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Sammanfattning
Ett problem som vi har uppmärksammat i hyreslagen är regleringen om städning och
försening vid flytt. 13 och 14 §§ HL behandlar två typer av förseningar vid
överlåtande av lägenhet. 13 § HL reglerar försening som beror på hyresvärden och
den gäller endast för nybyggda lägenheter eller lägenheter som gjorts om helt för en
ny användning.1 14 § HL reglerar förseningar som beror på den avträdande
hyresgästen som inte utrymt lägenheten i tid.2 Här menar lagstiftaren att den
tillträdande hyresgästen inte kan flytta in i tid på grund av att lägenheten inte är
utrymd. Att lägenheten inte är utrymd tolkar vi som att materiella ting fortfarande
finns i lägenheten eller att den frånträdande hyresgästen bor kvar som i sin tur utgör
ett stort hinder för tillträdande hyresgäst. De två omtalade paragrafernas gemensamma
nämnare är att om bristen är av väsentlig betydelse har hyresgästen rätt till att säga
upp avtalet helt och hållet. En oreglerad lucka i hyreslagen uppstår eftersom
paragraferna inte omfattar alla typer av förseningar och begränsar sig till nybyggda
lägenheter.
De ovan beskrivna i kombination med hyresgästens vårdnadsplikt3 och ansvar vid
överlåtelse4 berör städning vid flytt och försenad överlåtelse av lägenhet på grund av
dålig städning. Det ger oss ett underlag som endast är tillräckligt för ett antagande, vid
flytt ska hyresgästen lämna en vårdad lägenhet, det vill säga en städad lägenhet vid
avträdandet. En specifik reglering om vad städningen ska omfatta och vad som händer
vid försening på grund av dålig städning finns i dagsläget inte.
Att hitta ett konkret svar på de frågetecken som enkelt kan uppstå inom hyreslagens
gränser är inte möjligt, eftersom det alltid kan skilja sig i det enskilda fallen. Därför är
vårt mål med uppsatsen att upprätta ett verktyg som kan användas för att ta ställning
till olika anspråk.
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Förord
Vi vill tacka vår handledare Johan Wessén för värdefull handledning genom arbetet.
Tack till Hyresgästföreningen för ett bra bemötande. Tack till alla dem som på något
sätt bidragit med råd på vägen och gjort denna uppsats möjlig att genomföra. Vidare
vill vi, författarparet, tacka varandra för det enorma stöd och tolerans vi visat varandra
under uppsatsens gång.
Linköping, 2014
Josee Gebrael och Ena Hodzic
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Förkortningar
AvtL

Avtalslagen

BL

Bostadsrättslagen (1991:614)

FTL

Fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

JB

Jordabalken (1970:994)

HD

Högsta domstol

HL

Hyreslagen (12 kap. JB)

NJA

Nytt juridiskt arkiv

UEB

Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad

Prop.

Proposition

RBD

Rättsfall från bostadsdomstolen

SFS

Svenska författningssamling

SOU

Statens offentliga utredningar
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1. Introduktion
1.1 Problembakgrund
”Borta bra men hemma bäst” är ett välkänt uttryck, men långt ifrån självklart. Att
trivas i sin bostad är en viktig faktor för välbefinnandet i vardagen. Det är trots allt där
de flesta tillbringar mestadels av sin tid. Ändock behandlar Hyresgästföreningen cirka
20 000 ärenden per år.
I Sverige finns det cirka 1,6 miljoner hyresrätter och därmed fler hyresgäster,
uppskattningsvis 3 miljoner.5 Det krävs ingen vetenskaplig statistik för att förstå att
alla dessa hyresgäster inte känner till, framförallt, sina rättigheter men även sina
skyldigheter. Problem kan enkelt uppstå bland annat på grund av att hyreslagen, HL,
är svårtolkad för den ovane läsaren. Tolkning av väsentliga begrepp kan variera från
person till person. Begreppen leder ofta till en gränsdragning som kan komma att bli
avgörande för vem som blir betalningsansvarig och utfallet kan vara av en stor
ekonomisk betydelse för den svagare parten.
Hyreslagens syfte bör, enligt vår mening, vara att vägleda hyresgäster och hyresvärdar
till en god relation och skapa förståelse för parternas rättigheter samt skyldigheter. Är
lagen inte lätt att förstå och tillämpa för parterna, blir dess syfte inte fullständigt
uppfyllt. Å ena sidan har hyresgästen rätt att känna sig fri och göra sig hemmastadd i
sin bostad. Å andra sidan är det fullt förståeligt att hyresvärden värnar om sin
fastighet och vill ha en viss kontroll över nyttjandet.
Hyresgästföreningen gör varje år en sammanställning av de sex vanligaste
ärendekategorier.6 Lägenhetens skick tillhör den ärendekategori som ofta ligger på
första plats i Hyresgästföreningens sammanställning, det är således ett område där
problem föreligger. Vanligtvis uppstår svårigheter vid byte av lägenhet och flytt. I
samband med flytt bedömer hyresvärden lägenheten genom en besiktning. Resultatet
efter en bedömning av slitaget på lägenheten avgör om hyresgästen blir
betalningsansvarig för eventuell skada. Ett begreppspar som hör till bedömningen av
lägenhetens skick är normalt och onormalt slitage. Gränsdragningen mellan
begreppen blir återigen avgörande för utgången.
5
6

