utför större

investeringar i annans fastighet.

3.5 Förbättringsåtgärder som hyresgästen vidtagit

För de förbättringsåtgärder hyresgästen vidtagit i lokalen har denne, under vissa

förutsättningar, rätt till ersättning i samband med hyresförhållandets upphörande.1 Det rör

sig här om reglerna kring hyresgästen indirekta besittningsskydd.2 Bl a förutsätts att

hyresvärden lämnat sitt medgivande till de åtgärder hyresgästen vidtagit (se ovan), samt att

hyresvärdens uppsägning är obehörig3. Uppsägning från hyresgästens sida kan aldrig ge

upphov till ersättningsanspråk för förbättringsåtgärder, även om hyresvärden lämnat

uttryckligt medgivande till åtgärden.4  Vid hyresgästens konkurs skall reglerna i JB 12:31

tillämpas med avseende på hyresförhållandets upphörande, vilket torde innebära att

hyresgästen saknar möjlighet till ersättning för förbättringsåtgärder enligt JB 12:57, 1 st, 2

p. Antingen säger hyresvärden upp avtalet i behörig ordning, med grund i hyresgästens

obestånd, eller också säger konkursboet upp det på samma grund. Hyresvärden skulle

därmed inte ha någon skyldighet att ersätta värdet av dessa åtgärder.

Förbättringsåtgärder som hyresgästen vidtar såväl med som utan hyresvärdens medgivande

skall, enligt det nu rådande rättsläget, dock återställas vid avflyttning.

1 JB 12:57
2 Victorin, s 52 och 73 f
3 Inom ramen för detta arbete ryms inte några möjligheter att gå in på kriterierna för obehörig uppsägning från
hyresvärdens sida. I händelse av hyresgästens konkurs gäller dock regleringen i JB 12:31 som ger hyresvärden
respektive boet rätt att säga upp till förtida upphörande, varför frågan om obehörig uppsägning från
hyresvärdens sida knappast blir aktuell.
4 Victorin, s 74 med hänvisning till Hellner, Speciell avtalsrätt II, Konktraktsrätt, 1 häftet, 3 uppl, s 189
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3.6 Förslitning av lokalen

Som huvudregel gäller att det vederlag (hyran) som erläggs för nyttjanderätten till lokalen,

skall vara ersättning för hela nyttjandet.1 I detta ingår följaktligen även kompensation för

värdeminskning genom avtalsenligt nyttjande.

Skyldigheten att återställa lokalen till ursprungligt skick kan lätt göras orimlig, särskilt om

hyresvärden inte ens behöver tåla viss förslitning genom avtalsenlig användning av lokalen.

Den standard som lägenheten skall hålla under avtalstiden anges i JB 12:15, med

hänvisning till JB 12:9. Hyresgästen måste enligt denna reglering tåla viss förslitning utan

att hyresvärden är skyldig att uppfylla sin underhållsskyldighet. Enligt min mening, ger

detta att hyresgästens vårdplikt enligt JB 12:24 måste ses i samma ljus. Parterna får s a s

ömsesidigt tåla följderna av avtalsenligt brukande av lokalerna.2

Dessa regler är dispositiva vid lokalhyresavtal,3 vilket medför att parterna kan avtala om

såväl sämre som bättre standard. Avtalsreglering har dock även i detta fall den

begränsningen att boet inte blir bundet av avtalet som direkt följd av att konkursen inträffar.

Vid hyresgästens konkurs kan nämligen inte avtalet tillämpas gentemot boet utan att detta

har inträtt.

3.7 Hyreskontraktets betydelse för återställningsskyldigheten

Såsom tidigare antytts, är det hyreskontraktet som i många fall innehåller regleringen

parterna emellan avseende återställningsskyldigheten. Avtal kan följaktligen träffas om att

hyresgästen inte skall vara skyldig att återställa lokalen, exempelvis efter att hyresvärden

lämnat sitt medgivande till en förändring eller i samband med att en förändring göres för

vilken inte fordras hyresvärdens medgivande. Det skall dock påpekas, att en hyresvärd som

vägrar lämna sitt medgivande till en förändring av lokalen, förmodligen inte är särskilt

välvilligt inställd till att efterge någon återställningsskyldighet, särskilt inte om frågan

avhandlas först i samband med avflyttning. Detsamma torde gälla hyresvärdens inställning

vid hyresgästens konkurs. Hyreskontraktets reglering av återställningsskyldigheten har dock

ingen verkan gentemot konkursboet förrän boet inträder som part i avtalet.

1 Victorin, s 132
2 jmf Victorin, s 142
3 JB 12:15, 1 st jmf 12:24, 5 st
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3.8 Sammanfattning

Jag har inte någonstans i förarbeten eller litteratur funnit någon angivelse av en fastställbar

nivå till vilken återställning skall ske, annat än till ”[i] samma skick, vari han mottog den”1.

Jag tvingas konstatera, att frågan om det finns en i lag fastställd nivå vad gäller

återställningsansvarets omfattning, f n inte låter sig besvaras på ett entydigt sätt.

Utgångspunkten synes ändock vara, att lokalen skall återställas till i princip samma skick

som den var i vid tillträdet. Det verkar dock finnas visst utrymme för en del

förändringar/förslitningar uppkomna genom avtalsenligt nyttjande av lokalen. Skälighet och

rimlighet tycks ha använts av lagstiftaren och domstolarna som utgångspunkt för att något

mjuka upp den annars hårda principen. Praxis saknas dock till stor del på området och

förarbetsuttalandena är över 90 år gamla.

Formuleringen i Sveriges Fastighetsägares standardformulär ger inte heller någon klar och

förutsägbar nivå av återställningsansvarets omfattning. Det är snarare fråga om att

hyresvärden tar sig rätten att avgöra vad som är ”godtagbart skick”. Parterna kan var för sig

göra kännbara förluster, likväl som den ena parten kan komma att göra en vinst på den

andres bekostnad. Lagstiftningen rörande större investeringar i lokalen av hyresgästen är,

enligt Victorin, bristfällig och de befintliga reglerna är delvis motstridiga och svårgripbara.2

Jag delar Victorins uppfattning i detta avseende.

Som legal grund till återställningsskyldigheten står den allmänna rättsgrundsatsen om

hyresgästens skyldighet att återställa lokalen till det skick den var i när han tillträdde, allt i

enlighet med uttalandet i förarbetena till 1907 års nyttjanderättslag. Ändamålet för vilket

lokalen uthyres har dock betydelse för vilka förändringar hyresgästen får göra i lokalen,

även utan att dessförinnan behöva inhämta hyresvärdens medgivande. För skador som

åsamkas en lokal genom avtalsenlig användning svarar hyresvärden, dvs han står risken för

normala följder av verksamheten.3

Grundat på ovanstående finner jag att hyresgästens återställningsskyldighet kan sägas

omfatta skyldighet att återställa lokalen till det skick den var i vid tillträdet, med hänsyn

tagen till normal förslitning genom avtalsenligt brukande. Hyresvärden har erhållit

1 Victorin, s 132
2 Victorin, s 165
3 Bengtsson & Victorin, s 198 f med hänvisning till NJA 1943 s 581



29

kompensation för sådan förslitning via hyran, varför hyresgästen inte kan vara skyldig att

dessutom bekosta eller utföra återställningsarbetet till den delen. Oklarheten kring

frågeställningen är i viss mån besvärande, särskilt vid hyresgästens konkurs. Som jag

inledningsvis sagt, är det viktigt för konkursförvaltaren att redan i inledningsskedet av

konkursförvaltningen kunna skaffa sig en samlad bild över konkursgäldenärens tillgångar

och skulder.Vad gäller återställningskostnaderna är det dock svårt för konkursförvaltaren att

skaffa sig en tillförlitlig uppfattning om deras omfattning. Samtliga försök att reglera

återställningsansvarets omfattning via avtal, förutsätter just ett avtal med parter mellan vilka

villkoren kan åberopas. I samband med hyresgästens konkurs uppkommer frågan om

konkursboet vill inträda i hyresavtalet eller inte.1 Inträder inte konkursboet i hyresavtalet

saknas en part att kräva någon avtalsprestation från.

1 se nedan kapitel 6
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4. Hyresvärdens förmånsrätt i hyresgästens konkurs

4.1 Allmänt

I detta kapitel kommer jag att redogöra för de i förmånsrättslagen1 angivna

förutsättningarna under vilka förmånsrätt kan medges för hyresvärdens fordringar mot

konkursgäldenären. Syftet med denna redogörelse är att klarlägga vilka av hyresvärdens

fordringar som omfattas av angivna förmånsrätt. Reglerna avseende hyresfordringars

förmånsrätt är förvisso föremål för utredning och förmånsrättskommittén har föreslagit att

de helt skall utgå.2 Förmånsrättskommittén har föreslagit att hela den nu gällande

förmånsrättsordningen skall ändras på ett genomgripande vis. Jag kommer i detta kapitel att

i korthet ange grunddragen i de föreslagna ändringarna i för denna uppsats relevanta delar.

