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Sammanfattning 
De hyresrättsliga reglerna innehåller stränga skyddsregler för lokalhyresgäster. Genom det 

indirekta besittningsskyddet ges en lokalhyresgäst rätt till ersättning motsvarande skadan av 

att verksamheten inte kan fortgå när uppsägningen anses obefogad. Hyresgästen skall alltså 

ekonomiskt sättas i en position som om uppsägningen inte ägt rum.  

Beräkning av ersättning för hinder eller intrång i näringsverksamhet, så kallad rörelseskada, 

vid obefogad uppsägning görs enligt 12 kap. 57 § och 58 b § 2 st. JB. Den mest 

förekommande metoden för att beräkna rörelseskada är avkastningsvärdeberäkning. Denna 

metod ger ett nuvärde som i princip skall motsvara rörelsens förväntade framtida vinster. 

I normala fall kan detta ge en rimlig värdering men det kan också bli orättvist när det 

kommer till blandavtal med hyresmoment. 

Blandavtalen innehåller delar som inte kan sägas vara direkt hänförliga till 

hyreslagstiftningen. De vanligaste blandavtalen vari hyresmoment kan ingå torde vara 

franchiseavtal och centrumavtal. Blandavtalen, särskilt franchiseavtal, skiljer sig från rena 

hyresavtal på sådant sätt att det mer liknar ett samarbete med ett ömsesidigt beroende. Ett 

avtalsförhållande som blandavtalen innebär, kräver därmed mer komplicerade avtal. 

Flexibiliteten som kan behövas för att få dessa avtal att få den verkan som parterna har tänkt 

är dock svår att uppnå om hyreslagstiftningen skall tillämpas på avtalsförhållandet.  

Högsta domstolen har utarbetat en praxis som ser blandavtalen som ett enda avtal vilket 

skall hänföras till hyreslagstiftningen, den så kallade enhetslinjen. I Solvallamålet, NJA 1971 

s. 129, gavs en möjlighet att ett blandavtal skulle hänföras till annat än hyra om 

hyresmomentet var av klart underordnad betydelse. Detta har tolkats strikt. I ett 

franchiseförhållande kan enhetslinjen medföra att hela samarbetsförhållandets värde räknas 

in i en beräkning av rörelseskada. Detta kan i många fall bli orimligt. I två senare rättsfall1 har 

dock, när det gäller beräkningen av ersättning för rörelseskada i franchiseförhållande, 

domstolarna valt att inte tillämpa enhetslinjen fullt ut. Observeras bör dock att de två senare 

rättsfallen rörde ett mycket speciellt franchiseförhållande med bensinstationer. Vi anser 

därför att förutsebarheten fortfarande inte är helt tillfredsställande på området.  

                                                            
1 NJA 2007 s. 1080 samt Göta hovrätts dom 2001-10-04, T 79-01. 
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Därav har vi utarbetat alternativa tillvägagångssätt som kan ge vägledning i hur man bör 

tänka vid utformande av ett blandavtal med hyresmoment, för att ersättning vid obefogad 

uppsägning inte skall utgå med hela blandavtalets värde. Vi har beskrivit tillvägagångssätt för 

att separera avtalen genom olika bolagskonstruktioner samt ett sätt att göra blandavtalet till 

ett bolagsavtal. 

Syftet med att separera avtal är att på så sätt skilja de delar som inte är direkt hänförliga till 

hyreslagstiftningen från själva hyresmoment. Därigenom kan man undkomma att 

rörelseskadan beräknas på delar som hänförs till annat än hyresmomentet.  

I förhållanden där samarbetet är av större värde än själva hyresmomentet kan det vara 

bättre att utforma blandavtalet som ett bolagsförhållande. Räknas hyresmomentet som ett 

underordnat moment i bolagsförhållandet eller kan omständigheterna i övrigt anses avvika 

från vad som är normalt vid hyra - skall inte hyreslagstiftningen tillämpas. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Lokalhyresgäster skyddas i dag av ett indirekt besittningsskydd vilket regleras i 12 kap. 57 § 

JB. Skyddet innebär att en hyresvärd som säger upp eller vägrar förlängning av ett 

lokalhyresavtal måste betala ersättning till hyresgästen om inget av undantagen i lagrummet 

uppfylls. Ersättningen skall i princip lämna hyresgästen skadeslös. En viss osäkerhet råder 

dock i praxis om hur ersättning för rörelseskada skall beräknas. En rörelseskada uppkommer 

genom att ägaren inte kan driva sin rörelse vidare på grund av uppsägning. Att värdera ett 

bolag för att avgöra rörelseskadan kan i praktiken bli mycket svårt och olika värderingar kan 

ge stora variationer i värdet av en rörelse.  

Ersättningsreglerna blir i praktiken än mer problematiska att använda när hyresavtalet ingår 

som ett moment i ett avtalskomplex (blandavtal). 

Det mest framträdande exemplet på blandavtal torde vara franchiseavtal med 

hyresmoment, vilka är vanliga i Sverige där det finns många kedjor av butiker och 

restauranger som drivs på franchisebasis. Inte sällan innebär dessa franchiseavtal att 

franchisetagaren även hyr sin affärslokal av franchisegivaren. Om reglerna om ersättning vid 

uppsägning enligt 12 kap. 58 b § 2 st. JB tillämpas på hela avtalskomplexet så kan 

ersättningen komma att beräknas på värden som egentligen inte upparbetats av 

franchisetagaren utan snarare av franchisegivaren. Frågan uppkom bland annat i NJA 2007 s 

1018 där bensinbolaget Shell sade upp franchisetagaren Dalbo bensin. Problematiken har 

även berörts till exempel i NJA 1971 s. 129 samt NJA 1978 s. 389. 

Observeras bör även att det idag inte sällan förekommer andra avtal än franchiseavtal vari 

det egentliga syftet är lokalupplåtelse men som ändock innehåller avtalspunkter som inte 

direkt kan hänföras till hyreslagstiftningen. Ett tänkvärt exempel på detta är lokaler i 

affärsgallerior där avtal till exempel kan innehålla åtaganden inom marknadsföring och 

dylikt, så kallade centrumavtal.  

Problemet är att det idag inte är säkert utrett hur ett blandavtal skall behandlas i förhållande 

till hyresrätten. Dessutom är beräkningen av ersättningen i sig osäker vilket ger en dålig 

förutsägbarhet för parterna i ett blandavtal.  
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1.2  Problemformulering 

Hur görs beräkning av ersättning enligt 12 kap. 58 b § 2 st. JB och hur tillämpas ersättnings-

beräkningen i fall där lokalhyresmomentet ingår i ett blandavtal?  

Hur kan det undvikas att ersättningsreglerna i 12 kap. 58 b § 2 st. JB blir tillämpliga på hela 

avtalskomplexet vid blandavtal med lokalhyresmoment? 

1.3 Syfte 

Vår uppfattning är att det råder oklarhet i hur ersättning för rörelseskada enligt 12 kap. 

58 b § 2 st. JB skall beräknas när det är fråga om ett blandavtal. Syftet med denna 

framställning är att belysa detta problem samt att utreda det gällande rättsliga läget i fråga. 

Uppsatsen skall även visa på hur en tvist kan undvikas angående tillämpligheten samt 

omfattningen av rörelseskadeberäkningar på blandavtal. Framställningen riktar sig främst till 

jurister och övriga sakkunniga inom kommersiella hyresavtal. 

1.4 Metod 

Utgångspunkt i denna uppsats är i första hand jordabalken och dess förarbeten. 

Frågeställningen behandlas dock inte direkt i lagtexten och således kommer en stor del av 

uppsatsen att vara en analys av rättspraxis och doktrin. Särskild vikt kommer att läggas på 

rättsfallet NJA 2007 s. 1018 då detta är det senaste avgörandet i frågan hos Högsta 

domstolen. I de fall det är nödvändigt för argumentationen i uppsatsen kan även annan 

lagstiftning komma att användas. För att besvara frågeställningen så redogör författarna för 

möjliga alternativa lösningar/tillvägagångssätt, som kan användas för att åstadkomma en 

förutsebarhet för avtalsparterna i frågan om ersättningsskyldighet. En genomgång av dessa 

lösningar kommer att göras, tillsammans med en analys. Uppsatsen kommer sedan att 

sammanfattas med en kort genomgång samt en rekommendation eller ett avfärdande av 

varje lösning. De huvudmetoder som kommer behandlas är franchiseavtal och centrumavtal. 

De alternativa lösningarna som kommer att tas upp är bolagsformen enkelt bolag samt en 

separering av lokal- och samarbetsavtal genom olika bolagskonstruktioner. 

1.5 Avgränsning 

För att avgränsa området skall vi i största möjliga mån hålla oss till frågeställningen som den 

är formulerad och inte närmare diskutera giltiga skäl för uppsägning. 
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1.6  Disposition 

Uppsatsen kommer till att börja med att behandla bakgrunden till problemet. 

Huvudområdena i bakgrunden är; besittningsskyddet, blandavtalen, ersättningsberäkningen 

vid obefogad uppsägning samt rättsfall på området. Varje del av bakgrunden kommer att 

följas av en analys. Alternativa lösningar kommer att framarbetas och ges som förslag på hur 

problematiken kan lösas. De olika lösningarna kommer även de att beskrivas för att avslutas 

med en analys. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande analys samt våra slutsatser 

angående de olika alternativa lösningarna samt deras praktiska användbarhet. 
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2. Besittningsskyddet 

2.1 Översiktlig beskrivning av besittningsskyddet 

I dagens hyreslagstiftning skiljer lagstiftaren på två typer av besittningsskydd; det direkta och 

det indirekta. Det direkta besittningsskyddet ger en rätt för hyresgästen att förlänga hyres-

kontraktet. Det indirekta besittningsskyddet ger dock ingen sådan rätt utan kan istället ge 

hyresgästen ekonomisk ersättning när hyresvärden vägrar förlängning eller säger upp hyres-

gästen utan giltigt skäl. Undantag från besittningsskyddet, så kallade besittningsskydds-

brytande grunder, anges i hyreslagstiftningen. Det direkta besittningsskyddet gäller idag för 

bostadshyresgäster medan det indirekta besittningsskyddet skyddar lokalhyresgäster. Denna 

uppsats kommer dock endast att behandla lokalhyresgäster och därmed det indirekta 

besittningsskyddet.   

2.2 Bakgrund till det indirekta besittningsskyddet 

I SOU Ny hyreslagstiftning angavs ett behov av ett annat skydd för lokalhyresgäster än det 

som bostadshyresgäster åtnjuter. Lokalhyresgästernas behov av besittningsskydd ansågs till 

stor del vara av en annan natur som på ett helt annat sätt kunde tillgodoses med 

ersättningsregler.  Vidare ansågs att ett direkt besittningsskydd, som för bostadshyresgäster, 

inte skulle ge ett bra skydd i fallet med lokaler. Anledningen till detta var skillnaden i 

regleringen av hyror. Hyran för en lokal på en fri hyresmarknad kunde variera stort för 

likvärdiga lokaler till skillnad från hyrorna för hyresbostäder som var relativt enhetliga och 

bestämdes efter en bedömning av bruksvärdet för bostaden.  Ytterligare en skillnad är 

variationen av olika lokaler; allt från garage till industrilokaler och butiker med olika 

inredning. För att ett direkt besittningsskydd skall fungera krävs en hyresspärr så att hyror 

inte kan höjas för att hyresvärden skall kunna göra sig av med hyresgästen. En sådan spärr 

blir omöjlig att få effektiv om det skiljer för mycket mellan jämförelseobjekten.
2
   

2.3 När en lokalhyresgäst får indirekt besittningsskydd  

12 kap. 56 § JB reglerar inträdet av indirekt besittningsskydd för lokalhyresgäst. Skyddet 

inträder enligt denna bestämmelse först efter nio månader. Avbryts hyresförhållandet innan 

dess erhåller hyresgästen inget besittningsskydd. Skyddet gäller heller inte om hyresrätten 

                                                            
2 Stycket baseras på SOU 1966:14, s. 311 ff. samt Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, Bertil 
Bengtsson m.fl., s. 115-116. 
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förverkas eller om hyresgästen underlåter att ställa säkerhet (12 kap. 28 § JB). Hyresrättens 

förverkandegrunder behandlas i 12 kap. 42-44 §§ JB. 

Något som är viktigt att uppmärksamma är också möjligheten att avtala bort det indirekta 

besittningsskyddet. Möjligheten till det är reglerad i 12 kap. 56 § JB. Avvikelser från 

besittningsskyddet som är till hyresgästens nackdel skall enligt denna bestämmelse avfattas i 

en särskild handling. Görs överrenskommelsen innan nio månader förflutit av hyrestiden 

krävs dock hyresnämndens godkännande. Överrenskommelsen kan dock gälla ändå om 

avståendet från besittningsskydd varar i max fem år från hyrestidens början samt att ett av 

följande två krav uppfylls; avståendet beror på att hyresvärden skall bedriva egen 

verksamhet i lokalen eller, i det fall lokalen upplåts i andra hand, förstahandshyresgästens 

hyresförhållande upphör. 

2.4 Besittningsskyddsbrytande grunder  

I hyreslagstiftningen finns det fem grunder med vilka hyresvärden kan undgå att behöva 

utge ersättning till en lokalhyresgäst även när en uppsägning eller vägrad avtalsförlängning 

skulle bryta mot det indirekta besittningsskyddet. Dessa grunder kallas för besittningsskydds-

brytande grunder3 och regleras i 12 kap. 57 § JB.  Grunderna är som följer: 

 

1. Hyresgästen har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att det icke skäligen kan 

fordras att hyresvärden förlänger hyresförhållandet 

2. Huset skall rivas och hyresvärden anvisar en annan lokal som är godtagbar för 

hyresgästen eller hyresavtalet innehåller villkor om att hyresförhållandet skall 

upphöra på grund av rivning och rivningen skall påbörjas inom fem år från villkorets 

tillkomst 

3. Huset skall undergå en sådan större ombyggnad att hyresgästen uppenbarligen inte 

kan sitta kvar i lokalen utan nämnvärd olägenhet för genomförandet av 

ombyggnaden samt hyresvärden anvisar en annan lokal som är godtagbar för 

hyresgästen eller hyresavtalet innehåller villkor om att hyresförhållandet skall 

                                                            
3 Prop. 1968:91 bihang A, s. 125 samt Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, Bertil Bengtsson m.fl., s. 
117 ff. 