4.2 Grundförutsättningar för förmånsrätt jämlikt FRL 5 § 1 st 1 p

Enligt FRL 5 § 1 st 1 p åtnjuter hyresvärden förmånsrätt i hyresgästens konkurs för

fordringar hänförliga till hyresförhållandet.3 Denna förmånsrätt är dock begränsad till ett

belopp motsvarande tre månaders hyra.4 Förmånsrätten avser samtliga fordringar hänförliga

till hyresförhållandet, vilket innebär att även fordringar grundade på skyldighet för

hyresgästen att utge skadestånd till hyresvärden, exempelvis på grund av skador i lokalen,

omfattas av förmånsrätten.5 Förmånsrätten begränsas följaktligen inte enbart till fordringar

på just hyra. Som förutsättning för förmånsrätt krävs dock att fordringarna grundar sig på

ett vid konkurstillfället bestående hyresförhållande, vilket också fastslagits och förklarats av

Högsta Domstolen i ett antal avgöranden.6

1 Förmånsrättslag (1970:979) (FRL)
2 SOU 1999:1 ”Nya förmånsrättsregler” Förmånsrättskommitténs betänkande, s 299
3 Prop 1970:142, s 95
4 FRL 5 § 1 st 1
5 Victorin, s 121.
6 NJA 1987 s 992, NJA 1988 s 521 och NJA 1997 s 798
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4.3 Egendom i vilken förmånsrätt jämlikt FRL 5 § 1 st 1 p kan göras gällande

Förmånsrätt för fordringar mot hyresgästen kan endast göras gällande i lös egendom

tillhörande konkursgäldenären/hyresgästen och i vilken företagsinteckning kan meddelas.1

Innebörden av denna reglering blir att underlaget för förmånsrätt enligt första och andra

punkten, dvs hyres- och arrendefordran respektive företagshypotek, kan tyckas

sammanfalla. Via hänvisningen till lag om företagshypotek2 tydliggörs den legala

definitionen av vilken egendom som avses. Sålunda anges, att endast lös egendom som

ingår i gäldenärens verksamhet3 som bedrivs i Sverige4 omfattas. Vissa mycket viktiga

undantag finns såsom kontanter, banktillgodohavanden, värdepapper avsedda för allmän

omsättning etc.

För förmånsrätt jämlikt FRL 5 § 1 st 1 p gäller dessutom en begränsning via den särskilda

definition av begreppet verksamhet som skall äga tillämpning. Vid avgörande av vilken

egendom som omfattas av hyresvärdens förmånsrätt, skall den gälla endast i sådan

inteckningsbar egendom som ingår i ”[d]en minsta enhet som kan betecknas som särskild

näringsverksamhet”.5 Rättspraxis ger i viss utsträckning ledning inför avgörandet av i

vilken egendom förmånsrätt enligt FRL 5 § 1 st 1 p verkligen kan göras gällande i det

enskilda fallet.

4.4 Rättspraxis angående förmånsrätt för hyresfordran

Förmånsrätt för hyresfordran kan endast göras gällande i lös egendom som hör till den

näringsverksamhet för vilken lokalen i fråga varit avsedd.6 Man kan genom detta

avgörande möjligen förledas tro att endast egendom som fysiskt befinner sig i lokalen i

fråga kan tas i anspråk för betalning av hyresborgenärens förmånsberättigade fordran. Det

vore dock enligt min mening, en felaktig slutsats. Högsta Domstolen7 har fastslagit att

förmånsrätt kan medges för fler än ett i konkursen ingående hyresförhållande. Detta gäller

så länge hyresförhållande är bestående vid konkursutbrottet. Konkursgäldenären behöver

1 FRL 5 § 1 st 1 p
2 Lag om företagshypotek (1984:649) (FHL)
3 FHL 2 kap 1 §
4 FHL 3 kap 1 § 1 st
5 Prop 1970:142, s 114
6 Avgörande från HovR:n för nedre Norrland, Slutligt beslut SÖ 28 i mål nr Ö 242/91.
7 NJA 1997 s 798
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inte ens fysiskt ha tillträtt lokalen för att förmånsrätt skall kunna medges. Det är nog att den

avtalade tillträdesdagen passerats vid konkursutbrottet för att ett bestående hyresförhållande

skall anses föreligga. Någon inteckningsbar lös egendom behöver följaktligen inte fysiskt

finnas i lokalen i fråga. Det är nog att lokalen är hyrd för den verksamhet som den

inteckningsbara egendomen ingår i.

I detta sammanhang klargjorde Högsta Domstolen även att vart och ett av de i konkursen

ingående hyresförhållandena kan medges förmånsrätt till ett belopp motsvarande tre

månaders hyra. Den i detta fall lidande hypoteksinnehavaren1 fick därmed tåla att två

fordringar med förmånsrätt grundad på FRL 5 § 1 st 1 p medgavs utdelning i konkursen

framför innehavaren av företagsinteckningen. Det var i detta fall fråga om en och samma

verksamhet som skulle flyttas till nya lokaler.

4.5 Omfattningen av hyresgästens verksamhet

Två av hovrätterna har i var sitt avgöranden i någon mening lämnat bidrag till

praxisbildningen rörande förmånsrätt för hyresfordringar. I det ena fallet2 bedrev

konkursgäldenären vid konkurstillfället frisörverksamhet dels i en lokal i Malmö, dels i en

lokal i Göteborg. HovR:n fann, med utgångspunkt från förarbetena3, att förmånsrätt skall

avse lös egendom i den verksamhet som fordringen hänför sig till. Vid avgörandet angående

den aktuella verksamhetens omfattning skall regeln om den minsta enhet som kan

betecknas som särskild näringsverksamhet tillämpas. HovR:n menade att det handlade om

två separata rörelser, särskiljbara i så hög grad att de var att betrakta som skilda

näringsverksamheter. HovR:n fann på denna grund att hyresborgenären i Malmö inte kunde

erhålla utdelning jämlikt FRL 5 § 1 st 1 p ur de medel som influtit från försäljning av den

inteckningsbara egendomen i Göteborg.

1 En utländsk bank
2 Hovrätten för Nedre Norrland, Slutligt beslut SÖ 28 (Ö 242/91), avseende Gävle TR:s beslut i  K 75/86
3 Prop 1970:142 s 114
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I det andra fallet1 kom hovrätten fram till något som ter sig som motsatt slutsats, trots att

omständigheterna var mycket lika de i det tidigare fallet. Här rörde det sig om

blomsterhandel bedriven i hyreslokaler på olika orter. En mycket viktig skillnad förelåg

dock. Vid konkurstillfället hade kursgäldenären avvecklat verksamheten i en av lokalerna,

nämligen i den för vilken hyresborgenären yrkade på utdelning ur hela förlagsegendomen.

Med samma motivering som i ovanstående avgörande kom Göta hovrätt fram till slutsatsen

att det rörde sig om en och samma näringsverksamhet. Jag antar att utgången blivit liknande

den i det första fallet om verksamheten i den aktuella lokalen pågått vid konkursbeslutet.

4.6 Motiv till hyresborgenärens prioriterade ställning

I förarbetena till förmånsrättslagen,2 har det angivits, att även om man i både dansk och

norsk rätt valt att undanta hyresborgenären från förmånsrätt, det finns skäl för att behålla

den i svensk rätt. Skälen för den svenska ståndpunkten anges bl.a. vara att en begränsad

förmånsrätt för hyresfordringar ger konkursförvaltningen rådrum genom att hyresvärden

inte behöver yrka på förverkande av hyresrätten så snart hyresgästen blir försenad med

betalning. En förverkad hyresrätt skulle ha allvarliga konsekvenser för övriga borgenärer

genom att det värde den representerar undandras konkursförvaltningens disposition. Driften

av verksamhetens är också ofta direkt beroende av att den inte flyttas och hyresvärdens

förmånsrätt torde medge att han avvaktar åtminstone inledningsfasen av

konkursförvaltningen. Hyresvärdens förmånsrätt behölls således, om ändock inskränkt via

beloppsbegränsningen motsvarande tre månadshyror, mot tidigare tolv.