” 
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upphöra på grund av ombyggnad och ombyggnaden skall påbörjas inom fem år från 

villkorets tillkomst 

4. Hyresvärden i annat fall har befogad anledning att upplösa hyresförhållandet 

5. De hyresvillkor som hyresvärden kräver för förlängning är skäliga och 

överrensstämmer med god sed i hyresförhållanden.” 

Av intresse i denna uppsats är punkterna ett och fyra, det så kallade kontraktsbrottsfallet 

och generalklausulfallet. Vidare kommer därför endast dessa grunder att behandlas. 

2.4.1 Kontraktsbrottsfallet 

Kontraktsbrottsfallet tillkom med tanke på kontraktsbrott av mindre allvarlig grad än de som 

krävs för förverkande.4 Genom regleringen kan en hyresvärd vägra förlängning vid det fall 

hyresgästen åsidosatt sina förpliktelser, utan att behöva betala ersättning till hyresgästen. 

Bestämmelsen behandlas dock ytterst lite i förarbetena och ingen mer vägledning går där att 

hämta gällande vilka omständigheter som kan falla under regleringen. En intresseavvägning 

skall göras för att bestämma om hyresgästens misskötsamhet kan resultera i ett brytande av 

besittningsskyddet.5  

Utvecklingen i praxis gällande kontraktsbrottsfallet har gått mot en tillämpning där 

hyresgästens skäl väger tungt. I praktiken verkar bestämmelsen tillämpas ungefär på samma 

sätt som förverkande och hävning.6 Värdet av hyresgästens verksamhet har spelat en stor 

roll i intresseavvägningen. Ju större verksamhet, ju större kontraktsbrott kan företas av 

hyresgästen.7  Med andra ord får en hyresgäst med en större verksamhet även ett starkare 

besittningsskydd än en hyresgäst med en mindre verksamhet. 

2.4.2 Generalklausulfallet 

Generalklausulen syftar till att fånga upp de fall som inte kunnat preciseras i lagtexten.8 För 

att en hyresvärd skall kunna säga upp en hyresgäst med besittningsskyddsbrytande verkan 

enligt generalklausulfallet, krävs en befogad anledning. Vid avgörande om befogad 

anledning finns skall domstolen först avgöra om hyresvärden har ett sakligt skäl för 

                                                            
4 Prop. 1968:91 bihang A, s. 126 samt SOU 1966:14. Förverkandegrunderna behandlas som tidigare nämnts i 12 
kap. 42-44 §§ JB.  
5 Kommersiell hyresrätt, Victorin, s. 59. 
6 Hävning enligt köprätten. Kommersiell hyresrätt, Victorin, s. 58-60. 
7 Kommersiella hyresavtal, Dahlqvist-Sjöberg, s. 60. 
8 Jordabalken – en kommentar, Lars K Beckman m.fl., s. 351. 
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uppsägningen. Som sakligt skäl vid vägrad avtalsförlängning anses ”en ur lönsamhets-

synpunkt gynnsam omläggning av brukningsändamålet”9. I förarbetena10 till hyreslag-

stiftningen ges tre exempel på detta: 

 Den uthyrda lokalen behövs för fastighetens skötsel eller tillsyn 

 En annan hyresgäst som är viktig för hyresvärden hotar att säga upp sitt kontrakt om 

han inte får disponera större ytor, det vill säga den uppsagda hyresgästens lokaler 

 Hyresvärden skall utvidga egen verksamhet i fastigheten och den uthyrda lokalen 

behöver tas i anspråk för detta 

Hyresgäst som vägras förlängning av hyresavtal på någon av dessa grunder kan dock genom 

att erbjuda lika förmånliga villkor få rätt till förlängning.11 Hyresgästen måste i detta fall 

ersätta hyresvärdens förlust motsvarande det värde hyresvärden skulle gå miste om genom 

att behålla hyresgästen i stället för att genomföra omläggningen. Om hyresgästen ersätter 

hyresvärden för förlusten får han behålla hyresrätten.  

När ett sakligt skäl föreligger skall även en intresseavvägning göras mellan sakskälets tyngd 

och hyresgästens intresse av att behålla lokalen. Exempel på vad som bör beaktas till 

hyresgästens fördel är hyresgästens behov av lokalen, tiden hyresgästen bedrivit verksamhet 

i lokalen samt hyresgästens beroende av en viss kundkrets eller ett visst läge.12  

Till hyresvärdens favör i intresseavvägningen hör om hyresgästen kompenserats ekonomiskt, 

annan lokal har anvisats hyresgästen samt om hyresgästen fått förlängning under begränsad 

tid.13 Ersättningen behöver dock inte ersätta hyresgästens hela skada och den anvisade 

lokalen skall vara acceptabel från hyresgästens synpunkt för att tas med i 

intresseavvägningen. Vidare skall lokalen vara någorlunda anpassad till hyresgästens behov. 

                                                            
9 Prop. 1968:91 bihang A, s. 125-127. 
10 SOU 1966:14, s. 332-334. 
11 IBID. 
12 IBID. 
13 IBID. 
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2.4.1.1 Analys 

I det fall ett blandavtal är att hänföra till hyreslagstiftningen är generalklausulfallet viktigt. 

Denna analys kommer därför att behandla denna generalklausuls funktion, särskilt i 

förhållande till blandavtal. En djupare analys av sambandet mellan blandavtalet och 

generalklausulen görs dock i efterföljande kapitel, särskilt i analysen av NJA 2007 s. 1080, 

som berör just detta samband. Problematiken kommer utförligare att behandlas i senare 

kapitel, denna första analys är ämnad att ge en översiktlig bild av problematiken kring 

sambandet mellan blandavtalet och det indirekta besittningsskyddet.  

Generalklausulfallet är av speciellt intresse enär det är utifrån befogad anledning som 

Högsta domstolen förde sin diskussion i fallet med Dalbo bensin och Shell.14 Frågan som 

uppkom i detta rättsfall och som riskerar att uppkomma i liknande fall som behandlar 

blandavtal, är om hyresvärdens möjlighet att säga upp sin hyresgäst utan att vara nödgad att 

utge ersättning för hela det kontraktuella värdet. För att undgå ersättningsskyldighet vid 

uppsägning av ett hyreskontrakt krävs att befogad anledning enligt hyreslagstiftningen 

föreligger. Befogad anledning föreligger som tidigare beskrivits om sakligt skäl förelegat samt 

när en intresseavvägning visat att hyresvärdens intresse vägt tyngre än hyresgästens.15 

Frågan är hur blandavtal skall behandlas när denna intresseavvägning skall göras. I rättsfallet 

med Dalbo bensin ansågs det vara oskäligt att försätta franchisegivaren i en situation där 

denne icke, utan stor ekonomisk förlust, kunde frigöra sig ifrån avtalet när sakligt skäl för 

uppsägning förelåg. Domstolen jämförde här franchising med vad de ansåg vara liknande 

förhållanden såsom handelsagentur, kommission och anställning. Försiktighet skall dock 

iakttagas och några generella slutsatser om att alla blandavtal vid en intresseavvägning 

skulle väga till hyresvärdens fördel kan inte tas. Blandavtalen kan nämligen variera mycket i 

utformning och omfattning. Till exempel kan hyresmomentet vara av olika stort värde och de 

icke direkt hyresrelaterade delarna kan ha olika stark koppling till hyresmomentet. En 

Intresseavvägning görs i varje enskilt fall och kan ge olika utslag. När det gäller uppsägning av 

blandavtal som även innehåller lokalhyresavtal är generalklausulfallet ändå intressant trots 

svårigheten att tillämpa det. Generalklausulfallet är för hyresvärden en av få möjligheter att 

                                                            
14 NJA 2007 s. 1080. Se vidare under kapitel 5.1. 
15 Hyreslagen en kommentar, Holmqvist & Thomsson, s. 639. 
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undvika att utbetala ersättning för rörelseskada om denne vill överta verksamheten på egen 

hand eller av annan anledning vill bryta samarbetet.  

Anledningen för hyresvärdens uppsägning av ett blandavtal med lokalhyresmoment kan vara 

av flera slag. Dessa anledningar kan skilja sig från anledningar för uppsägning i ett normalt 

hyresförhållande. Skillnaden ligger i att intresset i och syftet med avtalet kan vara ett annat 

än det att lokalen endast skall hyras ut. Ofta är syftet med till exempel en franchiserörelse 

mångfacetterat där lokalhyran ingår som ett underordnat moment. Härav ligger även 

intresset av att utnyttja ett annat ersättningssystem än det som stipulerats genom det 

indirekta besittningsskyddet i hyreslagstiftningen. Den dåliga förutsebarhet som idag finns 

på detta område är enligt oss inte godtagbar i en affärsrelation som rör till exempel 

franchising.  
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3. Blandavtal 

3.1 Vad menas med blandavtal 

Med blandavtal åsyftas i denna uppsats avtalskomplex vari lokalhyresmoment finns 

tillsammans med andra moment som inte kan anses direkt hänförliga till ett hyres-

förhållande enligt hyreslagstiftningens mening. Avtal som skulle kunna benämnas blandavtal 

har idag blivit relativt vanliga i takt med att nya affärsupplägg uppkommit och ökat i 

omfattning. De mest framträdande exemplen torde vara franchiseavtalen och centrum-

avtalen. Dock kan andra upplåtelseavtal med lokalhyresmoment vara tänkbara.  

Ett franchiseavtal avser i princip en slags hyra av verksamhet. Franchisetagaren får till 

exempel rätten att använda franchisegivarens varumärke och distributionskanaler.16 

Franchise ger en person möjlighet att driva en egen verksamhet utan att behöva arbeta upp 

ett nytt varumärke och ett nytt koncept.  

Centrumavtalen kan sägas vara en utveckling av det klassiska hyresavtalet vid upplåtelse av 

lokaler i affärsgallerior och andra centrumanläggningar.17 Avtalen har börjat omfatta 

regleringar av sådant som inte direkt kan anses tillhöra hyresrätten. Den mer omfattande 

regleringen har uppkommit i och med att gallerior och liknande har valt speciella inriktningar 

och koncept. Med detta följer att hyresvärden måste sätta andra regler samt att de måste ha 

tillgång till och möjlighet till sanktioner mot hyresgäster som inte följer regleringen.18  

Problematiken ligger i hyreslagstiftningens tillämplighet på blandavtal med lokalhyres-

moment. Frågor som uppkommit och prövats i rättspraxis är till exempel: 

 Är hyreslagstiftningen överhuvudtaget tillämplig på dessa avtal?  

 Om hyreslagstiftningen är tillämplig, skall den tillämpas på avtalet i sin helhet eller 

endast på delar? 

 Skall ersättningsskyldigheten enligt 12 kap. 58 b § JB i sådant fall beräknas på hela 

blandavtalets värde? 

Som exempel i denna uppsats har två rättsfall valts ut, NJA 2007 s. 1080 och NJA 1971 s. 129, 

som behandlat dessa frågor. NJA 2007 s. 1080 är det senaste avgörandet och rör ett 

                                                            
16 2 §, Lag (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet. 
17 Kommersiella hyresavtal, Dahlquist-Sjöberg, s. 33. 
18 För en utförligare diskussion se Kommersiella hyresavtal, Dahlquist-Sjöberg. 
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franchiseavtal medan NJA 1971 s. 129 är viktigt enär Högsta domstolen här uttalat en 

möjlighet att upplåtelseavtal med lokalhyra som underordnat moment kan vara att hänföra 

till annat än hyra. 

3.2 Franchising 

Franchising är en företagsform där en franchisegivare mot en avgift låter en franchisetagare 

använda sig av ett företagskoncept.19 I detta koncept ingår saker såsom företagsnamn, 

affärsidé, marknadsföring, utbildningar och allmän support.  

Franchisingen blommade ut i USA på 1950 och 1960-talet.20 I början handlade det om 

snabbmatsrestauranger såsom McDonalds och Burger King. Även biluthyrningsföretag som 

Hertz och närbutiker som 7-Eleven utnyttjade konceptet. Under 1970-talet kom 

franchisingen till Sverige då bland annat svenska franchiseföreningen startades.21 Sedan dess 

har antalet franchisekoncept växt explosionsartat här.22 

Den lagliga definitionen av franchising, enligt 2 § i Lag (2006:484) om franchisegivares 

informationsskyldighet är:  

”Med franchiseavtal avses i denna lag ett avtal varigenom en näringsidkare 

(franchisegivaren) kommer överens med någon annan (franchisetagaren) om att denne mot 

ersättning till franchisegivaren skall använda franchisegivarens särskilda affärsidé om 

marknadsföring och försäljning av varor eller tjänster. Som ytterligare förutsättningar för att 

ett avtal skall anses vara ett franchiseavtal enligt denna lag gäller att franchisetagaren enligt 

avtalet skall använda franchisegivarens näringskännetecken eller andra immateriella 

rättigheter samt medverka vid återkommande kontroller av att avtalet följs.” 

Fördelarna med franchising är många och konceptet har växt oerhört mycket de senaste 

åren. Mellan 2002 och 2008 ökade antalet franchiseföretagare med 100 % och franchising 

                                                            
19 2 §, Lag (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet 
20 http://www.wdfi.org/fi/securities/franchise/history.htm (2010-05-10 kl 16:49). 
21 http://www.franchiseforeningen.se/Default.aspx?CMSLanguageID=2&ArticleID=763 (2010-05-10 kl 16:52). 
22 Franchising i Sverige. Svensk Handel och Svenska Franchiseföreningen. April 2009. 
(http://sff.chainformation.com/DownloadArea/Franchising%20i%20Sverige%202008%281%29.pdf (2010-05-02 
kl: 15:42). 

https://lagen.nu/2006:484#P2S1
https://lagen.nu/begrepp/Franchiseavtal
http://www.wdfi.org/fi/securities/franchise/history.htm
http://www.franchiseforeningen.se/Default.aspx?CMSLanguageID=2&ArticleID=763
http://sff.chainformation.com/DownloadArea/Franchising%20i%20Sverige%202008%281%29.pdf
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står idag för 3,4 % av Sveriges BNP.23  Några kända Franchisekoncept är: McDonalds, 

Pressbyrån, 7-Eleven, Länsförsäkringar, World Class och ICA. 

3.2.1 Analys 

För franchisegivaren finns det många anledningar till att ägna sig åt franchising istället för att 

själv bygga ut verksamheten. En är att varumärket sprids och att kontrollen över detta 

behålls samtidigt som ansvaret för den lokala driften överlämnas till en extern källa. På detta 

sätt fås en större spridning med mindre kapitalinsats, samtidigt som franchisegivaren får en 

personligt engagerad individ på plats. En annan är att verksamheten på detta sätt kan växa 

snabbare än vad som kunde skett annars eftersom någon annan står för kapitalinsatsen. För 

franchisetagaren ges möjligheten att få det bästa ifrån två världar. Med ett etablerat 

koncept är risken för konkurs och personlig förlust mindre än att starta eget bolag. 

Kompetens finns för alla de frågor som kan uppkomma och marknadsföring m.m. sköts på 

central nivå. Samtidigt ges frihet på lokal nivå med möjlighet för egen utformning av schema, 

arbetstider och kampanjer. På detta sätt hamnar franchisetagaren i ett förhållande 

någonstans mittemellan av en anställd chef eller kommissionär och egen företagare. Med 

franchising så är tryggheten större samtidigt som franchisetagaren får möjligheten att ge sig 

ut i företagslivet med ett koncept som bevisligen har fungerat förut.24 Förhållandet mellan 

en franchisetagare och en franchisegivare blir ett kontraktsförhållande där båda parter står i 

en beroende- och förtroendeställning till varandra. För franchisegivaren är det viktigt att 

kunna lita på att varumärket inte blir nedsmutsat eller satt i dålig dager på grund av 

franchisetagaren. För franchisetagaren är det viktigt att kunna lita på franchisegivarens 

distributionssystem och koncept, samt få hjälp om problem uppkommer. På många sätt så 

påminner franchising om ett agentförhållande eller en anställning med provisionslön.  

Franchising är ett relativt oreglerat område men som tidigare nämnts så finns sedan 2006-

10-01 en lag om franchisegivares informationsskyldighet.25 Utöver denna reglering så har det 

ännu, trots att förslag på lagstiftning har lagts fram, inte införts någon vidare reglering på 

                                                            
23 Franchising i Sverige. Svensk Handel och Svenska Franchiseföreningen. April 2009. 
(http://sff.chainformation.com/DownloadArea/Franchising%20i%20Sverige%202008%281%29.pdf (2010-05-02 
kl: 15:42). 
24 http://www.franchiseforeningen.se/Default.aspx?CMSLanguageID=2&ArticleID=748 (2010-06-11 : 18:14) 
25 Lag (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet. 

http://sff.chainformation.com/DownloadArea/Franchising%20i%20Sverige%202008%281%29.pdf
http://www.franchiseforeningen.se/Default.aspx?CMSLanguageID=2&ArticleID=748
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området.26 Detta innebär att trots att franchising är en så pass stor del av svenskt näringsliv 

så finns det fortfarande en mängd franchisingspecifika frågor som är helt överlämnade till 

avtalsparterna själva. I länder som USA, Frankrike och Spanien finns dock lagstiftning på 

detta område.27 Att det saknas lagstiftning i Sverige sätter givetvis större press på 

domstolarna och rättsväsendet i stort när det gäller avgörandet av tvister. I ett läge som 

detta där det saknas lagstiftning blir de avtal som skrivs mellan parterna av yttersta vikt. I ett 

franchiseförhållande är det således viktigt att dessa avtal är noggrant utformade och att de 

även täcker in alla eventualiteter. 

 3.3 Centrumavtal 

Centrumavtalen är något som förekommer i affärsgallerior och centrumanläggningar.28 På 

dessa platser kan det finnas olika butiker, restauranger och andra verksamheter. Ofta styrs 

verksamheterna inom dessa anläggningar efter ett specifikt koncept som ställts upp av 

fastighetsägaren och/eller av en företagarförening. Ett koncept kan exempelvis innebära att 

endast en viss sorts butiker, såsom endast stora klädbutiker, får etablera sig på platsen. För 

att upprätthålla konceptet så måste företagen inom anläggningen hålla sig till detta koncept 

och kan därför, till exempel, vara förbjudna att byta verksamhetsinriktning. Utöver detta är 

det inte ovanligt att centrumavtalet reglerar gemensamma marknadsföringsinsatser och 

årliga avgifter för detta.29   

Centrumavtal kan ses som en utveckling av det klassiska hyresavtalet.30 Högre lönsamhets-

krav från både fastighetsägare och nyttjande företag kan tänkas ligga bakom utvecklingen. 

Genom att välja vilken verksamhet som får bedrivas inom en anläggning kan detta uppnås. 

Med detta följer även att krav på företagen inom anläggningen måste uppställas. För att 

kraven skall kunna upprätthållas måste även möjligheter till sanktioner finnas. Anders 

Dahlquist-Sjöberg skriver i sin avhandling Kommersiella hyresavtal följande angående detta:  

                                                            
26 Se bland annat: Betänkande 2005/06:LU26 Lagstiftning om franchising, Betänkande 1997/98:LU7 
Franchising, Betänkande 2002/03:LU4 Franchising och avtalsvillkor mellan näringsidkare samt SOU 1987:17 
(Franchising, ett förslag till lag om franchising). 
27 Upplyst Franchising, Justitiedepartementet, s. 73, 74, 81. 
28 Kommersiella hyresavtal, Dahlquist-Sjöberg, s. 33. 
29 Följande bygger på Kommersiell hyresrätt, Victorin, s. 250 samt vidare i Kommersiella hyresavtal, Dahlquist-
Sjöberg. 
30 Kommersiella hyresavtal, Dahlquist-Sjöberg, s. 21. 
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”För att avtalsregleringarna skall erhålla en reell funktion krävs att ett eventuellt avtalsbrott 

kan bemötas snabbt och effektivt. Härmed förstås påföljder som både fungerar preventivt 

och kan begränsa den skada som kontraktsbrottet kan föranleda. Med tanke på den 

praktiska betydelse som hyresgästens tillgång till lokalen utgör innebär detta att det främst 

blir frågan om att koppla samman rätten till lokalen med de olika förpliktelserna. Härigenom 

erhålls ett reglerinstrument som består i omfattande styrning och kontroll sanktionerat med 

hyresrättens upphörande.”31  

Centrumavtalet kan på grund av de speciella omständigheter som rör det betecknas som ett 

blandavtal. Avtalet rör inte enbart en ren upplåtelse av en lokal utan kan alltså exempelvis 

även innehålla klausuler om samarbete med hyresvärd och andra företagare inom 

anläggningen.   

En speciell omständighet kring centrumavtalen är att företagarna som ingår i en 

affärsgalleria eller centrumanläggning oftast är anslutna till en företagarförening. 

Företagarföreningen kan fungera som ett beslutsorgan gällande de gemensamma 

bestämmelser som finns inom anläggningen, till exempel om öppettider och 

marknadsföring. Företagarföreningen kan även fungera som ett samrådsorgan i 

förhållande till hyresvärden. Vidare brukar hyresförhållandets bestående vara kopplat till 

företagarens medlemskap i företagarföreningen.32 

3.3.1 Analys 

Centrumavtalets efterlevnad är helt klart av betydelse för såväl fastighetsägare som 

företagen som hyr lokaler däri. Det speciella förhållandet mellan de två parterna har krävt en 

avtalsreglering som gått utöver ett normalt hyresavtal. Den speciella regleringen i ett 

centrumavtal kommer av behovet av flexibilitet och förutsebarhet mellan avtalsparterna, 

men också i förhållande till andra hyresgäster. Detta intresse kan stå mot hyreslagstiftningen 

som har karaktären av skyddslagstiftning.  

I avhandlingen Kommersiella hyresavtal behandlas frågan om centrumavtalets rättsliga 

verkan.33 Ett centrumavtal innehåller enligt författaren till avhandlingen olika moment med 

                                                            
31 Kommersiella hyresavtal, Dahlquist-Sjöberg, s. 34. 
32 Kommersiell hyresrätt, Victorin, s. 250 och vidare i Kommersiella hyresavtal, Dahlquist-Sjöberg. 
33 Kommersiella hyresavtal, Dahlquist-Sjöberg. 
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olika typtillhörigheter, där en del hör till hyreslagstiftningen.34 Vidare för författaren en 

diskussion kring huruvida hyresmomentet skulle kunna ses som ett underordnat moment i 

förhållande till resterande moment. Dahlquist-Sjöberg menar att centrumavtalet med 

dagens lagstiftning och rättspraxis inte kan vara att hänföra till annat än hyreslagstiftningen 

då hyresmomentet inte kan ses som underordnat.35 En slutsats som uppsatsförfattarna 

ansluter sig till. Högsta domstolen ställer i Solvallamålet36 upp höga krav för när ett 

hyresmoment kan anses vara underordnat och i fallet med centrumavtal kan dessa krav inte 

anses vara uppfyllda. Syftet med centrumavtalet måste fortfarande vara att anse som en 

lokalupplåtelse. Att centrumavtalet sedan innehåller ytterligare bestämmelser som inte 

direkt kan hänföras till hyra enligt lagens mening kan inte påverka detta.  

Betydelsen av att centrumavtalet skall hänföras till hyreslagstiftningen får till följd att de 

tvingande regleringarna däri måste följas, detta gäller då även ersättningsreglerna. Vi kan se 

att vissa värden skulle tillföras hyresgästen i ett centrumavtal. En affärsgalleria med ett 

starkt varumärke och en stark kundbas skulle till exempel ge ett mervärde till en hyresgästs 

verksamhet och därmed höja värdet på hyresgästens bolag. Detta mervärde skulle en 

hyresvärd kunna få betala för vid ett eventuellt tillämpande av ersättningsreglerna för det 

indirekta besittningsskyddet. Å andra sidan måste även det faktum att hyresgästen sannolikt 

fått betala för mervärdet genom en högre hyra beaktas. En jämförelse med de 

expropriationsrättsliga reglerna kan öppna upp möjligheterna för nedsättning i 

ersättningen.37 Detta genom att hyresvärden tillgodogör sig värdeökningar som denne 

genererat.38 Dock måste åter visas på skillnaden att hyresgästen sannolikt har fått betala en 

högre hyra vilket är en skillnad mot de omständigheter som åsyftas i de 

expropriationsrättsliga reglerna.  

En viktig del av centrumavtalet rör företagarföreningar. Dessa föreningar brukar ofta vara en 

förutsättning för hyresavtalets bestående. Frågan är dock om företagarföreningen kan 

användas som ett reglerinstrument och samtidigt koppla medlemskapet till centrumavtalets 

giltighet. Genom att i centrumavtalet ange att det för hyresvärden är av synnerlig vikt för 

                                                            
34 Kommersiella hyresavtal, Dahlquist-Sjöberg, s.467-468. 
35 Kommersiella hyresavtal, Dahlquist-Sjöberg, s. 470. 
36 Se nedan, kapitel 5.2. 
37 För utförligare diskussion se nedan, kapitel 4.2.1. 
38 Ibid. 
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denne att företagaren är medlem i företagarföreningen kan ett utträde vara grund för 

förverkande eller en besittningsskyddsbrytande grund enligt 12 kap. 57 § 1 p. JB. Med detta 

system skulle dock det indirekta besittningsskyddet kunna kringgås mycket lätt. Ett 

avgörande om förverkande sker genom en individuell bedömning från fall till fall. Utgången 

måste därför anses som oviss enligt oss. Ytterligare frågeställningar som uppkommer i och 

med företagarföreningar är den associationsrättsliga tillhörigheten. Dessutom kan även 

giltigheten av negativ föreningsfrihet diskuteras. Detta kommer dock inte vidare att 

behandlas i vår uppsats.39 

  

                                                            
39 Vid intresse se vidare i Kommersiella hyresavtal, Dahlquist-Sjöberg. 
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4. Ersättning vid uppsägning 

4.1 Inledning 

Hyra av lokal är någonting som de flesta företagare kommer i kontakt med under sin 

yrkesverksamma tid. I de flesta fall är det affärsmässiga förhållandet mellan hyresvärd och 

hyresgäst någonting som faller väl ut för båda parter. Det finns dock tillfällen där någon av 

parterna blir missnöjd med situationen och önskar att ändra på denna. Om denna någon är 

hyresgästen så uppstår oftast inga större bekymmer, så länge avtalet inte är tidsbestämt, 

utan hyresgästen säger helt sonika upp sitt hyresavtal och flyttar ut när uppsägningstiden 

löpt ut. Om det är hyresvärden som önskar säga upp hyresavtalet träder dock 

hyreslagstiftningens skyddsregler in och dessa måste då således beaktas. De skadestånds-

regler som träder i kraft vid obefogad uppsägning av lokalhyresavtal baseras till stor del på 

ersättningsreglerna vid expropriation.40 En redogörelse av ovan nämnda ersättningsregler 

kommer här att göras. Ersättningsreglerna i hyreslagen bygger till stor del på ersättnings-

reglerna vid expropriation, en kort sammanfattning av dessa kommer således att göras 

nedan.  

4.2 Expropriation 

Expropriation är det allmännas rätt att inskränka individens äganderätt vid fall där det är för 

det allmännas bästa.41 Varje svensk medborgares egendom är skyddad i regeringsformen, 

här är dock expropriation för ”angelägna allmänna intressen” undantaget. I Regerings-

formen 2 kap 18 § stadgas att: 

”Varje medborgares egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till 

det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller annat sådant förfogande eller 

tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för 

att tillgodose angelägna allmänna intressen. Den som genom expropriation eller annat så-

dant förfogande tvingas avstå sin egendom skall vara tillförsäkrad ersättning för förlusten.”  