4.7 Föreslagna förändringar i förmånsrätten för hyresvärdens fordringar

Förmånsrättskommitténs förslag, publicerat i SOU 1999:13, bygger bl.a. på direktiv att se

över förmånsrättsordningen som sådan. Jag begränsar mig här till att ta upp de

konsekvenser förslaget medför för hyresvärdens fordringar i lokalhyresgästens konkurs.

I korthet går kommitténs förslag ut på att hyresborgenärens prioriterade ställning slopas

helt. I gengäld erhåller hyresvärden en fordran mot konkursboet (massafordran) för den tid

1 RH 1996:16, Göta Hovrätt
2 Prop 1970:142
3 SOU 1999:1, ”Nya förmånsrättsregler”, Förmånsrättskommitténs huvudbetänkande.
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konkursboet faktiskt utnyttjar lokalen efter konkursutbrottet.1 Konkursboet skulle samtidigt

göras betalningsskyldigt för hyra från konkursbeslutet tills dess lokalen ställs till

hyresvärdens förfogande igen, och detta även om boet inte förklarat sig inträda i avtalet.2 En

allmän respittid på en vecka från konkursbeslutet skulle dock gälla för konkursboet. Syftet

bakom detta anges vara att fortsatt drift av konkursgäldenärens rörelse skall ske på fullt

kommersiella villkor. Det innebär att konkursboet skall svara för samtliga kostnader

förenade med driften, inklusive hyra. Det skall påpekas att förmånsrättskommitténs förslag

fått utstå en mängd kritik. Bland andra har Sveriges Fastighetsägareförbund i sitt remissvar

ställt sig mycket frågande till kommitténs utgångspunkt, att de flesta hyresvärdar skyddar

sig mot hyresförluster genom bankgaranti för ett års hyra.3 Förmånsrättskommittén har inte

på något sätt redovisat var man hämtat grunderna för sitt antagande från. Även jag ställer

mig mycket frågande till kommitténs beslut att föreslå en så pass genomgripande förändring

av hyresvärdens förmånsrätt på ett mer eller mindre grundlöst påstående, vars

överensstämmelse med verkligheten dessutom ifrågasätts av bl a praktiserande

konkursförvaltare.4

1 SOU1999:1, s 298 f
2 a a s 363 f, förslag till Lag om ändring i jordabalken (Införande av JB 12:31, 5 st)
3 Remissvar från Sveriges Fastighetsägareförbund, av den 14:e juni, 1999.
4 Advokat Hans Roth, Advokatfirman Sandberg & Partners KB, Linköping.
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4.8 Sammanfattning

Hyresvärdens förmånsrätt för fordringar mot konkursgäldenären är, som ovan sagts,

begränsad till ett belopp motsvarande tre månadshyror1. Hyresvärden kan således göra

gällande förmånsrätt för andra fordringar än just hyresfordringar, dvs krav på exempelvis

skadestånd medges förmånsrätt under förutsättning att beloppet ryms inom ett belopp

motsvarande tre månadshyror. För att förmånsrätt skall medges jämlikt FRL 5 § 1 st 1 p,

krävs endast att fordrans ursprung kan hänföras till hyresavtalet, samt att det i

näringsverksamheten finns egendom ur vilken utdelning för sådan förmånsrätt kan erhållas.

I enlighet med mitt ovan förda resonemang kring återställningsskyldigheten torde

hyresvärdens fordran för dessa kostnader kunna sägas ha sitt ursprung i förhållanden som

förelåg vid tidpunkten för hyresavtalets ingående. Förmånsrätt för fordran kan därmed

medges enligt FRL 5 § 1 st 1 p. Förmånsrätt medges för hyresfordringar så länge det vid

konkursutbrottet fanns ett bestående hyresavtal. Ett bestående hyresavtal som ger

förmånsrätt förutsätter inte fysikt tillträde, utan existerar så snart tillträdesdagen passerats.

Det kan till och med för en och samma verksamhet röra sig om flera hyreslokaler, så länge

de hyrs för bedrivande av den intecknade näringsverksamheten. Så länge verksamheten

bedrivs i lokaler på flera orter kan, enligt Hovrätten för Nedre Norrland, hyresborgenären

tillerkännas förmånsrätt för sin hyresfordran endast ur den inteckningsbara egendom som

ingår i just den verksamhet som bedrivs i de lokalerna. Hovrätten har för detta syfte valt att

dela in begreppet näringsverksamhet i de minsta delar av verksamheten som kan betecknas

som fristående rörelser. Verksamheterna har sålunda individualiserats med avseende på

förmånsrätt enligt FRL 5 § 1 st 1 p. Detta synes dock, i ljuset av ett avgörande från Göta

Hovrätt, förutsätta att den ur förmånsrättsligt hänseende fristående rörelsen inte är

avvecklad vid konkursens inträffande. Är så fallet, får hyresborgenären göra gällande sin

förmånsrätt i en större del av konkursgäldenärens verksamhet. Man kan i samband med

konkurs tämligen enkelt föreställa sig att det kan finnas flera verksamheter ingående i

konkursgäldenärens näringsverksamhet i Sverige. En del av dessa kan ha avvecklats före

konkursen, kanske i ett försök att rädda konkursgäldenärens hela rörelse, medan andra

1 Beloppsbegränsningen avser tre månadshyror exklusive eventuell mervärdesskatt, enligt Gävle Tingsrätts
dom i mål K 43/95, fastställt av Hovrätten för Nedre Norrland (Ö 679/97), prövningstillstånd till Högsta
Domstolen har nekats (Ö 747/98).
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fortfarande är verksamma vid konkursutbrottet. Ur avgörandena från de båda hovrätterna

tycker jag mig kunna komma till följande slutsats:

I den mån verksamheten är avvecklad vid konkursutbrottet, får hyresborgenären göra

gällande sin förmånsrätt i all den inteckningsbara egendom som finns inom

konkursgäldenärens verksamhet (i konkurrens med övriga borgenärer), dock inte i sådan

egendom som ingår i verksamheter som var i drift vid konkursutbrottet och som kan

betecknas som fristående rörelser.

Något avgörande från Högsta Domstolen finns ännu inte i denna fråga, varför rättsläget får

sägas vara i enlighet med dessa båda hovrättsavgöranden.
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5 Gränsdragningen mellan konkurs- och massafordran

5.1 Allmänt

Som direkt följd av konkursbeslutet inträder konkursboet som den som äger råda över

konkursgäldenärens egendom.1 Konkursboet är därmed den part med vilken tredje man

ingår avtal och gentemot vilken dessa också skall fullgöras.2 Som utgångspunkt gäller, att

om medkontrahenten inte har sakrättsligt skydd för sin prestation vid konkursutbrottet har

boet inget massaansvar för fullgörandet av sin motprestation.3 Innebörden av detta är att

boet t.ex. kan behålla erhållna leveranser, om leverantören förlorat sin möjlighet att stoppa

eller återta den, utan att därefter behöva betala priset enligt avtalet. Säljaren är i detta fall

hänvisad till att göra gällande sin fordran som konkursfordran.

Det är av central betydelse för konkursförvaltaren att kunna avgöra om en fordran är en

konkursfordran eller en massafordran. Betalning för respektive fordringsslag sker efter en

viss ordning.4 Konkursborgenärerna kan erhålla utdelning först efter att massaborgenärernas

fordringar täckts. Enligt KonkL 14 kap 2 § skall dock betalning först ske av

konkurskostnader framför massafordringarna. Först när dessa båda fordringsslags

borgenärer erhållit utdelning, äger alltså konkursborgenärerna rätt att få betalt. Det skall

tydliggöras att konkursfordringar och konkurskostnader inte på något sätt är synonymer.

Konkurskostnaderna anges i KonkL 14 kap 1 § och avser i allmänhet fordringar som

tillkommer konkursfunktionär för arvode och ersättning för utlägg och för vilka betalning

först skall utges ur konkursboets egendomsmassa. Saknas det tillgångar i konkursboet för

betalning av konkurskostnaderna skall i sista hand staten svara för betalning av dem.5

Kostnader för återställning av konkursgäldenärens hyreslokal ingår inte uppräkningen i

KonkL 14 kap 1 § av vilka fordringar som är konkurskostnader. Jag kommer därför inte att

ta upp frågor om konkurskostnader till vidare behandling i detta arbete.