Frågan om det allmännas möjlighet att inskränka individens äganderätt har varit föremål för 

debatt under lång tid. Det första exemplet på en expropriationslag i egentlig mening finns i 

25 kap. 1 § Byggningabalken i 1734 års lag. Denna bestämmelse avsåg byggandet av 

                                                            
40 Se vidare under kapitel 4.2.1. 
41 Expropriationslagen en kommentar, Bouvin & Stark, S. 22. 
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landsväg och att en by som miste i åker och äng på grund av detta kunde få ersättning härför 

av kronan.42 Bestämmelsen har sedermera utökats och regleras idag i expropriationslagen 

(1972:719). Syftet med expropriationslagen är att reglera de tillfällen då det allmänna kan 

tvångsförvärva egendom samt hur stor ersättning som skall utgå vid dessa tillfällen. En 

grundläggande förutsättning vid expropriationsersättning är att skada har uppstått.43 Ersätt-

ning utgår inte i något fall för affektionsvärden.44 Grundprincipen vid expropriation är som 

vid skadeståndsberäkning att sakägaren skall sättas i samma förmögenhetsställning som 

vore fallet om expropriationen ej ägt rum45. Vad som skall ersättas är således den minskning 

i sakägarens förmögenhet som skulle inträda om någon ersättning ej hade utgått.46 Vid 

värdering av den ekonomiska skada som orsakats den exproprierande är utgångspunkten två 

ekonomiska händelseförlopp; det verkliga händelseförloppet och det tänkta händelseför-

loppet.47  

Det verkliga händelseförloppet avspeglar det som hade varit fallet om expropriationen ej ägt 

rum. Som ett exempel kan tänkas att en rörelse måste läggas ner och denna var värd två 

miljoner kronor, något förenklat blir således förlusten två miljoner kronor.   

Det tänkta händelseförloppet skall avspegla det som sannolikt skulle ha skett om 

expropriationen ej ägt rum. Ett exempel för att spegla detta kan vara att rörelsen måste 

läggas ner på grund av expropriation. Denna rörelse hade ägaren tänkt expandera och efter 

expansionen skulle rörelsens värde ha ökat med en miljon kronor, utöver kostnaderna för 

expansionen. Ägaren förlorar således denna framtida värdeökning på grund av 

expropriationen. Förlusten blir då tre miljoner kronor. 

Domstolen kan här döma ut ersättning med utgångspunkt i det ena eller andra 

händelseförloppet, eller i de fall båda eller flera händelseförlopp är tänkbara bestämma 

                                                            
42 Expropriationslagen en kommentar, Bouvin & Stark, s. 153. 
43 Prop. 1971:122 s. 192. 
44 Ibid. 
45 Expropriationslagen en kommentar, Bouvin & Stark, s. 160. 
46 Expropriationslagen en kommentar, Bouvin & Stark, s. 161. 
47 Ibid. 
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ersättningen till ett medelvärde. Eventuellt kan domstolen även vikta medelvärdet åt det 

håll den anser vara mest sannolikt.48 

4.2.1 Analys 

Anledningen till att expropriationen tas upp under ett eget stycke i denna uppsats grundar 

sig på det faktum att skadeståndsreglerna inom hyresrätten sägs baseras till stor del på 

reglerna om ersättning vid expropriation. Detta nämns på flera ställen i förarbeten49 

rättsfall50 och doktrin51. Intressant i detta fall är att trots de omfattande hänvisningarna mot 

expropriationen så har rörelseskadeberäkningarna inom hyresrätten gått sin egen väg och 

påtagits långt högre summor i förhållande till skada än vad ersättningarna vid expropriation 

har. Detta märks bland annat genom att de jämkningsmöjligheter som finns i 

hyreslagstiftningen används mycket restriktivt, till skillnad ifrån expropriationslagen.52 De 

ersättningsbegränsningar som finns i expropriationslagstiftningen är i författarnas mening 

också ofta helt frånvarande vid ersättningsreglerna för rörelseskadeberäkningar inom 

hyresrätten. 

Vid 1971 års reform av expropriationslagstiftningen gjordes en omfattande översyn av 

värderings- och ersättningsreglerna. Ett stort skäl för genomförandet av denna översyn var 

att förhindra att kommunerna blev ersättningsskyldiga för sådana markvärdestegringar som 

uppstått till följd av tätbebyggelseutvecklingen och samhällets egna insatser.53 Genom 

översynen var avsikten även att öka möjligheten för den exproprierande att generellt få 

tillgodogöra sig värdestegringar som denne genererat.54 För att jämföra med ersättning vid 

rörelseskada inom hyreslagstiftningen, ges inom expropriationsrätten ingen begränsning i 

ersättningen för det fall att en hyresvärd på egen hand ökat värdet på en hyresgästs rörelse.  

Det finns inte heller några begränsningar för det tillfälle att en hyresvärd utför arbeten som 

ökar det förväntade värdet på rörelsen.  

Ytterligare en paragraf i expropriationslagen som är av intresse för denna frågeställning är 4 

kap 3 § första stycket. Där stipuleras att;  

                                                            
48 Expropriationslagen en kommentar, Bouvin & Stark, s. 161. 
49 SOU 1966:14 s.320-321, prop. 1968:91 bihang A, s.129. 
50 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 1984-12-07, DT 2228. 
51 Hyreslagen en kommentar, Holmqvist & Thomsson, s. 720, 722, 725. 
52 Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, Bertil Bengtsson m.fl., s. 129. 
53 Expropriationslagen en kommentar, Bouvin & Stark, s. 19. 
54 Expropriationslagen en kommentar, Bouvin & Stark, s. 156. 
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”när löseskillingen bestäms, skall sådan ökning av fastighetens marknadsvärde av någon 

betydelse som har ägt rum under tiden från dagen tio år före ansökan om expropriation, 

dock högst femton år före talans väckande vid domstol, räknas ägaren tillgodo endast i den 

mån det blir utrett, att den beror på annat än förväntningar om ändring i markens eller 

utrymmets tillåtna användningssätt.” 

Tanken med denna reglering är att sådan värdeökning som ägt rum på grund av kommunens 

åtaganden, till exempel en ändring av stadsplanen, skall komma kommunen tillgodo.55 Detta 

betyder att de värdeökningar som beror på liknande åtgärder skall subtraheras ifrån 

fastighetsvärdet. Som ett exempel kan nämnas följande; om utvecklingen av en industri för 

med sig en värdeökning på industriföretagets råmark, på grund av förväntningar om 

utbyggnad av samhället, skall denna värdeökning subtraheras ifrån markvärdet vid en 

expropriation.56 Denna reglering ger, i sken av det faktum att expropriationslagstiftningen 

anses ligga till grund för rörelseskadeberäkningen, en intressant infallsvinkel för 

fastighetsägare. Visst värde som tillförts en hyresgästs rörelsevärde skulle möjligtvis kunna 

avräknas vid beräkning av rörelseskada. 

Med denna logik kan det tyckas att åtgärder som en hyresvärd företar, och som leder till en 

ökning av hyresgästernas företagsvärde, borde avräknas ifrån en eventuell ersättning för 

rörelseskada även inom hyresrätten. Av särskilt intresse blir detta för expanderande 

franchisegivare som genom sina egna åtgärder och investeringar kan komma att stå för en 

mycket stor del av det värde som deras franchisetagare slutligen kan tillgodoräkna sig. Ett 

exempel kan vara ett franchisekoncept såsom Expert. En franchisegivare som ägt en 

Expertbutik under många år har kommit att få åtnjuta frukten av butikens växande 

utbredning. Sannolikheten att någon handlar på en Expertbutik är större om de vet att de 

kan handla i en stad, och sedan reklamera eller få service i en annan stad. Således har 

franchisegivaren Expert genom sin lyckade expansion ökat sina franchisetagares företags-

värde. Vad gäller värdet på ett företag spelar givetvis även sådana saker som marknads-

föring, produktsortiment och pris en mycket stor roll. Vad gäller alla dessa delar så är det till 

den största delen franchisegivaren som står för tillhandahållandet av detta. Det skall dock 

nämnas att franchisetagarna genom sina franchisingavgifter betalar för denna service. Det 
                                                            
55 Expropriationslagen en kommentar, Bouvin & Stark, s. 211. 
56 Expropriationslagen en kommentar, Bouvin & Stark, s. 217. 
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kan således argumenteras för att all den värdehöjning som genereras av franchisegivaren 

har franchisetagarna i sin tur betalat för. Detsamma gäller ju dock inom expropriation där 

fastighetsägarna och företagen har betalat för kommunens expansion, och möjlighet till 

planändringar, genom skatt. En argumentation för en jämkningsmöjlighet för hyresvärdar i 

blandavtal torde således, enligt författarna, kunna göras med hänvisning till expropriations-

reglerna.  

Vad gäller kutymen inom hyresrätten, i vilken den skadelidande har rätt att själv välja den 

mest fördelaktiga metoden för beräkning av rörelseskada, så finns intressanta regleringar 

inom expropriationsrätten som berör detta. I 4 kap. 5 § första stycket expropriationslagen 

stadgas att;  

”har åtgärd vidtagits i uppenbar avsikt att höja den ersättning, som den exproprierande har 

att erlägga, skall, om skäl föreligger till det, ersättningen bestämmas så som om åtgärden 

icke vidtagits.”  

Detta stadgande är något som inte beaktas vid beräkning av rörelseskadeersättningar inom 

hyresrätten utan här beräknas ersättningen relativt okritiskt på den ersättningsberättigades 

uppgifter, denne får även bestämma det beräkningssätt som skall ligga till grund för 

ersättningsberäkningen.57 Det faktum att den skadelidande får bestämma den mest 

fördelaktiga beräkningen vid ersättning för rörelseskada inom hyresrätten strider mot 

generella principer för ersättning vid expropriation. Den skadelidande skall vid expropriation 

inom rimliga gränser välja det förfaringssätt som är förmånligast för den exproprierande.58 

Detta gäller både vid avyttring av en fastighet men även vid därmed sammanhängande 

förhållanden, till exempel avveckling eller flytt av rörelse. 

 

4.3 Ersättning för rörelseskada vid obefogad uppsägning av lokalhyresavtal 

Vid det fall en uppsägning företas av en hyresvärd utan stöd av 12 kap. 56 § JB eller 12 kap. 

57 § JB, samtidigt som denne vägrar att förlänga hyresförhållandet, träder 

skadeståndsreglerna i 12 kap. 58 b § JB in. Det kommer i dessa fall att röra sig om en så 

kallad obefogad uppsägning. Värderingen av skadeståndet vid obefogad uppsägning företas 
                                                            
57 En ohållbar position? Tre teser om värdering av rörelseskada vid obefogad uppsägning av lokalhyresavtal, 
Victorin & Hager, s. 2. 
58 Prop. 1971:122, s. 204. 
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enligt en mängd olika parametrar som står under ständig debatt. Att få fram en rättvis 

skadeståndsreglering är något som är under ständig omevaluering. Det finns tre primära sätt 

som används för att räkna fram den rörelseskada som orsakats hyresgästen. I slutändan har 

dock hyresgästen alltid möjligheten att själv att välja den metod som är mest fördelaktig. 

Anledningen till detta är att om inte uppsägningen hade ägt rumt så hade hyresgästen själv 

kunnat välja hur realisationen av det potentiella värdet i rörelsen skulle gått till. Som Victorin 

och Hager uttrycker det;  

”Man kan säga att hyresgästen har rätt att få ersättningen bestämd efter den för honom 

förmånligaste metoden, eftersom det häremot svarande handlingsalternativet i princip hade 

kunnat väljas om inte uppsägningen kommit emellan och hindrat detsamma.”59   

Tanken bakom ersättningsregler är som bekant att försätta den skadelidande i samma 

ekonomiska situation som denne hade befunnit sig i om uppsägningen aldrig hade ägt rum. 

Detta är givetvis en väldigt svår bedömning att göra och således är de riktlinjer som finns 

uppsatta inte helt klara. Hyresvärden är i princip skyldig att utge ersättning för all den 

ekonomiska skada som åsamkas hyresgästen på grund av uppsägningen. Det finns inom 

hyresrätten vissa möjligheter att jämka det belopp med vilket skadeståndet skall utgå. 

Denna jämkningsmöjlighet ges genom 12 kap. 58 b § 2 st. som stipulerar att förlusten skall 

ersättas i skälig omfattning. I praktiken sker dock jämkning mycket sällan.60 Vid beräkningen 

av hur hyresgästen skall kompenseras skall denne mottaga ersättning för nedan uppräknade 

kostnader.61  

4.4 Flyttningskostnader 

Till flyttningskostnader hör de nödvändiga utgifterna för att genomföra flytten, omfattande 

men inte begränsade till, transport, magasineringskostnader och kostnader för extra 

personal. Ersättning utgår endast för kostnader som uppkommer i samband med flytt inom 

orten. En hyresgäst som flyttar sin verksamhet till annan ort kan således ej få ersättning för 

                                                            
59 En ohållbar position? Tre teser om värdering av rörelseskada vid obefogad uppsägning av lokalhyresavtal, 
Victorin & Hager, s. 2. 
60 Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, Bertil Bengtsson m.fl., s. 129. 
61 SOU 1966:14, s. 316 ff. 
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merkostnaderna. Detta gäller dock endast vid det villkoret att anledningen till flytten är 

oavhängig hyresvärden och att denne i övrigt fullgjort sina förpliktelser. 62 

4.5 Värdeminskning på hyresgästens egendom 

Ersättning för värdeminskning på hyresgästens egendom kan utgå vid exempelvis en 

framtvingad realisation av varulager samt värdeminskning för inventarier som ej längre kan 

användas i den lokal de anskaffats för. Härunder faller även förlust till följd av att 

brevpapper, kuvert och reklamblad med tryck ej längre kan nyttjas. 63 

4.6 Förlust av värdet av förbättringsarbeten m.m., som hyresgästen 

bekostat. 