1 Welamsson, s 61 ff
2 I enlighet med Högsta Domstolens avgörande i NJA 1989 s 206 skall en uppsägning av hyreskontrakt på
grund av förverkande ställas till konkursboet och inte till konkursgäldenären.
3 Håstad, s 398 f och Möller, s 54 f
4 KonkL 11 kap 1 jmf med FRL
5 KonkL 14 kap 2 och 3 §§
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 Vid hyresgästens konkurs har hyresvärden sakrättsligt separationsrätt till fastigheten och

därigenom även till den i fastigheten ingående hyresrätten, enligt KonkL 3 kap 3 §.1 Det

sakrättsliga skyddet till lokalen får betydelse först när hyresavtalet upphör, vilket i samband

med hyresgästens konkurs, sker i enlighet med JB 12:31.

5.2 Konkursfordran - allmänna förutsättningar2

Fordringar som är hänförliga till tiden före konkursutbrottet, dvs sådana som borgenärer

kan göra gällande i konkursen, benämns gemensamt som konkursfordringar.3 Till hjälp vid

bedömningen av om en fordran är sådan att den kan göras gällande i konkursen, har i praxis

och doktrin uttalats att den väsentliga grunden till fordran ska ha uppkommit innan

konkursbeslutet meddelats.4 Håstad å sin sida5, definierar konkursfordran genom att dra

gränsen mot massafordran. Han menar att en massafordran inte uppstår om

medkontrahenten saknade sakrättsligt skydd till sin prestation vid konkursutbrottet

(exempelvis rätt att häva ett avtal pga av konkursgäldenärens bristande betalning). Har

konkursgäldenärens medkontrahent inte åtnjutit sakrättsligt skydd vid konkursens

inträffande, eller har konkursgäldenären erhållit sakrättsligt skydd, kan således

medkontrahenten endast göra sina anspråk gällande som en fordran i konkursen -

prioriterad eller oprioriterad.

Utdelning för konkursfordran erhålles, som ovan sagts, först efter att konkurskostnader och

massafordringar betalats. Konkursborgenäreras inbördes rätt till utdelning utgår från

principen om borgenärernas lika rätt till utdelning.6 Grundregeln har dock frångåtts via en

mängd undantag angivna i förmånsrättslagen7 - en ordning enligt vilken vissa borgenärer

äger företräde till utdelning framför andra (se ovan kapitel 4). I praktiken liknar därför

principen om konkursborgenärernas lika rätt snarare undantaget än den huvudregel som den

anses utgöra.

1 Möller, s 339
2 Håstad, s 398 ff
3 KonkL 5 kap 1 § jmf 3 kap 2 § jmf Welamsson, s 132
4 Walin, s 21 ff
5 Håstad, s 419
6 Prop 1970:142 s
7 Förmånsrättslagen (FRL) SFS 1970:979
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5.3 Massafordran - allmänna förutsättningar

Massafordringar uppkommer genom att konkursboet endera inträder som part i

konkursgäldenärens redan befintliga avtal eller sluter egna avtal t ex i syfte att fortsätta

verksamheten under en viss tid.1 Boets massaansvar grundar sig med andra ord på

förpliktelser som uppkommit via rättsfaktum som tillkommit efter att konkursbeslutet

meddelats. För att låna uttrycken från Walin2, har den väsentliga grunden för fordran

uppkommit efter att konkursbeslutet meddelats. Konkursboet inträder exempelvis ofta i

abonnemangsavtal gällande leverans av elektricitet och telefoni, vilket är nödvändigt för att

leverantören inte skall utöva sin stoppningsrätt och säga upp avtalet med avbrutna

leveranser som följd. Massafordringar benämns även som konkursboets skulder3.

Konkursboets massaansvar förutsätter i de allra flesta fall att boet, på ett eller annat sätt,

manifesterar sin vilja att inträda i avtalsförpliktelser. Det finns dock några mycket viktiga

undantag till vilka hör att konkursboet kan ådra sig skadeståndsskyldighet med massaansvar

som följd. Boet kan bli skyldigt att betala skadestånd för skada orsakad vid drift av

verksamheten, grundat såväl på den allmänna culparegeln som på särskilda regler om strikt

ansvar för verksamheten i fråga.4

I NJA 1986 s 1365 fann Högsta Domstolen att konkursboet ådrog sig ett massaansvar

grundat på strikt ansvar avseende den avverkningsrätt som upplåtits till konkursbolaget och

som därefter vidareupplåtits till tredje man före konkursen. Konkursboet ålades ett

massaansvar för successorns fortsatta avverkning efter att den ursprunglige upplåtaren

utövat sin stoppningsrätt gentemot konkursboet.

Massaansvar kan även uppstå om konkursboet tillägnar sig varor som det inte beställt.6 I

brist på motsägelser förutsätter jag att detta fullt ut även gäller för konkursboets tillägnande

av tjänster och nyttjande av upplåtelser som det inte beställt eller ingått avtal om. I detta

sammanhang anges ofta allmänna rättsgrundsatser, såsom resonemang utifrån obehörig

1 Håstad, s 398
2 Walin, s 23
3 Welamsson, s 61
4 Håstad, s 398
5 Se nedan i detta kapitel för en sammanfattning av rättsfallet.
6 Håstad, s 420 f
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vinst och olovligt nyttjande, som grund för att ålägga konkursboet ett massaansvar. Jag

återkommer till dessa frågor nedan i kapitel 6.

5.4 Rättspraxis avseende gränsdragningen mellan konkurs- och 
massafordran

Rättspraxis är relativt omfattande när det gäller frågor kring avgörandet av om en viss

fordran är en konkurs- eller en masssafordran. Nedan har jag därför sammanställt några av

de i litteraturen mest omnämnda rättsfallen för att därigenom försöka ge en bild av det

aktuella rättsläget.

NJA 1981 s 801 (Konkursfordran) - Målet gällde fordran på mäklarprovision från ett

uppdrag om försäljning av fastighet vilket tecknats mellan mäklaren och konkursgäldenären

före konkursen. Mäklaren hade dessutom före konkursens inträffande anvisat en köpare.

Försäljningen genomfördes dock inte förrän efter konkursen, och då av konkursförvaltaren

såsom företrädare för konkursboet. Frågan var om mäklarprovisionen var en massa- eller

konkursfordran. HD:s majoritet fann att det rörde sig om en konkursfordran för vilken

konkursboet inte hade massaansvar.  HD anförde i sitt avgörande att ”[f[örst efter

konkursbeslutet undanröjdes visserligen genom konkursförvaltarens försäljning ovissheten,

om (mäklar)bolaget skulle bli berättigat att uppbära provision eller inte. Men

provisionsfordringen är i sådan väsentlig mån grundad på vad som förekommit före

konkursbeslutet, att enbart den omständigheten att konkursförvaltaren utnyttjade

mäklarbolagets tidigare anvisning av köpare, inte kan ge fordringen karaktär av

massafordran.”

JustR Höglund var emellertid skiljaktigt och menade att det rörde sig om en massafordran

eftersom mäklaren inte hade någon fordran på provision före konkursbeslutet - fastigheten

såldes ju efter konkursbeslutet och fordran uppkom först i och med försäljningen.

Mäklarens fordran var en direkt följd av försäljningen, vilken hade företagits av

konkursförvaltaren. Fordran på mäklarprovision skulle därför vara att se som en

massafordran.
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Håstad menar1, att mäklaren hade fullgjort sin prestation redan före konkursutbrottet och

därför saknade möjlighet att utöva någon stoppningsrätt gentemot konkursboet. Situationen

är således att likna vid den när konkursboet säljer en vara som konkursgäldenären fått

levererad före konkursen mot kredit. Mäklarens prestation hade redan slutförts före

konkursutbrottet och betalningen av fordran var suspensivt villkorad. Enligt Möller2, rörde

det sig därför om en konkursfordran enligt KonkL 5 kap 1 §.

NJA 1966 s 241 (Konkursfordran) - Två författare hade mot royaltyersättning per försålt

exemplar av boken i fråga slutit avtal med ett förlag vilket strax därefter försattes i konkurs.

Konkursboet har efter konkursen försålt exemplar av boken som fanns i lager vid

konkursutbrottet. För att ytterligare komplicera bilden sålde konkursboet några böcker till

ordinarie pris och, fastän det enligt kontraktet mellan författarna och förlaget ännu inte fick

ske, även några böcker till nedsatt pris. Författarna tillerkändes rätt att göra gällande sin

fordran i konkursen och konkursboet undgick följaktligen massaansvar. Diskussionen kom

att röra sig kring huruvida rörelsen fortsatts efter konkursutbrottet eller ej. Så ansågs inte ha

skett eftersom försäljningen endast avsåg böcker producerade före konkursutbrottet -

konkursboet hade alltså inte utfört egen tillverkning, utan endast försålt lagertillgångar.

Även här är frågans avgörande avhängigt av om fordran väsentligen grundar sig på

förhållande före konkursbeslutet eller ej.

NJA 1986 s 136 (Massafordran) - Orvar hade upplåtit rätt att avverka skog till Vänerskog,

vilket i sin tur upplåtit rätten till en tredje part. Vänerskog erhöll betalning av tredje part

(Karl-Inge) men betalade inte självt till Orvar. Vänerskog försattes i konkurs och i samband

med detta förbjöd Orvar Vänerskog att fortsätta avverkningen.

1 Håstad, s 423
2 Möller, s 749 f
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Karl-Inge fortsatte emellertid avverkningen och Orvar yrkade betalning av konkursboet

såsom för en massafordran. Eftersom stoppningsrätt förelåg för Orvar gentemot Vänerskog,

hade denne sakrättsligt skydd för sin upplåtelse och ägde alltså göra gällande sin

stoppningsrätt även mot Karl-Inge. Förvärvaren av en rättighet ges enligt SkbrL 27 § aldrig

bättre rätt än överlåtaren varför Orvar kunde åberopa stoppningsrätt även mot Karl-Inge.

Eftersom Vänerskog inte fick avverka skog när man inte betalade i tid, hade inte heller

Karl-Inge längre rätt att avverka. HovR och HD besvarade frågan genom att ålägga

konkursboet ett strikt ansvar för att avverkning skett efter Orvars stoppningsmeddelande till

konkursboet.

Konkursboets successorer avverkade därmed på konkursboets risk eftersom Orvar, genom

sin stoppningsrätt, hade sakrättsligt skydd till avverkningsrätten. Att avtalet som fordran

grundade sig på hade ingåtts före konkursen saknade därmed betydelse. Domstolen har, via

analog tillämpning av den allmänna princip som kommer till uttryck i bl a 41 § 2 st 1905

års köplag1, kommit fram till att massaansvar förelåg för konkursboet.2

5.5 Sammanfattning

Hyresvärdens fordran mot konkursgäldenären avseende hyra är en typisk konkursfordran

jämlikt KonkL 5 kap 1 § eftersom den grundar sig på förhållanden väsentligen hänförliga

till tiden före konkursen, även om hyran inte alltid är förfallen till betalning vid

konkursbeslutet. Skyldigheten att betala hyra för lokalen kommer ur ett hyresförhållande

som förelåg vid konkursens inträffande. Som ovan nämnts inträder konkursboet endast efter

uttrycklig förklaring i hyresavtalet, varför ett massaansvar inte kan sägas uppstå för hyra

som förfaller till betalning efter konkursen. Hyresvärdens fordran med anledning av

återställning av lokalen är också den hänförlig till tiden före konkursutbrottet vilket medför

att det är en konkursfordran.

1 Motsvaras av 61 och 63 §§ i köplagen (1990:901) (KöpL)
2 Möller, s 398, not 148
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Till följd av särregleringen i JB 12:31 kan således inte den allmänna princip som kommer

till uttryck bl a i 41 § 2 st 1905 års köplag, tillämpas analogt på hyresfordran och fordran

för återställningskostnader. Utgången av NJA 1986 s 136 har således inte någon direkt

bäring på frågor rörande fordringar hänförliga till konkursgäldenärens hyresförhållande

avseende lokal.
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6.  Förutsättningar för konkursboets inträde i hyresavtalet

6.1 Allmänt

Konkursgäldenären har i sin verksamhet träffat en mängd avtal av vilka inte alla är av

momentan karaktär, dvs avsedda att fullgöras i och med ett omedelbart utbyte av

prestationer. De i konkurssammanhang mer svårhanterliga avtalen avser successiva eller

återkommande fullgörelser, såsom återkommande varuleveranser vid olika tidpunkter eller

besiktnings- och serviceavtal där samma tjänst skall utföras i intervall. Till dessa avtal skall

även läggas varaktiga avtal där parternas fullgörelse pågår kontinuerligt under en viss tid.

Ett exempel på sådana avtal är lokalhyresavtal. Eftersom detta arbete är inriktat mot just

lokalhyresavtalet kommer jag inte att behandla övriga avtalsformer annat än summariskt när

jag ansett det nödvändigt.

6.2 Legal grund för konkursboets inträde i hyresavtalet

Frågan om konkursboets inträde i konkursgäldenärens hyresavtal har förärats en särskild

reglering i JB 12:31, 3 st. Hyresvärden har i och med konkursens inträffande en rätt att säga

upp hyresavtalet baserad på reglerna om hyresrättens förverkande vid bristande betalning.

Uppsägningsrätten begränsas dock genom att konkursboet ges en respit på en månad från

hyresvärdens anmodan om konkursboets ställande av säkerhet, eller dess uttryckliga

förklaring om inträde i avtalet. Rätten för hyresvärden att säga upp hyresavtalet begränsas

dessutom av möjligheten för konkursboet att överlåta hyresrätten1, om så medges i avtalet.

Huruvida överlåtelse i sådant fall skall ske inom angivna månad för att vara giltig mot

hyresborgenären framgår inte av lagtextens lydelse, reglerna om överlåtelse i hyreslagen 36

§ skall dock tillämpas.2 Konkursboet kan med andra ord överlåta hyresrätten endast så

länge hyresskulderna är betalda och grund för hyresrättens förverkande saknas (se ovan

kapitel 2 och 3).

1 JB 12:31, 3 st 3 p
2 Victorin, s 123 jmf 96 ff, och Holmqvist, Karnov, sid 737, not 619.
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6.3 Partiellt inträde1

Partiellt inträde i konkursgäldenärens avtal innebär att konkursboet, genom inträde i avtalet

för tid efter konkursutbrottet, kan begränsa sitt massaansvar till att omfatta skyldighet att

betala ersättning endast för de prestationer som fullgörs gentemot konkursboet under denna

tid. Konkursboets massaansvar skulle alltså inte omfatta skulder som uppkommit före

konkursutbrottet. Vad gäller hyresavtal skulle i sådant fall konkursboet ha rätt att träda in i

det mot erläggande av hyror för tid från inträdet. Vid konkursutbrottet finns dock ofta

obetalda hyror och hyresvärden skulle i sådant fall vara hänvisad till att göra dem gällande

såsom fordran i konkursen, prioriterade i den mån de ryms inom beloppsgränsen.

Hyresvärden skulle, förutom att inte kunna få betalt för gammal hyresgäld, dessutom vara

förhindrad att disponera lokalen och även sakna rätten att säga upp avtalet p g a bristande

hyresbetalningar. Konkursboet skulle i sådant fall ha räddat hyresförhållandet från att

förverkas genom att partiellt träda in i avtalet.

I svensk rätt saknas regler som möjliggör partiellt inträde i avtal, vilket också klargjorts av

Högsta Domstolen i det sk ”Piccolo Mondo-fallet”2. Fallet har haft stor principiell

betydelse, även om kritiken varit riklig, inte minst från Möllers3 sida. Genom Högsta

Domstolens avgörande har det klarlagts, att i samband med lokalhyresavtal hyresborgenären

äger kräva att konkursboet, förutom att betala de hyror som förfallit efter konkursutbrottet,

även skall betala förfallen hyra avseende tiden före konkursutbrottet. Hyresvärden kan på

detta sätt tvinga konkursboet att betala samtliga förfallna hyresskulder för att hyresrätten

inte skall förverkas med stöd av JB 12:42. Detta är så att säga hyresvärdens pris för att låta

konkursboet inträda i avtalet och därigenom ge boet rätt att nyttja lokalerna, åtminstone

under uppsägningstiden. Det är då fråga om totalt inträde och hyresvärden kan därmed

sägas få betalt för konkursfordringar ur massan, till förfång för övriga konkursborgenärer.

1 Insolvensforum, s 172 ff
2 NJA 1989 s 206
3 Möller, Insolvensforum, s 174 ff (se även Håstad, s 420 f).
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6.4 Konkursboets inträde i hyresavtalet genom konkludent handlande

Som sakrättslig utgångspunkt vid hyresgästens konkurs gäller att hyresvärden har

separationsrätt till fastigheten och därmed till hyresrätten enligt konkurslagen 3 kap 3 §.1

Det sagda har dock betydelse först när avtalsförhållandet upphört, eftersom

dispositionsrätten dessförinnan är hyresgästens, och utövas av konkursboet.