Ersättning ges för åtgärder hyresgästen vidtagit som ökat lokalens värde på hyresmarknaden 

och kan antas komma hyresvärden tillgodo. Här skall hyresvärdens berikande och inte 

hyresgästens förlust vara avgörande för ersättningen. Det krävs även att värdehöjningen för 

hyresvärden är generell och inte förutsätter att lokalen används för samma eller liknande 

ändamål som den tidigare förhyrningen. Dessutom krävs att de åtgärder som hyresgästen 

företagit har skett med hyresvärdens goda minne. 64 

4.7 Skada på grund av hinder eller intrång i näring eller annan av 

hyresgästen bedriven verksamhet 

Med ersättning för skada på grund av hinder eller intrång i näring åsyftas ersättning för den 

förlust som hyresgästen lider på grund av förlust av kundkrets, inkomstbortfall, förlust av 

goodwill, annons och reklamkostnader, ökade resekostnader och i vissa fall även ökade 

hyreskostnader. Denna lista är ej uttömmande och fler kostnader kan komma att vara 

ersättningsberättigande för hyresgästen.65 

Enligt förarbetena66 skall beräkningen av rörelseskada enligt hyreslagstiftningen göras, med 

de regler och metoder som används vid expropriation i åtanke.67  Förklaringen till detta 

synes vara det faktum att de båda fallen i sin grund är identiska. Det är i båda dessa fall fråga 

om att uppskatta ett värde på den aktuella rörelsen som skall ligga till grund för den 

ersättning som sedermera skall utbetalas. För en närmare diskussion om detta se kapitel 4.2 

                                                            
62 Följande bygger på SOU 1966:14, s. 316-317. 
63 Följande bygger på SOU 1966:14, s. 317. 
64 Följande bygger på SOU 1966:14, s. 317-318. 
65 Följande bygger på SOU 1966:14, s. 318-319. 
66 SOU 1966:14, s. 320-321 samt prop. 1968:91 bihang A, s.129. 
67 Hyreslagen en kommentar, Holmqvist & Thomson, s.720.  
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samt 4.2.1 ovan. Vid beräkning av rörelseskada finns det i hyresrättslig praxis idag 

tre metoder, substansvärdemetoden, likvidationsvärdemetoden och avkastningsvärde-

metoden.68  

4.8 Beräkning av ersättning för rörelseskada inom hyresrätten 

4.8.1 Substansvärdemetoden 

Substansvärdemetoden bygger på en värdering utifrån uppgifter ifrån balansräkningen.69 

Värdet på tillgångarna minskas med skulderna för att på detta sätt få fram ett värde på 

bolagets justerade egna kapital.70 Substansvärdemetoden har ibland svårt att korrekt fånga 

det inarbetade värde som finns i bolaget.71 Detta kan i vissa fall ge ett värde på bolaget som 

understiger det värde som framräknas genom användande av avkastningsvärdemetoden72. 

Metoden kan dock även leda till ett för högt värde i jämförelse med avkastnings-

värdemetoden enär företaget i realiteten kanske inte ger en tillräcklig avkastning på det 

investerade kapitalet. Substansvärdemetoden ger det absolut tillförlitligaste värdet i 

kapitalintensiva bolag. I dessa bolag är nämligen tillgångarna av stor betydelse för bolaget 

och en sammanställning av dessa tillgångar ger således en relativt rättvisande bild av 

bolagets värde. Exempel på bolag som är kapitalintensiva kan vara till exempel 

fastighetsbolag, industribolag och skogsbolag. En stor fördel med substansvärdemetoden är 

att den bygger på siffror som i de flesta fall är lätta och ta fram. En annan fördel är att 

prognostiserande inför framtiden, uträkning av kalkylräntor och andra osäkra faktorer 

undviks.  

4.8.2 Likvidationsvärdemetoden 

Likvidationsvärdemetoden bygger på en undersökning av värdet utifrån en analys där 

kostnaderna för en nedläggning av bolaget räknas in i det slutgiltiga värdet.73 I grunden 

ligger en substansvärdering.74 Denna belastas sedan med de kostnader och skattemässiga 

effekter en realisering av värdena skulle ha på den slutgiltiga summa som kan subtraheras 

ifrån bolaget. Med i beräkningen tas kostnader som uppstår i samband med försäljning av 

                                                            
68 En ohållbar position? Tre teser om värdering av rörelseskada vid obefogad uppsägning av lokalhyresavtal, 
Victorin & Hager.   
69 Företagsvärdering, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, s. 32. 
70 Företagsförvärv, Sevenius, s. 92. 
71 Företagsvärdering, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, s. 33. 
72 Se kapitel 4.8.3. 
73 Företagsvärdering, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, s. 10. 
74 En ohållbar position? Tre teser om värdering av rörelseskada vid obefogad uppsägning av lokalhyresavtal, 
Victorin & Hager, s. 5.  
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lager, friställning av personal och eventuella skadestånd som kan uppkomma för att kontrakt 

måste brytas.75 Likvidationsvärdet får anses representera företagets minimivärde.76 

Likvidationsvärdemetoden blir knappast tillämplig i andra fall än vid de tillfällen bolaget varit 

av nöden tvunget till nedläggning även om hyresavtalet hade bestått.77  

4.8.3 Avkastningsvärdemetoden 

Avkastningsvärdemetoden används för att beräkna värdet på bolaget utifrån en analys av 

bolagets vinstkapacitet. Här tas alla de faktorer med i beräkningen som genererar företagets 

vinst. Med hjälp av en historisk analys och antaganden om framtida utveckling framräknas 

här ett värde, som omräknat till nuvärde med hjälp av en kalkylränta, skall avspegla 

rörelsens värde. Utgångspunkten vid en avkastningsvärdering är de bakomliggande årens 

resultat. I regel så analyseras utvecklingen tre till fem år bakåt i tiden.78 Det är genom 

analysen av dessa år som prognossiffrorna för framtiden sedermera baseras. En avkastnings-

värdering fungerar absolut bäst på kunskapsintensiva bolag med en liten mängd tillgångar 

och en stor mängd anställda. För bolag som dessa ger andra metoder svårt missvisande 

värden.  Vid en avkastningsvärdering bortses ifrån värdet på tillgångarna och istället läggs 

fokus på vilka värden dessa tillgångar kommer att generera i framtiden. I detta fall sker 

således en granskning av räkenskaperna och med hjälp av en finansiell analys beslutas 

huruvida teoretiska justeringar kan göras för att nå en så kallad normalavkastning. Det är 

sedan denna normalavkastning beräknad på evigheten, minskat med likvidationskostnader, 

som omräknat till nuvärde ger företagsvärdet. Det faktum att beräkningen sker på evigheten 

gör dock att likvidationskostnaderna ligger så avlägset att nuvärdet för dessa sätts till noll.79 

Den formel som används för att bestämma avkastningsvärdet följer nedan. 

      

A är här avkastningsvärdet, a är genomsnittliga vinsten och p är kapitaliseringsfaktorn.80 

Detta är numer den formel som är vanligast förekommande.81 Tidigare värderades företaget 

                                                            
75 Företagsvärdering, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, s. 11. 
76 SOU 1969:50, s. 264. 
77 En ohållbar position? Tre teser om värdering av rörelseskada vid obefogad uppsägning av lokalhyresavtal, 
Victorin & Hager, s. 5. 
78 SOU 1969:50 s. 264, Prop. 1987/88:146, Jordabalken 12 kap. samt Prop 2001/02:41. 
79 SOU 1969:50, s. 264. 
80 En ohållbar position? Tre teser om värdering av rörelseskada vid obefogad uppsägning av lokalhyresavtal, 
Victorin & Hager, s. 5. 
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genom att kalkylräntefoten sattes till mellan 20 och 33 %. Detta ledde till en värdering av 

bolaget på mellan tre och fem årsvinster.82 

En annan fråga som återkommer i flera av de rättsfall som berör avkastningsvärdemetoden 

är huruvida avdrag för kostnaden för anställd skall göras eller ej. Enligt Victorin och Hager är 

utgångspunkten att detta skall göras, något som leder till att mindre rörelser oftast anses 

värdelösa.83 En lösning på detta problem är att vid värdelösa bolag ge ersättning för 

personlig skada. Även denna fråga diskuteras av ovanstående författare. I skriften En 

ohållbar position? Tre teser om värdering av rörelseskada vid obefogad uppsägning av 

lokalhyresavtal nämns ett fall ifrån Svea hovrätt (1983-06-28, 13:DT 16) som rör ett fall med 

en innehavare av en tobaksbutik. Rörelsen i fallet saknade avkastningsvärde eftersom 

resultatet skulle belastas med anställningskostnaderna. Rörelsen skulle dessutom läggas ner. 

I det här fallet fann Svea hovrätt att en ersättning för personlig förlust skulle utgå för de två 

år som återstod till innehavarens pension. Hovrätten dömde ut en ersättning om 120 000: - 

till innehavaren, ersättning kan således utgå även för en värdelös rörelse. Detta rättsfall blir 

dock av mindre betydelse i dagens rättsklimat sedan minimiersättningen infördes 1989.   

4.9 Minimiersättning 

Om de tre ovan angivna beräkningsmetoder var de enda angivna principerna för beräkning 

av ersättning skulle detta medföra att många lokalhyresgäster kunnat tillgodogöra sig en 

endast obetydlig ersättning. Detta även om uppsägningen varit helt obefogad. Hyresgäster 

skulle vid en sådan reglering sättas i en position med otillfredsställande besittningsskydd. 

Inte alla hyresgäster bedriver en lukrativ verksamhet med stora tillgångar eller åter-

kommande avkastning.  

Det finns många exempel där en hyresgäst lider ekonomisk skada vid en uppsägning men där 

denna ekonomiska skada blir missvisande vid dylika beräkningar. Exempel på detta kan vara 

små företag som efter att resultatet belastats med kostnaden för löner generar väldigt lite 

om ens någon vinst. Här kan även nämnas ideella föreningar, myndigheter och andra statliga 

institutioner utan kommersiell verksamhet. För att undvika att hamna i en situation där 

                                                                                                                                                                                          
81 En ohållbar position? Tre teser om värdering av rörelseskada vid obefogad uppsägning av lokalhyresavtal, 
Victorin & Hager, s. 11. 
82 En ohållbar position? Tre teser om värdering av rörelseskada vid obefogad uppsägning av lokalhyresavtal, 
Victorin & Hager, s. 11. 
83 En ohållbar position? Tre teser om värdering av rörelseskada vid obefogad uppsägning av lokalhyresavtal, 
Victorin & Hager. 
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hyresvärden kan säga upp sådana hyresavtal utan större risk, även om befogad anledning 

härför saknas, stadgas att hyresgästen skall ha rätt till en minimiersättning. Denna minimier-

sättning skall utgå oavsett vilken ekonomisk skada som hyresgästen lider. En sådan reglering 

strider mot allmänna skadeståndsrättsliga principer, enligt dessa är endast en faktiskt 

uppkommen skada ersättningsgill. För att få en rimlig preventiv effekt mot obefogad 

uppsägning och obefogad förlängningsvägran ansågs dock att en sådan reglering var 

nödvändig. Det ansågs således att det fanns giltiga skäl för att avvika ifrån allmänna 

skadeståndsrättsliga principer.84  

Den lagstadgade minimiersättningen uppgår till en summa som motsvarar en årshyra för 

lokalen enligt det uppsagda hyresavtalet.85 Fram till den 1 april 2002 fanns en begränsning av 

minimiersättningen till fyra basbelopp men denna reglering är numer borttagen.86 

Anledningen till borttagningen av beloppsbegränsningen var bland annat att utvecklingen på 

hyresmarknaden ledde till att hyresgästens skydd hade försämrats på grund av 

begränsningen till fyra basbelopp. Hyrorna hade stigit i en högre takt än prisbasbeloppet och 

således stod de fyra prisbasbeloppen nu för en för låg del av den totala hyran, något som 

ledde till ett markant försämrat skydd. Mellan 1989 då lagen infördes och 2001 så hade 

hyrorna i attraktiva storstadslägen stigit med 100 - 140 % medan basbeloppet under samma 

period endast ökat med dryga 30 %.87 En annan bidragande orsak var den orättvisa 

fördelning beloppsbegränsningen ledde till för ideella föreningar, myndigheter och 

lågpresterande rörelser. Beloppsbegränsningen tog inte hänsyn till storleken på lokalen eller 

hur högt hyran låg.88 I koalition med de ökade hyresnivåerna ledde detta till ett oacceptabelt 

lågt skydd för hyresgäster som endast hade minimiersättningen som skydd mot obefogad 

uppsägning eller obefogad förlängningsvägran. 

4.10 Analys 

De beräkningsmetoder som används för att fastställa rörelseskada inom hyresrätten är 

ekonomiskt avancerade metoder som kan vara svåra för en jurist att tillgodogöra sig. Detta 

är enligt Victorin och Hager ett stort problem eftersom domstolarna inte kan hantera de 

                                                            
84 Prop. 1987/88:146, s. 36. 
85 12 kap. 58 b § första stycket JB. 
86 Hyreslagen En kommentar, Holmqvist & Thomson, s. 721. 
87 Prop. 2001/02:41, s. 60. 
88 Prop. 2001/02:41, s. 60. 
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värderingsutlåtanden som de skall ta ställning till. 89 Victorin och Hager visar i sin artikel90 hur 

man med hjälp av mindre justeringar i en modell såsom avkastningsvärdemetoden kan få 

extrema fluktuationer. Genom förändringar av antaganden av restvärdet samt vid olika 

kalkylperioder varierade det framräknade värdet för ett företag med ca 2 100 000 kr, eller 42 

%. Att i ett rättssamhälle använda sig av godtyckliga beräkningar på ett rättsområde som rör 

så pass stora belopp anser uppsatsförfattarna skapar en grogrund för ett osunt system. Det 

faktum att beräkningarna kan baseras på avkastningsvärdemetoden skapar märkliga effekter 

framförallt för franchisegivare. En franchisegivare som själv vill ta över sin verksamhet blir 

enligt den här metoden tvungen att betala en ersättning som motsvarar all framtida vinst för 

rörelsen. Detta betyder i praktiken att franchisegivaren inte har någon möjlighet att ta över 

sin egen verksamhet, enär skadeståndet som utgår motsvarar all den framtida vinst som 

rörelsen kommer generera.91 Utöver detta finns det fler tillfällen då lagstiftningen som den 

ser ut idag på området skapar enormt prekära situationer. Mer om detta finns i Hager och 

Victorins artikel.92 Dessa situationer kommer dock ej tas upp då de inte rör blandavtal 

specifikt och således inte är relevanta för uppsatsen. Ersättning kan dessutom vid en 

uppsägning, genom de vitesklausuler som avtalats om i samarbetsavtal eller liknande utgå, 

och således finns här risk för dubbel kompensation .    