Hyresförhållandet upphör inte automatiskt som en följd av hyresgästens konkurs, men

konkursboet har en rätt att säga upp avtalet till upphörande, vilken i första hand får ses som

en rätt för konkursboet att förhindra att stora bevakningsbara fordringskrav uppkommer.2

Om konkursboet underlåter att säga upp hyresavtalet innebär detta dock inte att

konkursboet konkludent inträtt som part. Som generell utgångspunkt upphör inte att

ömsesidigt förpliktande avtal bara för att konkursen inträffat.3

Konkursboet anses inte ha inträtt i hyresavtalet ens om det utan att meddela sitt inträde i

avtalet fortsätter att betala förfallande hyror.4

Tidigare fanns en regel om handlingsplikt för konkursboet i samband med hyresavtal, men

den togs bort redan 1970 och ersattes med en ny vars innebörd är den motsatta.5 Regelns

nuvarande lydelse stadgar att hyresvärden kan säga upp avtalet om konkursboet inte lämnar

besked inom en månad från anfordran om att ställa säkerhet, träda in i avtalet eller önskar

överlåta hyresrätten (om det är möjligt enligt avtalet). Det är närmast fråga om en

skyddsregel för konkursboet och anledningen till dess tillkomst anges vara just att skydda

konkursboet mot att bli bundet på grund av förbiseende.6 Det krävs, enligt motiven till

regeln, en uttrycklig förklaring från konkursboets sida för att det skall anses ha inträtt i

hyresavtalet.

Håstad menar dock att det ursprungliga syftet, att skydda konkursförvaltaren från

skadeståndsanspråk pga missad uppsägning, medför ”[s]törningar i den principiella

uppläggningen av konkursrätten”.7

1 Möller s 339
2 Möller, Insolvensforum, s 179
3 Möller, Insolvensforum, s 177 jmf NJA 1966 s246, NJA 1979 s253
4 Håstad, s 421
5 Håstad, s 420
6 NJA II 1972 s 259 och 347
7 Håstad, s 420 f
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Konkursboets underlåtenhet att säga upp hyresavtalet skall visserligen inte leda till ett

massaansvar för återstående kontraktstid, men fastighetsägaren skall inte behöva tåla att

endast erhålla en konkursfordran för den tid som boet faktiskt utnyttjar lokalen under

konkursen, bara därför att han glömt begära en utfästelse från boet, anför Håstad. Han

menar vidare, att regeln både strider mot allmänna förmögenhetsrättsliga principer och står i

konkflikt med sakrättsliga aspekter. Fastighetsägaren har sakrättsligt skydd till lokalen

(stoppningsrätt) via rätten att häva avtalet vid bristande betalning från konkursboets sida,

och boet bör därför vara skyldigt att svara för sitt faktiska nyttjande genom att utge

ersättning ur massan. Det innebär dock, trots det sagda, inte något konkludent inträde i

avtalet från boets sida genom att fortsätta nyttjandet av lokalen i avvaktan på

fastighetsägarens agerande.1

6.5 Konkursboets inträde i hyresavtalet genom passivitet

Som framgår av föregående avsnitt, finns det i fråga om hyresavtal inte någon möjlighet för

konkursboet att enbart via passivitet inträda i hyresavtalet och således på sådan grund ådra

sig massaansvar för hyresfordringar. 2

Möller stödjer sin uppfattning - att passivitet från boets sida inte kan leda till att det inträtt i

avtalet - på ett förarbetesuttalande3 avseende rent köprättsliga regler med just denna

innebörd. I doktrinen synes det som godtaget att principerna bakom de köprättsliga reglerna

i samband med konkurs skall kunna äga tillämpning även på oreglerade företeelser.4

Konkursboet kan även tänkas sitta kvar i lokalen utan att självt begagna sig av sin rätt att

säga upp hyresavtalet enligt JB 12:31. Inte heller detta kan dock, enligt Möller, leda till att

boet kan anses ha inträtt i hyresavtalet.

1 Se nedan angående ersättning för boets nyttjande av lokal utan att det har inträtt i avtalet.
2 Möller, Insolvensforum, s 177
3 Prop 1988/89:76, s 184
4 Möller, Insolvensforum, s 177, Konkurs och kontrakt s 354 ff, Håstad, s 420 f



48

Om nu boet däremot fortsätter att nyttja en avtalsprestation efter konkursen, menar Möller

att boet på den grunden kan anses ha inträtt i avtalet till den delen.1

Det skulle i ett sådant fall inte röra sig om ”ren passivitet”2 från boets sida. Särregleringen

av konkursboets inträde i hyresavtalet gör att analogier från nämnda fall knappast kan dras

till hyressituationen.

6.6 Konkursboets besked om inträde i hyresavtalet

JB 12:31, 3 st innebär att det i samband med hyresgästens konkurs krävs ett uttryckligt

besked om inträde i hyresavtalet för att så skall ske. Så länge hyresvärden inte interpellerar

(begär besked) kan boet sitta kvar i lokalerna utan att åläggas massaansvar. Boet kan till och

med driva verksamheten vidare utan att ådra sig ett massaansvar för hyra under

uppsägningstiden. Som ovan sagts, måste dock boet betala förfallna hyror både från tid före

och efter konkursutbrottet, för att kunna utnyttja lagstadgad uppsägningstid. Om boet inte

betalar de förfallna hyrorna kan hyresvärden istället åberopa reglerna om hyresrättens

förverkande.3 Utan boets uttryckliga inträde i avtalet kan alltså inte massaansvar för

hyresfordringar uppstå. Jag vill dock peka på det efterföljande avsnittet, där frågan om

boets skyldighet att ersätta sitt nyttjande av lokalen utan att ha inträtt i avtalet behandlas.

Frågan är inte reglerad i lagstiftning och diskussionen är tämligen omfattande.

6.7 Konkursboets nyttjande av lokalen utan att ha inträtt i hyresavtalet

6.7.1 Allmänt

Ett konkursbo kan i viss utsträckning utnyttja en hyreslokal efter konkursutbrottet utan att

för den skull ådra sig ett massaansvar för detta nyttjande av annans egendom. Konkursboet

anses inte därigenom konkludent ha inträtt i avtalet.4 Det rådande rättsläget har tillsammans

1 Möller, a a s, med referat av AD 1982 nr 143 - Konkursförvaltaren hade inte uppfyllt samtliga då gällande
regler kring uppsägning på grund av arbetsbrist (varsel), och fortsatt drift av verksamheten med hjälp av
konkursgäldenärens personal. Anställningsavtalen var med andra ord inte uppsagda, varför boet genom
utnyttjande av arbetstagarnas prestation i form av arbete, ansågs konkludent ha inträtt i anställningsavtalet som
arbetsgivare, med därtill hörande massaansvar för löner och arbetsgivaravgifter.
2 Möller, a a s, - Jag anser att Möller med detta begrepp beskriver avtalsingående genom konkludent
handlande, att ta arbetskraft i anspråk tyder väl på ett konkludent handlande? Jag lämnar dock saken utan
vidare kommentar.
3 JB 12:42, jmf Möller s 344 och Håstad s 421
4 Se nedan angående konkursboets inträde i konkursgäldenärens avtal.
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med de bakomliggande motivuttalandena kritiserats av bland andra Torgny Håstad, som

anser att det som helt orimligt att en fastighetsägare som litar på att konkursboet skall betala

hyra under konkurstiden, enbart skall ha en konkursfordran avseende boets faktiska

nyttjande av lokalen att göra gällande i konkursen bara därför att han glömt begära besked

om boets inställning i frågan enligt JB 12:31. Håstad menar1 att en sådan regel strider mot

just de allmänna förmögenhetsrättsliga principer som regeln sägs vila på.

6.7.2 Institutet ”Obehörig vinst”

Jag ser det inte som möjligt att inom ramen för detta arbete göra en ingående genomgång av

institutet ”obehörig vinst”, eller ”vinstregeln” som den också benämns. Nedan följer dock

en översiktlig presentation av institutet, tillsammans med en genomgång av dess eventuella

betydelse för problemet kring konkursboets nyttjande av lokalerna utan att ha inträtt i

hyresavtalet.

Institutet obehörig vinst har sitt ursprung i den romerska rätten och syftet med regeln är att

utjämna en ”orimlig” förmögenhetsförskjutning mellan två parter, varav den ena är den

vinnande och den andra den förlorande.2 Principen om ersättning p g a obehörig vinst kan

definieras som, att om någon gjort en vinst på annans bekostnad och vinsten är ”obehörig”

eller ”saknar rättsgrund”, skall den gå åter. Till skillnad från vad som gäller enligt

skadeståndsreglerna, där den skadelidandens förlust är avgörande för omfattningen av

ersättningsanspråket, uppstår för den förlorande parten, baserat på regeln om obehörig vinst,

ett ersättningsanspråk avseende vinsten gentemot den vinnande parten.3 Det är med andra

ord den gynnade partens utbyte av förmögenhetsförskjutningen som avgör

ersättningsanspråkets omfattning. På samma sätt som för culparegeln inom

skadeståndsrätten, kan ersättning för obehörig vinst förekomma i såväl inom- som

utomobligatoriska förhållanden. Avgörande för om ersättningsskyldighet enligt vinstregeln

skall uppstå är, att vinsten är obehörig, eller snarare om handlandet som framkallat vinsten

är obehörigt.4 Förekomsten av institutet i svensk rätt är omdebatterad.

1 Håstad s 420 f
2 Karlgren, s 12
3 a a s 13
4 a a s 21
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Ett handlande som godkännes av rättsordningen kan med andra ord inte ge upphov till en

obehörig vinst.1 Ett behörigt agerande som ger upphov till stor förmögenhetsförskjutning

kan och skall således inte angripas via vinstregeln.

6.7.3 Ersättningsgrund för konkursboets nyttjande av konkursgäldenärens lokal

När konkursboet utnyttjar konkursgäldenärens lokaler utan att betala någon ersättning

därför, uppstår helt klart en vinst för konkursboet i form av uteblivna kostnader.

Lokalhyresvärden i sin tur får tåla en motsvarande förlust i form av att hyresintäkterna

uteblir. Huruvida detta agerande från konkursboets sida är att beteckna som obehörigt eller

ej, torde som ovan sagts, följaktligen vara helt avgörande för om hyresvärden, utifrån

reglerna om obehörig vinst, kan göra gällande något krav på ersättning gentemot

konkursboet eller ej. Eftersom en sådan eventuell fordran från hyresvärden grundar sig på

något som inträffat efter konkursen, är det att se som en massafordran.2

Praxis på området är i skrivande stund inte särskilt omfattande, men i NJA 1993 s 13

liknade partsförhållandet i stor utsträckning det som gäller vid konkurs, varför det kan tjäna

till viss vägledning i denna fråga.

NJA 1993 s 13: Fastighetsägaren B hade 1982 upplåtit lokalhyresrätt till Ribershus Bil

AB. Ribershus överlät två år senare hyresrätten till Auto-West, utan fastighetsägarens

medgivande. Något hyresavtal mellan B och Auto-West träffades aldrig. B sade upp

hyresavtalet med Ribershus med omedelbar verkan den 2:a maj, 1985. Ribershus

försattes i konkurs i februari 1986 och TR:n förpliktade i oktober 1986 Ribershus, och

Auto-West såsom intervenient i processen, att vid äventyr av avhysning, omedelbart

avflytta från lokalerna. TR:n ogillade samtidigt Auto-Wests talan om fastställande av att

hyresförhållande förelåg mellan Auto-West och B. Efter att ha erlagt hyra för tiden till

och med oktober 1986, avflyttade Auto-West från lokalerna i februari 1987. I HD gjorde

B gällande att Auto-Wests företrädare gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande,

alternativt självtäkt eller olovligt brukande genom att utan något hyresavtal kvarstanna i

lokalerna efter att hyresavtalet med Ribershus upphört att gälla. Brott kunde dock inte

1 a a s 22, Karlgren uttrycker saken på följande sätt: ”En tillämpning av vinstregeln är som sagt utesluten med
mindre det kan påvisas att förmögenhetsförskjutningen är oförenlig med rättsordningen - oförenlig direkt eller
indirekt - genom analogislut eller motsatsslut”.
2 Se kapitel 5 ovan för en mer utförlig redogörelse av vilka kostnader som konkursboet står ett massaansvar
för.
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styrkas, varför B:s talan inte kunde bifallas enligt skadeståndslagen 2 kap 4 §. HD

prövade istället frågan utifrån de av B åberopade objektiva omständigheterna, oberoende

av om Auto-Wests företrädare gjort sig skyldig till brott eller ej. HD framhöll att Auto-

West, utan stöd i något hyresavtal, nyttjat fastighetsägarens lokaler och därmed ådragit

sig skyldighet att ersätta B med belopp motsvarande skälig hyra.

Det har framförts 1, att rättsfallet bör medföra att ett konkursbo skall ha samma skyldighet

att betala skälig ersättning för den tid boet faktiskt nyttjar annans egendom oavsett om

nyttjanderättsavtalet avseende egendomen i fråga upphört, eller om det löper vidare med

konkursgäldenären som part. Håstad menar2, att boet ska ådra sig ett massaansvar för den

tid som boet faktiskt nyttjar annans egendom. Möller utrycker saken som att ”[d]en

bakomliggande tanken i avgörandet NJA 1993 s 13 synes vara att nyttjaren inte utan

vederlag - ”gratis”- skall kunna tillgodogöra sig värdet av upplåtarens egendom”.3 Följden

av ovanstående måste bli att boet får erlägga en ersättning motsvarande den hyra som boet

skulle erlagt om det haft rätt att träda in partiellt i avtalet, dvs inträda utan att behöva betala

”gamla” hyresskulder för att kunna rädda avtalet.

I rättsfallet utgjordes det obehöriga handlandet, som Möller i leasingutredningen angav som

det som möjliggjort domstolens tillämpning av obehörig vinst-institutet, av Auto-Wests

fortsatta nyttjande av lokalerna utan att fastighetsägaren godtagit överlåtelsen av

förstahandskontraktet. Auto-West hade med andra ord inget rättsligt stöd för sitt agerande,

åtminstone inte sedan förstahandshyresgästens avtal sagts upp och upphört.

Kalmar tingsrätt har i ett avgörande, fastställt av Göta hovrätt,4 kommit fram till att ett

konkursbo var ersättningsskyldigt för sitt nyttjande av konkursgäldenärens lokaler. Samma

domstolar har även i ett annat fall5 som rörde ett konkursbos nyttjande av lokalerna för att

bedriva konkursutförsäljning, kommit till samma slutsats. Det sistnämnda fallet har

beviljats prövningstillstånd i Högsta Domstolen men i skrivande stund har något avgörande

inte kommit.

1 Möller, Leasingutredningen, s 181
2 Håstad, s 420 f
3 Möller, Leasingutredningen, s 180
4 T768/95 (TR) och T40/96 (Göta HovR)
5 T568/96 (TR) och T364/96 (Göta HovR), prövningstillstånd är meddelat i HD (T5043/97) Ännu har dock
per 1999-08-31 dom inte avkunnats.
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Jag antar att fler än jag avvaktar utgången av detta med intresse. Det är väl en inte allför

vågad gissning att anta att Högsta Domstolen fastslår att ersättningsskyldighet föreligger.

Det skall dock bli mycket intressant att se hur Högsta Domstolen resonerat kring grunden

för sådan ersättningsskyldighet, förutsatt att ersättningsskyldigheten fastslås.

6.7.4 Konkursförvaltarnas praxis1

Konkursförvaltarkollegiernas förening har på sin årliga konferens 1993 tagit upp och

behandlat problemet om konkursboets nyttjande av annans egendom utan att utge ersättning

för detta. Man har därför antagit en policy med innebörd att det strider mot god etik för

konkursförvaltare att utnyttja motpartens okunskap om rättsläget för boets nytta vid

nyttjande av annans egendom. Man betonade att det skall ses som särskilt oetiskt att

begagna sig av elektricitet, telefon eller leasingegendom utan att utge ersättning för detta. I

detta inkluderades även nyttjandet av konkursgäldenärens hyreslokal. Huvudregeln för

konkursförvaltarna skall, enligt kollegiet, vara att motparten tillerkänns en massafordran

under den tid fortsatt drift äger rum på kommersiella villkor.

6.8 Sammanfattning

Konkursboets massaansvar för hyresfordran förutsätter inträde i hyresavtalet. Inträde kan

ske endast genom en uttrycklig förklaring från boets sida och måste i så fall avse ett inträde

i avtalet i dess helhet. Konkursboet har ingen rätt till partiellt inträde beroende på att det i

svensk rätt saknas regler som tillåter detta. Det är förvisso helt möjligt för boet att sluta

avtal med hyresvärden om ett partiellt inträde, exempelvis innebärande att boet svarar för

hyra från konkursbeslutet. Med stöd i allmänna rättsgrundsatser kan dock boet anses ådra

sig en ersättningsskyldighet för nyttjande av annans egendom genom konkludent agerande.

Enligt bland annat Konkursförvaltarkollegiets praxis skall denna ersättning i hyresfallet

motsvara hyran enligt avtalet.