 Efter grundligare dykningar i ämnet, kan det konstateras att det finns brister i systemet och 

att en utvärdering av och en diskussion om en eventuell ny utformning av beräknings-

systemen skulle vara på sin plats. Detta gäller framförallt för de avtalssituationer som rör 

blandavtal.   

  

                                                            
89 En ohållbar position? Tre teser om värdering av rörelseskada vid obefogad uppsägning av lokalhyresavtal, 
Victorin & Hager, s. 13. 
90 En ohållbar position? Tre teser om värdering av rörelseskada vid obefogad uppsägning av lokalhyresavtal, 
Victorin & Hager. 
91 För utförligare diskussion om uppsägning, se ”Dalbo bensin” nedan under kapitel 5.1. 
92 En ohållbar position? Tre teser om värdering av rörelseskada vid obefogad uppsägning av lokalhyresavtal, 
Victorin & Hager. 
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5. Rättsfall 

5.1 NJA 2007 s. 1080 (Dalbo Bensin) 

Målet rörde fråga om franchisegivare skulle ersätta franchisetagare för hela det positiva 

kontraktsintresset vid uppsägning av franchiseavtal. Parter i målet var som franchisegivare 

Svenska Shell AB och som franchisetagare Dalbo Bensin AB. Dalbo bensin hade drivit den i 

fallet aktuella bensinstationen sedan 1992. 1995 förändrades utseendet på Shells avtal med 

Dalbo, detta skedde i samband med att stationen blev en del av det så kallade Select och 

Reflexkoncepten.93 I det nya avtalet så upprättades ett antal separata avtal som för sin 

giltighet kopplades till varandra. Detta innebar att om ett avtal upphörde så skulle även de 

andra avtalen upphöra samtidigt.  

Den 23 maj 2000 delgavs Dalbo uppsägning av avtalen och bensinstationsrörelsen upphörde 

14 mars 2001 vartefter Shell har handhavt stationen. Shell ersatte Dalbo för inventarier, 

varulager med mera med 1 153 665 kr. Shell betalade också ersättning ex gratia om 400 000 

kr och åtog sig efter dom i målet att utbetala ytterligare 411 800 kr. Dalbo krävde ersättning 

med 3 138 200 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen. 

Högsta domstolen ansåg inte att ersättning kunde utgå med hela det positiva 

kontraktsintresset, detta då; ”ett så långtgående skydd vid uppsägning av ett hyresavtal som 

ingår i ett avtalskomplex synes inte motiverat i belysning av de gottgörelseregler som gäller 

vid upphörandet av liknande uppdragsförhållanden, se 28 § lagen (1991:351) om 

handelsagentur och 52 1 § lagen (1914:45) om kommission; jfr även 7 och 39 § lagen 

(1982:80) om anställningsskydd.”  

Högsta domstolen dömde till Shells fördel i fallet med motiveringen att Shell måste anses ha 

haft befogad anledning att säga upp hyresavtalet. Shells önskan att driva stationen i egen 

regi är ett sakligt skäl för uppsägning. Vid en intresseavvägning ansåg Högsta domstolen att 

Shell rimligen måste kunna frigöra sig från samarbetsförpliktelserna. Med detta i åtanke 

ansågs att Shells intresse av att kunna frigöra sig ifrån avtalet måste väga tyngre än Dalbos 

intresse av ett fortsatt hyresförhållande. På dessa grunder och eftersom Shell betalat eller 

utfäst sig att betala 811 800 kronor i avgångsersättning ansågs således uppsägningen vara 

befogad.  

                                                            
93 Select är Shells benämning på sin livsmedelsförsäljningsdel av stationen, Reflex är Shells biltvättskoncept. 

https://www5.infotorg.se.lt.ltag.bibl.liu.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1975_635#0_6
https://www5.infotorg.se.lt.ltag.bibl.liu.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1975_635
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5.1.1 Analys 

Analysen av det här rättsfallet kommer att inrikta sig på det franchiseavtal som fanns mellan 

Dalbo och Shell. Då detta avtal är grunden till konflikten kommer detta analyseras för att 

försöka utreda huruvida vissa avtalspunkter hade kunnat formuleras annorlunda för att på 

detta sätt öka förutsebarheten i avtalet och även på ett mer konkret sätt redogöra för det 

avtalsförhållande som Shell ville uppnå mellan de två parterna.  

Avtalet kommer även att bifogas till uppsatsen som bilaga 1 för att möjliggöra 

uppsatsläsarens tillgodogörande av avtalet i sin helhet.  

Enligt de i målet av Shell åberopade skälen ansåg Shell att hyresavtalet inte skulle ses som en 

fastighetsupplåtelse i sedvanlig bemärkelse. Hyresavtalet skulle istället ses som ett avtal av 

underordnad betydelse.  

Det finns en mängd olika vägar att gå för att åstadkomma förutsebarhet i avtalsförhållandet. 

I denna analys kommer dock inriktningen primärt att baseras på en separering av 

hyresavtalet ifrån de andra avtalen i avtalskomplexet. Detta var en av Shells invändningar i 

fallet men då denna inte föll i god jord skall möjligheterna att modifiera avtalet, på ett sätt 

som mer tydligt klargör att det skall anses vara fristående ifrån de andra avtalen, 

undersökas.  

Inte i någon av instanserna fick Shell gehör för sitt yrkande att avtalen skall ses som enskilda 

med kopplingar till varandra. Kopplingen måste således göras lösare mellan avtalen för att 

ett sådant yrkande skall vara möjligt. Avtalet bör vara skrivet på ett sätt så att användning av 

lokalen till någonting annat än Shells verksamhet inte är tillåtet, dock utan att koppla 

hyresavtalet till samarbetsavtalet.  

Under punkten 2, användning av stationen, stipuleras att stationen uteslutande skall 

användas för verksamhet enligt samarbetsavtalet med bilagor och tillägg. Genom en 

liknande reglering utan direkt hänvisning till avtalet kan en lösare anknytning mellan avtalen 

åstadkommas. Ett exempel skulle vara att reglerna införs som en bilaga till hyresavtalet eller 

att ett tredje avtal med regler för stationsanvändningen införs. 
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I ett annat rättsfall, Shell mot Herlin94, dömde hovrätten tills Shells fördel. Hovrätten anförde 

att då samarbetsavtalet sagts upp, ett avtal som reglerade hyresgästens möjlighet att 

bedriva sin rörelse i lokalerna, kunde hyresavtalet ej längre användas. Hyresgästen hade ej 

kunnat fortsätta att driva bensinstationsrörelse i de förhyrda lokalerna även om 

samarbetsavtalet ej varit kopplat till hyresavtalet. Skadan var således ej orsakad av 

hyresavtalets upphörande utan på grund av samarbetsavtalets upphörande. Någon 

ersättning kunde således ej utgå enligt jordabalkens regler. Detta mål blev dock aldrig prövat 

i Högsta domstolen och utgången är således oviss men ger stöd åt tanken att vid en 

separering av samarbetsavtal och hyresavtal så kan ett frigörande ifrån hyreslagstiftningen 

vara möjligt. 

En viktig punkt för att öka förutsebarheten, inför möjligheterna att hävda skiljda avtal, synes 

dock vara att skilja avtalen åt avsevärt, då en genomsyn av domstolen annars riskerar att 

ske. I rättsfallet med Dalbo bensin är avtalen till synes skiljda åt, med smärre kopplingar 

mellan varandra, men blev ändock ansedda att vara ett enda avtal. En mer långtgående 

separering av de aktuella avtalen är i uppsatsförfattarnas mening således helt nödvändig.  

Två avtalspunkter som bör modifieras är punkten 7, förhållande till samarbetsavtal, samt 

punkten 9, avtalstid.  

Shell har i punkten 7 hänvisat till hyreslagstiftningen, närmare bestämt 12 kap. 42 § 8 p. JB. 

Detta lagrum behandlar förverkande av hyresrätt på grund av hyresgästens åsidosättande av 

avtalsenlig skyldighet. Hänvisningen har med största sannolikhet skett för att ge en lagbefäst 

punkt som stöd för regleringen som gör det möjligt för Shell att säga upp avtalet i förtid. 

Punkt 7 reglerar det fall att Shellhandlaren inte följer sina åtaganden enligt 

samarbetsavtalet. Denna punkt bör skrivas om på ett sätt så att skyddsintresset för 

franchisegivaren tillgodoses samtidigt som samarbetsavtalet lämnas helt utanför 

hyresavtalet. Vid det fall handlaren åsidosätter sina förpliktelser har Shell enligt punkt 7.1 

rätt att säga upp hyresavtalet i förtid. Under denna punkt anser uppsatsförfattarna även att 

en reglering bör tas upp som påvisar att vid det fall att anläggningen ej längre kan användas 

enligt de införda regleringarna, som tagits upp i antingen bilaga eller extra avtal, skall 

hyresavtalet sägas upp.   

                                                            
94 Göta hovrätts dom 2001-10-04, T 79-01. 
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Punkten 7.2 som reglerar förhållandet mellan samarbetsavtalet och hyresavtalet bör skrivas 

om. Alla punkter som rör förhållandet mellan avtalen bör helt undvikas. För att i största 

möjliga mån isolera hyresförhållandet samtidigt som det görs beroende av externa faktorer 

bör alla referenser till, och samregleringar med samarbetsavtal som rör de båda bolagen 

undvikas. 

 

Punkten 9 i avtalet stipulerar samma uppsägningstid som samarbetsavtalet. Även denna 

hänvisning bör tas bort, denna punkt borde således ändras till en specificerad uppsägnings-

tid på hyresavtalet eller på annan plats, dock utan hänvisning till samarbetsavtalet. 

Uppsägningstiden bör dock vara minst nio månader från hyresvärdens sida då detta är den 

lagstadgade uppsägningstiden.  

5.2 NJA 1971 s. 129 (Solvallamålet) 

Detta fall rörde restaurang och kioskverksamhet på Solvalla-travbana. Stockholms 

travsällskap upplät här all restaurangverksamhet och även kioskutrymmen till en person. 

Frågan i fallet gällde om avtalet för upplåtelsen skulle vara hänförligt till hyreslagstiftningen 

eller ej.  

Upplåtarens och nyttjarens verksamheter hade en koppling till varandra. Nyttjarens kunder 

var de som kom för travverksamheten, som sköttes av upplåtaren, och nyttjaren hade i 

praktiken ensamrätt på restaurangverksamhet på travbanans område. Samtidigt var 

restaurangverksamheten av betydelse för travsällskapet. Upplåtelseavtalet var dessutom 

utformat så att nyttjarens verksamhet var en del av upplåtarens totala verksamhet.  Vidare 

hade enligt avtalet upplåtaren viss bestämmanderätt över hur nyttjarens verksamhet skulle 

skötas. Upplåtaren hävdade härav att upplåtelsen skiljde sig så mycket från vad som normalt 

förekommer vid hyra att avtalet inte skulle räknas som ett hyresavtal enligt 

hyreslagstiftningen. Nyttjaren hävdade å sin sida att avtalet avsåg hyra.  

Högsta domstolen sade här att upplåtelsen i och för sig uppfyller rekvisiten för hyra enligt 

hyreslagstiftningen.  Dock uttalar Högsta domstolen även att; 

”Ett avtal, som innefattar en dylik upplåtelse, kan emellertid trots beskrivningens innehåll 

någon gång vara att hänföra till annat än hyra. Detta kan inträffa, när lokalupplåtelsen ingår 

endast som ett underordnat moment i det avtal, varigenom upplåtelsen skett, eller 
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omständigheterna eljest så avviker från vad som förekommer vid hyra, att avtalet rimligen 

icke kan vara att hänföra under hyreslagstiftningen.” 

Högsta domstolen hade alltså att avgöra om hyresmomentet i detta fall skulle tolkas som ett 

underordnat moment i avtalskomplexet.  

Att det med nyttjanderätten av restaurangen medföljde ett kundunderlag hör till 

vanligheten enligt Högsta domstolen, därmed kan avtalet i fallet inte anses sakna 

hyreskaraktär. Dock tillkommer i detta fall att kundunderlaget är beroende av upplåtarens 

verksamhet och att nyttjaren är ensam om kundunderlaget. Även detta kan enligt Högsta 

domstolen vara fallet vid en typisk hyresupplåtelse för kommersiellt ändamål exempelvis 

därför att ekonomiska betingelser saknas för att driva fler verksamheter av samma slag på 

platsen. I det aktuella fallet verkade, enligt Högsta domstolen, emellertid dessa två 

omständigheter mer långtgående och mer gynnsamma än vid flertalet besläktade 

upplåtelser. Detta hade antagligen spelat en framträdande roll för avtalets tillkomst och 

utformning. Trots detta ansåg Högsta domstolen, vid beaktande av de stora kapitalkrävande 

lokalerna som upplåtits och dess centrala betydelse i upplåtelsen, att hyresmomentet inte 

kunde anses vara av underordnad betydelse. Även om hyreslagens regler inte tillkommit 

med direkt tanke på upplåtelsen i detta fall så är de i stort ändå utformade så att de kan 

tillämpas i fall som detta. Det aktuella avtalet kan enligt Högsta domstolen trots sina 

skillnader från ett vanligt hyresavtal inte anses sakna hyreskaraktär.    

 5.2.1 Analys  

Analysen av detta rättsfall kommer att röra just begreppet underordnat moment då detta 

kan vara fallet i ett blandavtal med hyresmoment. En stor skillnad föreligger mellan detta 

rättsfall och Dalbo bensinmålet, NJA 2007 s. 1080. Solvallamålet berör inte frågan om den 

besittningsskyddsbrytande punkten befogad anledning enligt 12 kap. 57 § JB. Här är istället 

frågan om blandavtalet överhuvudtaget skall vara att hänföra till hyreslagstiftningen. 

Diskussionen förs i detta fall om lokalhyresmomentet är av så liten betydelse i blandavtalet 

att det kan vara att anse som ett underordnat moment. Kan hyresmomentet anses vara ett 

underordnat moment så kan alltså blandavtalet vara att hänföra till annat än hyra och 

därmed är inte hyreslagstiftningen inte tillämplig.  