1 Edström, Etik och praktik för konkursförvaltare, Advokaten 1994 s 36
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7. Analys och egna funderingar

7.1 Allmänt

I NJA 1989 s 206 behandlas endast frågor kring hyresvärdens fordran på just hyra. Om hyra

inte betalas i tid av konkursboet kan hyresrätten förverkas, vilket kan medföra allvarliga

problem för en verksamhet, särskilt om det finns förutsättningar för fortsatt drift.

Hyresvärden får på detta sätt en möjlighet att ställa ultimatum för sina fordringar. Ur

lydelsen av JB 12:31, 3 st går det inte att utläsa att hyresvärdens möjligheter till ställande av

ultimatum endast skulle avse betalning av förfallna hyror. Det torde snarare, enligt

lokutionen ”hyresgästens skyldigheter”, även kunna omfatta exempelvis kostnader för

återställande av lokalen. Om konkursboet önskar inträda i hyresavtalet skulle det alltså

kunna tvingas ställa säkerhet även för återställningskostnaderna. Man kan ganska enkelt

föreställa sig att konkursförvaltarens intresse att inträda i avtalet är mindre om hyresvärden

kräver fullgörelse även avseende återställningskostnaderna. Konkursboets, och därmed

borgenärernas, nettovinst av den fortsatta driften kommer därmed att minska betydligt,

varför det ter sig som mycket riskfyllt eller ekonomisk svårförsvarligt för

konkursförvaltaren att fortsätta driften. Rättspraxis synes dock ha fastnat vid att endast ta

upp frågorna kring hyresfordringar.1 Oklarheten avseende återställningsansvarets

omfattning ger dessutom att kostnaderna förenade därmed blir mycket svåröverskådliga.

Hyresvärden kan sägas ha en latent uppsägningsrätt i hyresgästens konkurs, vilken aktiveras

om konkursboet väljer att inte infria de villkor hyresvärden ställer i ovan nämnda anfordran.

Om konkursboet förmår ställa säkerhet varmed hyresvärden ”skäligen kan nöja sig”, faller

alltså hyresvärdens rätt att säga upp avtalet. Träder konkursboet in i avtalet tvingas det

ikläda sig samtliga hyresgästens förpliktelser. Konkursboet inträder i sådant fall med ett

massaansvar vilket förutsätter att förvaltaren måste haft möjlighet och tid att bedöma

verksamheten samt underrätta övriga borgenärer om att massaansvar kan komma att inverka

på deras utsikter till utdelning.

1 jmf NJA 1989 s 206
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7.2 Egna reflektioner med anledning SOU 1999:1

7.2.1 Följder av förmånsrättskommitténs förslag

Förmånsrättskommitténs betänkande ger intrycket av att vara koncentrerat på just frågorna

om förmånsrätt grundad på företagsinteckning samt för löne- och skattefordringar. Det

tycks vara så att man, så att säga litet grann i förbigående, kommer in på frågorna kring

hyresborgenärens förmånsrätt. Diskussionen om hyresborgenärs förmånsrätt har följt med

hela vägen från de gamla reglerna i HB 17:5, 1 st  om ett års förmånsrätt, via proposition

1968:91 (hyreslagen) och 1970:142 (förmånsrättslagen) med begränsningen till tre

månader, fram till detta betänkande där den föreslås helt utgå. Jag ställer mig mycket

frågande till att kommittén, enbart med ovan nämnda antagande om bankgaranti som grund,

föreslår att avskaffa hyresförmånsrätten. Enligt min uppfattning ger formuleringen i

förslaget till ändring i JB 12:31 intrycket av att konkursboet under alla omständigheter

måste lämna lokalen inom sju dagar från konkursbeslutet för att undvika massaansvar och

detta oavsett om någon egentlig drift förekommer eller ej (se nedan 7.2.2). Vilka praktiska

följder denna ändring får återstår att se, men att det skulle leda till någon avsevärd

förbättring för hyresvärden har jag svårt att se. Däremot kan jag mycket väl tänka mig att

konkursförvaltarna kommer att vara mindre benägna att driva konkursgäldenärernas

rörelser vidare. Jag anser att hyresvärdens prestation i ett hyresförhållande, att tillhandahålla

en lokal för verksamhetens utövande, talar för att särskilda hänsyn bör tas till

hyresborgenärens situation vid hyresgästens konkurs. Lokalen är ju ofta en direkt

förutsättning för att realiseringen av konkursboets tillgångar skall kunna inbringa högsta

möjliga likvid. Hyresvärden tvingas ofta att för viss tid fortsätta tillhandahålla lokalen under

själva utförsäljningen, i vilken form den än genomförs. Skulle konkursboet tvingas tömma

och utrymma lokalerna för att inte ådra sig massaansvar för hyror efter konkursutbrottet,

kommer det att tvingas bekosta utflyttning och omhändertagande av tillgångarna.
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Dessa kostnader belastar konkursmassan och därigenom har de en direkt effekt på övriga

borgenärers möjlighet att erhålla utdelning för sina fordringar. Utöver detta motsvarar ofta

konkursgäldenärens hyresrätt en tillgång vars värde endast kan realiseras till borgenärernas

gagn genom att den överlåts tillsammans med den av konkursgäldenären bedrivna rörelsen.

7.2.2 Förslag till ny lydelse av JB12:31

Förmånsrättskommitténs förslag till lydelse av JB 12:31, 5 st

Även om konkursboet inte förklarat sig vilja svara för hyresgästens skyldigheter under hyrestiden,

ansvarar konkursboet efter en övergångstid på sju dagar för hyra från konkursbeslutet till dess att

konkursboet ställer lokalen till hyresvärdens förfogande.

Det finns en mängd frågor att ställa rörande själva formuleringen av lagförslaget. Jag kan

inte ur textens lydelse avgöra när den första dagen i denna ”övergångstid” inträffar. Skall

texten förstås så att om hyresvärden inte erhållit något besked i frågan om boets inträde

inom sju dagar från konkursbeslutet, massaansvar uppstår för hyra från konkursbeslutet?

Den alternativa tolkningen blir, att om hyresvärden inte erhåller något besked inom den i 3

st angivna månadsfristen, massaansvar uppkommer för boet retroaktivt från och med dag

åtta efter konkursbeslutet.

Det är vidare olyckligt att nu gällande regler vid hyresgästens konkurs inte helt stämmer

överens med de regler som gäller vid rekonstruktion enligt lagen om

företagsrekonstruktion1. FrekL 20 § stadgar att, även om det finns grund att häva avtal med

anledning av bristande betalning, borgenären är förhindrad att göra det i strid med

gäldenärens begäran om fullföljelse vid en rekonstruktion. Hyresborgenären är alltså i

sådant fall tvungen att fortsätta leverera lokalen, även om förverkandegrund enligt JB 12:42

fanns redan före beslutet om rekonstruktion. Förverkandereglerna kan alltså inte tillämpas

mot en gäldenär under rekonstruktion, men väl mot ett konkursbo.

1 Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion (FrekL)
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I förarbetena till FrekL tas visserligen frågor kring hyresavtalen upp,1 men i diskussionen

kring förmånsrätter behandlas inte hyresförmånsrätten alls. Enligt vad jag kan förstå, kan

hyresgästen ”rädda” hyresavtalet genom att ansöka om företagsrekonstruktion så snart

hyresvärden gjort gällande förverkande av hyresrätten. (Detta resonemang förutsätter att

företagsrekonstruktion kan beviljas enligt FrekL 1 kap 6 §). Det finns tyvärr inte möjlighet

att här gå djupare in i denna diskussion, då det vore att gå väl långt utanför syftet med detta

arbete. Jag nöjer med att konstatera att obesvarade frågor finns rörande hyresavtal i

konkurs.

7.3 Slutsats

Min slutsats blir att i hyresgästens konkurs kommer kostnaderna för återställning av lokalen

att betraktas som en konkursfordran, dvs hyresvärden får göra gällande sina anspråk i

konkursen. I den mån kostnaden ryms inom hyresvärdens (nu gällande) förmånsrätt är

fordran prioriterad och kan medges utdelning ur egendom som är inteckningsbar och som

ingår i den verksamhet för vars drift lokalen hyrts. Det sagda förutsätter att konkursboet inte

valt att inträda i avtalet. Om boet inträder i avtalet följer samtliga förpliktelser med och

återställningskostnaderna måste betalas som massaskuld.

Återställningsansvaret får dock anses innebära att lokalen skall återställas i det skick den

var vid tillträdet, med hänsyn tagen till förslitning genom avtalsenligt brukande.

Förbättringsåtgärder som hyresgästen vidtar skall dock återställas, så länge åtgärden inte

ingår i hyresvärdens underhållsskyldighet enligt JB 12:15 och JB 12:9.

1 Prop 1995/96:5, s 85 ff
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