I förevarande fall anses det faktum att;  
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1) nyttjaren fått begagna sig av ett kundunderlag som var beroende av upplåtarens 

verksamhet samt att,  

2) nyttjaren inte haft någon konkurrens utan i princip haft en exklusiv rätt att bedriva 

restaurangverksamhet på området,  

medföra att hyresmomentet kan vara att hänföra till annat än hyra.  

Å andra sidan anger Högsta domstolen att;  

1) det faktum att lokalerna är stora och kapitalkrävande, samt att 

2) lokalerna är av central betydelse för nyttjarens möjligheter att nyttja kundunderlaget, och 

även att 

3) avtalet i övrigt inte kan anses helt sakna hyreskaraktär, 

medför att avtalet kan hänföras till hyreslagstiftningen. 

 Kraven för att kunna klassa hyresmomentet som underordnat är till synes hårt satta av 

Högsta domstolen. Detta är en följd av att hyreslagstiftningen är en skyddslagstiftning av 

social karaktär. Lagstiftaren har därför försökt omöjliggöra ett kringgående av hyreslags-

tiftningen genom en paketering av hyresmomentet i ett blandavtal. Avtalsfriheten på 

området är därför kraftigt begränsad. Vår slutsats av detta är att det blir svårt att visa på 

hyresmomentets underordnade betydelse så länge kriterierna för hyra i JB uppfyllts och där 

det finns ett klart hyresvärd-/hyresgästförhållande.  

En tänkvärd lösning för att uppnå en större del avtalsfrihet och förutsebarhet i blandavtal 

vore att se blandavtalet mer som ett samarbete till exempel genom ett enkelt bolag. Denna 

alternativa lösning kommer att behandlas nedan. 
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6. Alternativa lösningar 

6.1 Inledning 

Härunder kommer en redogörelse för andra metoder som uppsatsförfattarna anser kan öka 

förutsebarheten mellan avtalsparterna att ske. I vårt arbete har vi stött på flera förslag, både 

i litteratur och i diskussioner oss emellan, som vi anser kan användas för att öka 

förutsebarheten i en avtalssituation med blandavtal. Utöver de tankegångar som tagits upp 

tidigare i arbetet kommer här att redogöras för några alternativa lösningar vi anser bör tas 

upp under egen rubrik.  

6.2 Enkelt bolag (illustration 1) 

Detta avsnitt är en diskussion kring frågan om ett blandavtal med hyresmoment skulle kunna 

klassas som ett bolagsavtal. Gränsdragningen på området kan vara svår att göra men det 

finns ett antal omständigheter som talar för vilken sorts avtal det kan röra sig om. Vår teori 

är att ett avtal liknande ett franchiseavtal borde kunna formas som ett bolagsavtal mellan 

franchisegivaren och franchisetagaren. Bolagsavtalet kan öka avtalsfriheten och 

förutsebarheten då avtalet inte begränsas av hyreslagstiftningens tvingande regler. Den 

enklaste formen av bolagsavtal torde vara enkelt bolag och således är det främst denna 

bolagsform som diskuteras här.  

 6.2.1 Kort om enkelt bolag  

Ett enkelt bolag är som tidigare sagts den enklaste formen av bolag. Bolagsformen behandlas 

i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (bolagslagen). Grunden för ett enkelt 

bolag är att två eller flera utövar verksamhet i bolag utan att handelsbolag föreligger. Det 

finns inga formkrav för att skapa ett enkelt bolag utan ett konkludent handlande kan räcka. 

Hemström skriver att ett enkelt bolag karaktäriseras av att två eller flera personer har; 

”1. träffat avtal med varandra 

2. för ett gemensamt mål 

3. med förpliktelse att verka för det gemensamma ändamålet 

4. och utan att utbyte av de samverkande kan ske på det sätt som är typiskt i en förening.” 



41 
 

 Bolagsmännen behöver inte bidra med lika delar i verksamheten. Till exempel kan en 

bolagsman stå för rörelsekapitalet medan en annan står för arbetskraften. Viktigt är även att 

bolagets syfte inte behöver vara att tjäna pengar.95 

Gällande förvaltningen av bolaget är de flesta reglerna dispositiva. Hur beslut skall tas i 

bolaget kan alltså regleras i bolagsavtalet. Detsamma gäller för vinstdelningen. Bolaget är 

inte en enhet utåt. Här är det istället bolagsmännen/bolagsmannen som företar en rätts-

handling som står för förpliktelserna mot tredje man.96  

 6.2.2 Avgränsning bolagsavtal/hyresavtal  

Avgränsningen mellan bolagsavtal och hyresavtal är inte enkel att göra utan är en avvägning 

från fall till fall. Det är dock ett fullt tänkbart scenario. I litteraturen diskuteras främst 

avgränsningen mellan bolagsförhållande och arrendeförhållande. Detta beror helt enkelt på 

att det inte varit ovanligt med ett bolagsförhållanden uppstått mellan brukare och jordägare. 

En speciell form av detta kallas share farming efter engelsk modell.97 Där har en uppdelning 

gjorts så att jordägaren tillhandahåller marken som skall brukas tillsammans med byggnader 

och andra fasta inventarier. Brukaren i sin tur står för maskiner och arbetskraft. Intäkterna 

och de rörliga kostnaderna delas sedan mellan jordägaren och brukaren efter en avtalad 

delprocent. På detta sätt är båda parter engagerade i verksamheten och rör sig mot ett 

gemensamt mål. Avtalet är då inget arrendeavtal utan ett bolagsavtal.   

För att ett bolagsförhållande skall anses föreligga istället för ett arrendeavtal där en person 

står för marken skall upplåtaren göra detta för bådas räkning i en verksamhet där båda är 

engagerade. Värdet av marken (eller lokalen för den delen) skall tillgodoräknas i uppgörelsen 

mellan parterna.98 Särskilt om upplåtaren deltar med ansvar för förlust så skall avtalet räknas 

som ett bolagsavtal. Motsatsvis gäller att ett förhållande där en person står för marken eller 

lokalen och en annan står för driften samtidigt som han utger någon slags ersättning för 

nyttjandet, så är avtalsförhållandet att hänföra till arrende eller hyra. Om brukaren skulle ha 

rätt till den övervägande delen av vinsten i verksamheten och jordägaren har rätt till en fast 

                                                            

95 Detta baseras på Bolag, föreningar och stiftelser, Carl hemström, s. 23-28.  
96 Detta baseras på Bolag, föreningar och stiftelser, Carl hemström, s. 23-28.  
97 Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken, Larsson & Synnergren, s. 28. 
98 Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken, Larsson & Synnergren, s. 28. 



42 
 

ersättning och en relativt obetydlig del av vinsterna, talar detta för att avtalsförhållandet är 

ett arrende.99 

 I Larsson/Synnergren100 tas franchise och avtal om facility management upp som exempel 

på avtalskomplex som mer liknar ett bolagsavtal än ett hyresavtal. Vidare sägs där att det är 

avtalets konstruktion och utformning som avgör hyreslagens tillämplighet på 

avtalsförhållandet. Väsentligt är även om nyttjaren fått egen besittning. Observeras bör att 

man helst skall undvika att försöka lösa problemet med att dela upp avtalet i två delar, ett 

affärsavtal och ett hyresavtal, då detta kan komma att läggas samman i domstolen med 

följden att hyreslagstiftningen blir tillämplig på hela blandavtalet. Larsson/Synnergren tar 

även upp att denna enhetslinje101 i och för sig inte följdes i Shell-Herlinmålet.102 Samma 

hovrätt gick dock på motsatt kurs i Shell-Dalbo bensinmålet lade då ihop avtalen enligt 

enhetslinjen (denna bedömning gjordes även senare av Högsta domstolen). Vinstandelens 

storlek, och i viss mån även ansvar för förlust, torde även gällande avgränsningen 

hyra/bolagsförhållande vara den viktigaste faktorn för att bestämma avtalets tillhörighet.103 

Hyres- och arrendelagstiftningen är av social skyddskaraktär och ett kringgående av 

lagstiftningen bör således undvikas. Dock har även bolagsrätten skyddsregler såsom att en 

bolagsman ges ”möjligheten att genom uppsägning komma ur ett rättsförhållande som blivit 

orimligt betungande eller i vart fall medfört opåräknade olägenheter”.104 

Gällande vinstdelningen är det även viktigt att avgränsa avtalet mot ett anställnings-

förhållande. Om förhållandet är sådant att fastigheten upplåts av den ena parten och den 

andra brukar den mot erhållandet av fast lön, och kanske även en mindre vinstandel, torde 

snarare ett anställningsförhållande vara fallet.  

                                                            
99 Om handelsbolag och enkla bolag, Nial & Hemström, s. 56. 
100 Kommersiella arrende- och hyresavtal i praktiken, Larsson & Synnergren, s.29. 
101 Angående uttrycket enhetslinje, se: En ohållbar position? Tre teser om värdering av rörelseskada vid 
obefogad uppsägning av lokalhyresavtal, Victorin & Hager samt Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, 
Bengtsson m.fl., s. 38. Motsatsen är separationslinjen. 
102 Göta hovrätts dom 2001-10-04, T 79-01. 
103 Om handelsbolag och enkla bolag, Nial & Hemström, s. 55-56. 
104 Om handelsbolag och enkla bolag, Nial & Hemström, s. 56. 
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 6.2.3  Slutkommentar 

Att driva ett franchiseliknande förhållande som ett enkelt bolag är ett tänkbart alternativ. Att 

bedriva samarbetet i ett enkelt bolag kan göra att avtalsförhållandet inte hänförs till 

hyreslagstiftningen. Man bör jämföra bolagsavtalet med de krav som ställdes upp i 

Solvallamålet105 för att kunna avgöra om det är att hänföra till annat än hyra. Om så kan 

anses vara fallet kan förutsebarheten och avtalsfriheten öka i förhållandet mellan parterna. 

Förutsebarheten ökar till exempel genom att parterna själva kan avtala om rimliga 

ersättningsnivåer som skall utgå vid exempelvis kontraktsbrott. Utformningen av bolags-

avtalet samt vinstdelningen är mycket viktiga bitar för om avtalet skall hänföras till 

hyreslagstiftningen eller inte. Det faktum att varje bolagsman står för de förpliktelser mot 

tredje man som han ingått, gör enligt oss enkelt bolag till en lämplig bolagsform i detta 

sammanhang.  

6.3 Åtskilda bolag 

För att skapa en större förutsebarhet i avtalssituationen mellan parterna, skall möjligheterna 

nu utredas för en uppdelning av de inblandade bolagen, i avtalsförhållandet, i flera enheter. 

Bolagskonstruktionerna kan se ut på flera olika sätt. Det finns även flera vägar att gå för att 

genom en konstellation av företag sprida ut det ansvar och de åligganden som annars vilar 

på ett och samma bolag.  

De alternativ som kommer att utredas kommer att delas upp i de följande underrubrikerna. 

6.3.1 Bolag med separat fastighetsbolag samt 

6.3.2 Bolag med separat bolag för andrahandsuthyrning. 

6.3.1 Bolag med separat fastighetsbolag (Illustration 2) 

Ett alternativ är att vid sidan av det bolag som hanterar samarbetsavtalet starta upp ett 

ytterligare bolag som äger de lokaler där verksamheten skall bedrivas. Detta är ett sätt att 

ytterligare separera samarbetsavtalet ifrån hyresavtalet. Genom att de båda avtalen finns 

hos två separata bolag blir det svårt att hävda att endast ett avtalsförhållande föreligger. Om 

de båda avtalen separerats genom två skilda bolag skulle detta kunna öka möjligheterna för 

                                                            
105 NJA 1971 s. 129. 
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franchisegivaren att genom en uppsägning av samarbetsavtalet även få till stånd en 

uppsägning av hyresavtalet.  

Hyresgästen får enligt 12 kap. 23 § JB inte använda lokalen till någonting annat än det som 

specificerats i hyresavtalet. Om denna specificering är tillräckligt inskränkt kan detta betyda 

att en användning av lokalen utan samarbetsavtalet omöjliggörs och hyresgästen själv därför 

måste säga upp hyresavtalet. Detta då hyresavtalet i sig självt blir värdelöst utan 

samarbetsavtalet. En problematik med denna metod är dock att hyresgästen enligt denna 

paragraf kan ha rätt att få till stånd en ändrad användning. Enligt regleringen kan hyresgäster 

vid beaktansvärda skäl få tillstånd av hyresnämnden till ändrad användning.106  

För att avgöra om hyresgästen har beaktansvärda skäl skall en intresseavvägning göras och 

hyresvärden får vid denna anses ha befogad anledning om en ändrad användning skulle 

medföra krav på större prestation eller om han annars skulle lida skada av ändringen.107 Det 

är således inte helt självklart vad utfallet skulle bli vid det fall att en hyresgäst hävdat ändrad 

användning vid uppsägning av samarbetsavtal. En avvägning kommer här att ske från fall till 

fall. Att till exempel tvinga ett helägt dotterbolag till Shell att hyra ut sin bensinstation till 

Statoil synes dock som ett ingrepp större än vad som är tänkt.  

6.3.2 Bolag med separat bolag för andrahandsuthyrning (Illustration 3) 

Detta är ytterligare ett sätt att distansera bolaget ifrån hyresavtalet samtidigt som någon 

överföring av fastigheterna inte behöver ske. Genom upprättandet av ytterligare ett bolag 

som innehar förstahandskontraktet till alla de lokaler som skall hyras ut i rörelsen, flyttas 

precis som i kapitel 6.3.1 hyreskontraktet över till en separat part. Skillnaden mellan detta 

alternativ och alternativet i 6.3.1 är av rent praktisk karaktär då de juridiska följderna blir de 

samma. Det underlättar dock för bolag med stora fastighetsbestånd då det extra arbetet, 

med att föra över dessa till ett nytt bolag, undviks.  

 Vid en sådan här konstruktion, där företaget som innehar förstahandskontrakten i sin tur 

hyr ut lokalerna i andra hand till en tredje avtalspart, skapas ett enskilt hyresförhållande 

mellan första- och andrahandshyresgästen. Fastighetsägaren hamnar då utanför detta 

hyresförhållande.108 Ett rättsfall som behandlat detta är NJA 1991 s. 419. Fallet rörde en 

                                                            
106 Kommersiell hyresrätt, Victorin, s. 109. 
107 Kommersiell hyresrätt, Victorin, s. 109. 
108 Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken, Larsson & Synnergren, s. 65. 
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restaurang som hyrde sina lokaler i andra hand av ett hotell. När fastighetsägaren beslutade 

om ombyggnad av hotellokalerna till kontor sades kontraktet med hotellet upp. Hotellet i sin 

tur sade då upp sitt hyresavtal med restaurangen under åberopande av att de blivit av med 

hyreskontraktet.  

Frågan gällde restaurangens möjlighet att kräva ersättning av hotellet för den skada som 

uppstod i och med uppsägningen. Högsta domstolen konstaterade att ”en andrahands-

hyresgäst kan visserligen inte själv rikta några ersättningskrav mot fastighetsägaren. Han 

bör dock i en situation av nu berört slag i princip åtnjuta samma besittningsskydd i 

förhållande till sin hyresvärd som om han hade hyrt lokalen i första hand.” Restaurangen fick 

således rätt i sitt yrkande. Något direkt frihet ifrån ansvar uppkommer således ej genom en 

andrahandsuthyrning. 

Dock finns det utrymme för att avtala bort besittningsskyddet vid en andrahandsuthyrning. 

Detta regleras i 12 kap. 56 § andra stycket JB. En sådan överrenskommelse kräver normalt 

sätt hyresnämndens godkännande men ”överenskommelsen gäller även utan sådant 

godkännande, om den träffas för en tid om högst fem år från det att hyresförhållandet inleds 

och innebörden i överenskommelsen är att bestämmelserna i 57-60 §§ JB inte skall gälla, om  

1. i fråga om samtliga slag av lokaler, hyresvärden skall bedriva egen verksamhet i lokalen, 

eller 

2. i fråga om lokal som upplåts i andra hand, hyresförhållandet mellan fastighetsägaren och 

dennes hyresgäst skall upphöra.” Här finns således en möjlighet att skapa en femårig 

prövotid under vilken avtalsförhållandet kan utvärderas. Om det under den här tiden dyker 

upp problem behöver således endast förstahandskontraktet sägas upp.  

Det finns dock en reglering i 7 kap. 31 § JB som ger andrahandshyresgästen en möjlighet att 

trots reglerna om fastighetsägarens fristående ifrån andrahandsupplåtelsen, ändock kräva 

denne på ersättning.  Enligt denna reglering stipuleras att; 

 ”om det råder intressegemenskap mellan fastighetsägaren och upplåtaren och det med 

hänsyn härtill och till omständligheterna i övrigt kan antas att rättsförhållandet utnyttjas för 

att kringgå någon bestämmelse i lag som är till förmån för en nyttjanderättshavare, har 

arrendatorn och hyresgästen samma rätt i förhållande till fastighetsägaren som de skulle ha 

haft om fastighetsägaren hade upplåtit deras nyttjanderätt.”  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm#K12P57
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm#K12P60
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Denna reglering är således ämnad att täcka in det fall som beskrivits ovan.  I dagens klimat 

med internationella företag kan det dock, beroende på hur upplägget gjorts, bli svårt för en 

domstol att rent praktiskt bevisa att en intressegemenskap föreligger.  Regeln i 7 kap. 31 § JB 

är även skriven enligt följande; ”om en fastighetsägare har upplåtit en nyttjanderätt till 

någon som i sin tur har upplåtit arrende eller hyra” och torde således endast vara tillämpbar 

på genomsyn mellan förstahandshyresgäst och fastighetsägare.  

En uthyrning som skett i fler led än så bör således ej falla in under denna reglering. 

Detsamma gäller dock punkt 2 i 12 kap 56 § andra stycket JB.109  Det är således möjligt att 

komma runt regleringen i 7 kap 31 § JB genom en uthyrning i fler led än två. Då regleringen i 

punkt 2 i 12 kap. 56 § andra stycket JB endast gäller andrahandsuthyrning blir det dock vid 

en uthyrning i fler led svårt att med framgång använda sig av denna paragraf.110 Punkt 1 i 12 

kap. 56 § andra stycket JB gäller dock fråga om samtliga slag av lokaler och det är således 

alltid möjligt att utan tillstånd ifrån hyresnämnden avtala bort besittningsskyddet under fem 

år för det fall att självinträde sker. 

  

                                                            
109 Hyreslagen En kommentar, Holmqvist & Thomson, s. 629. 
110 Hyreslagen En kommentar, Holmqvist & Thomson, s. 628. 
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7. Sammanfattande analys 

7.1 Sammanfattning 

Att ge ett enkelt svar angående hur blandavtal med lokalhyresmoment skall behandlas i 

förhållande till hyresrätten är en svår uppgift eftersom oklarhet gäller på området. Att 

redogöra för hur ersättningen för rörelseskada skall beräknas är inte heller lätt att ge ett 

entydigt svar på. Det ter sig ganska uppenbart att utvecklingen på området har sprungit ifrån 

lagstiftaren. Flera av doktrinens författare anser att praxis, på grund av utvecklingen på 

området, kan behöva förändras.111 Förändringar behövs för att öka flexibiliteten på 

hyresmarknaden och förutsebarheten för parterna däri.  

Rättspraxis finns på området, denna är dock inte särskilt omfattande och praxis från Högsta 

domstolen är ytterst begränsad.  De flesta mål som uppkommit i fråga om 

hyreslagstiftningens omfattning på ett blandavtal hänvisar till NJA 1971 s. 129, Solvallamålet, 

och NJA 1978 s. 389. Dessa två mål har lagt grunden för att tolka blandavtalet som ett enda 

avtal, den så kallade enhetslinjen, och satt hyresreglerna i en dominerande position i 

förhållande till de övriga avtalen som kombinerats med hyresavtalet.112 Den dominerande 

positionen förklaras med hyreslagstiftningens skyddskaraktär. Dock uttrycks i Solvallamålet 

att det finns en möjlighet att hänföra ett blandavtal till annat än hyra. Detta kan göras om 

hyran är av klart underordnad betydelse eller om omständigheterna i övrigt avviker så 

mycket från vad som vanligen förekommer att avtalet inte rimligen kan anses hänföras till 

hyra. En rimlighetsprövning skall alltså göras från fall till fall, ett system som ger en dålig 

förutsebarhet. Detta är dock den vägen som finns för att undgå att de hyresrättsliga reglerna 

görs gällande på ett blandavtal. Det är därför denna uppsats har försökt visa på hur olika 

alternativa avtalslösningar skulle kunna uppfattas i en rimlighetsprövning.  

I två senare rättsfall har domstolarna emellertid börjat peka i en annan riktning.113 Båda 

fallen gällde bensinbolaget Shell som sa upp franchisetagare.  I avtalskomplexet mellan Shell 

och franchisetagarna fanns i huvudsak fyra avtal; avtal gällande butiken, avtal gällande 

biltvätten, ett hyresavtal för bensinstationen samt ett samarbetsavtal vilket de andra avtalen 

                                                            
111 Se till exempel Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken, Larsson & Synnergren, Flexibilitet och 
besittningsskydd, Victorin & Dahlquist-Sjöberg samt En ohållbar position? Tre teser om värdering av 
rörelseskada vid obefogad uppsägning av lokalhyresavtal, Victorin & Hager.  
112 Flexibilitet och besittningsskydd, Victorin & Dahlquist-Sjöberg, s.7. 
113 NJA 2007 s. 1080 (Dalbomålet) samt Göta hovrätts dom 2001-10-04, T 79-01. 
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var bundna till. Uppsägningen grundade sig i att Shell ville ta över verksamheterna och driva 

dessa i egen regi. I det första rättsfallet, Shell-Herlin, resonerade både tingsrätten och 

hovrätten om hur ersättningen skulle bestämmas vid obefogad uppsägning. Båda 

instanserna kom fram till att ingen ersättning skulle utgå. Detta berodde på att hyres-

kontraktet av domstolarna ansågs sakna värde när samarbetsavtalet sagts upp.  Att 

samarbetsavtalet sades upp gjorde att Herlin inte kunde driva verksamheten vidare. 

Förlusten ansågs således ligga i förlusten av det affärsmässiga samarbetet med Shell genom 

samarbetsavtalet. Tingsrätten uttryckte det som att besittningsskyddet inte kunde 

utsträckas till ”allsköns andra rättsförhållanden på delar av förmögenhetsrättens område, 

där full avtalsfrihet råder”. Målet fick dock inte prövningstillstånd av Högsta domstolen. Det 

senare fallet, Dalbomålet, prövades av Högsta domstolen. Tingsrätt och hovrätt (förövrigt 

samma hovrätt som i Herlinmålet) dömde till Dalbos fördel att ersättning skulle utgå för 

rörelseskada. Rörelseskadan beräknades på hela blandavtalet. Domstolarna ansåg att Shell 

visserligen hade sakligt skäl för uppsägningen men i intresseavvägningen ansågs Dalbos 

intressen väga tyngre. En oenig Högsta domstol ansåg dock att intresseavvägningen vägde 

till Shells fördel.  Högsta domstolen uttalade att Shell rimligen måste ha kunnat frigöra sig 

från samarbetsförpliktelserna och att Shells intresse av att säga upp avtalet därmed vägde 

tyngre. Angående ersättningen ansågs Dalbos yrkande vara för högt i förhållande till vad som 

gäller vid upphörande av andra liknande uppdragsförhållanden. Högsta domstolens yttrande 

i Dalbomålet är enligt oss något som liknar skyddsvärdet i bolagsförhållande.114 

Uppmärksammas bör dock att Shell i detta fall betalat en viss ersättning till Dalbo vilket 

också gav tyngd i intresseavvägningen. 

Senare rättspraxis visar alltså på att det finns en gräns för hur långt de hyresrättsliga 

reglerna kan sträcka sig över blandavtalen. Ytterligare slutsatser som kan dras av praxis är att 

domstolarna undviker att dela upp avtalen enligt separationslinjen och istället behåller 

blandavtalet som en enhet. De två sistnämnda rättsfallen visar dock på att domstolarna nu 

rör sig mot att separera avtalen. Än så länge verkar separationen dock endast gälla vid 

ersättningsberäkning.  

                                                            
114 Se vidare under kapitlet 6.2.2, avgränsning bolagsavtal/hyresavtal. 
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Det är tillsynes ganska svårt att separera avtalen och i och med detta få till en god 

förutsebarhet. Dock skall det påpekas att metoden att separera avtalen genom att placera 

hyresavtalet i ett annat bolag än de övriga avtalen ändock kan vara en utväg. Nackdelen är 

att det blir svårt att koppla användandet av lokalen till att endast gälla användandet genom 

det övriga samarbetet. Att skriva in en sådan koppling i hyresavtalet är vanskligt då risken 

finns att avtalen ändå ses som en enhet. Det bästa sättet att öka förutsebarheten verkar 

således vara att öka samarbetet mellan parterna genom till exempel ett bolagsavtal. Som 

tidigare behandlats är enkelt bolag en lämplig bolagsform att bedriva ett sådant samarbete i.  

Gällande ersättningsberäkningen för rörelseskada enligt det indirekta besittningsskyddet är 

det som det tidigare beskrivits en beräkning som kan anses vara godtycklig. Detta blir särskilt 

tydligt i fallet med blandavtal. Ett exempel skulle kunna vara ett fall med franchising där 

rörelseskadan beräknas enligt avkastningsvärdemetoden på hela kontraktets värde. 

Avkastningsmetoden skulle ge ett värde som motsvarar verksamhetens vinster i all framtid. 

Med andra ord skulle verksamheten bli värdelös för franchisegivaren om denne har sagt upp 

franchisetagaren för att ta över verksamheten själv. Detta kan bli en orimlig konsekvens som 

utestänger ett företags affärsledningsrätt. 

7.2 Genomgång av alternativen 

Här nedan följer en kort genomgång av de alternativ som uppsatsförfattarna föreslagit för en 

ökad förutsebarhet i avtalsförhållandet. En kort redogörelse för den praktiska använd-

barheten av varje metod kommer även att göras.  

7.2.1 Separering av avtalen 

Att separera avtalen och på detta sätt få en tillfredställande förutsebarhet i avtals-

förhållandet kan vara svårt och osäkert. Risken för en genomsyn av domstolarna är för svår 

att förutse på förhand. Avtalen kan dock definitivt utformas på bättre sätt än de exempel vi 

tagit del av. En annorlunda utformning av avtalen är dock ej någon garanti för att resultatet 

blir tillfredställande vid en eventuell tvist. 

7.2.2 Enkelt bolag 

Detta är en av de mest tillfredställande metoderna för att säkerställa att skyddslagstiftningar 

såsom hyreslagen lämnas utanför avtalsförhållandet. Lagstiftningen är dock tunn på området 

och därmed blir utformningen av avtalen av yttersta vikt. 
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7.2.3 Bolag med separat fastighetsbolag 

Detta alternativ ger tillsammans med ett bättre formulerat avtal en klart större möjlighet att 

hävda separationslinjen vid en eventuell tvist. Det innebär dock en hel del jobb att starta ett 

fastighetsbolag och att överföra alla bolagets fastigheter till detta bolag. Ett bättre alternativ 

är då separat bolag för andrahandsuthyrning 

7.2.4 Bolag med separat bolag för andrahandsuthyrning 

Detta är det alternativ utöver enkelt bolag som är det bästa alternativet. Att organisera det 

hela rent praktiskt är relativt enkelt och många av de nackdelar det innebär att starta ett 

fastighetsbolag undviks. Förutsebarheten blir mycket större än endast en nyutformning av 

avtalen, speciellt om utländska bolag med liten eller ingen koppling till det bolag som 

hanterar samarbetsavtalet används. Risken för genomsyn av domstolarna finns dock alltid, 

även om vi anser den vara väldigt liten vid en dylik lösning. Bolaget riskerar dock vid dylika 

lösningar, ämnade att undkomma skyldigheter, att hamna på dålig fot med sina samarbets-

företag, om inte lösningen förenas med kontraktuella ersättningsregleringar.  
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Illustration 1, enkelt bolag 
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Illustration 2, Bolag med separat fastighetsbolag 
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Illustration 3, Bolag med separat bolag för andrahandsuthyrning 
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Bilaga 1 (Avtal mellan Shell och Dalbo bensin) 
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