Hyressättningssystemet (2014), Bilaga II
Sammanställning av ärendestatistik (2013), Bilaga I
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I uppsatsen har vi framför allt valt att behandla fyra anspråk som ställs på hyresvärd
respektive hyresgäst. Vi kommer att söka riktlinjer till hur en korrekt bedömning ska
utföras och vilka kriterier som kan användas för att visa vem som bär ansvaret. De
anspråk vi kommer att behandla är ansvar för skador på lägenheten, ansvar för
lägenhetens skick, ansvar vid överlämnande av lägenheten samt ansvar vid försenad
överlämning av lägenheten. Anspråken kommer att behandlas utifrån HL och lagen
om uthyrning av egen bostad, UEB.
Fortsättningsvis kommer vi att använda uttrycken frånträdande/överlåtande hyresgäst
och tillträdande hyresgäst, med dessa begrepp menar vi den gamla hyresgästen som
ska flytta ut respektive den nya hyresgästen som ska flytta in. När vi talar om
flyttstädning menar vi den städning som görs i samband med att den frånträdande
hyresgästen ska flytta ut.

1.2 Problemformulering
Utifrån problembakgrunden har huvudfrågan ” Vilka kriterier kan användas för att
värdera olika anspråk inom hyreslagens ansvar för lägenhetens skick” preciserats med
följande underfrågor:

•

Vem bär bevisbördan för skador på lägenheten vid olika tidpunkter under
flyttperioden?

•

Vad kan hyresvärden förvänta sig av hyresgästens städning?

•

Hur hanteras det oreglerade området försening på grund av dålig städning
inom HL?

•

Kan hyresvärden ställa högre krav på hyresgästens vårdnadsplikt i ett
hyresförhållande som omfattas av lagen om uthyrning av egen bostad?

1.3 Syfte
Avsikten med detta arbete är att ta fram kriterier till olika händelseförlopp inom
städning och skada av lägenhet. Dessa ska vägleda alla inblandade parter i ett
hyresförhållande till att ta ställning vid bedömningen av olika krav som ställs på
hyresvärd respektive hyresgäst. Alla invånare ska ha möjligheten att nyttja och förstå
sin rätt på egen hand, speciellt regler som handlar om något såpass viktigt som den
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egna bostaden. Är lagen oklar förlorar lagen sin verkan och förtroendet för den
svenska rättssäkerheten kan komma att påverkas.
Hyresrätten är en viktig del av civilrätten som berör ett stort antal människor. Vi tror
att det finns samhällsgrupper som inte har den ekonomiska möjligheten att få rättslig
hjälp och en bättre förståelse för de regler som påverkar dem och deras bostad,
exempel på tänkbara grupper kan vara studenter, ensamstående föräldrar och
nyinkomna immigranter. Därför vill vi undersöka frågorna vi beskrivit i
problemformuleringen och se om vi med hjälp av propositioner, förarbeten och
doktrin kan hitta svar eller riktlinjer.
Sammanfattningsvis är syftet med uppsatsen att bidra till en klar vägledning av de
områden som inte är fullt reglerade i HL. På så sätt vill vi underlätta användningen av
HL för alla parter i ett hyresförhållande.

1.4 Avgränsningar
Vi kommer inte att behandla hyreskontrakt som avser uthyrning av lokaler.
Hyresgästens skadeståndsskyldigheter vid brand kommer heller inte att behandlas,
reglerna kring detta område är redan tillräckligt klara.

1.5 Metod och disposition
Uppsatsen skrivs som en juridiskt utredande text. Den primära rättskällan är HL.
Andra rättskällor som kommer att användas i denna uppsats är lagtext, förarbeten
samt litteratur. I viss mån kommer praxis att användas. Vidare har vi hämtat stöd i
hyresnämndens domar och bostadsdomstolen för att komplettera HD domarnas
avsaknad inom området. Samtliga rättskällor kommer att användas som verktyg till att
undersöka och besvara vår problemformulering.
Utöver beskrivna källor har vi kommit i kontakt med hyresgästföreningen i fråga om
antalet ärenden som berör skadeståndsansvaret för lägenhetens skick. En stor del av
uppsatsen stödjer sig på Länsförsäkringars checklista samt andra utvalda checklistor
för flyttstäd. Vi har jämfört checklistorna för att fastställa att kraven på flyttstädning
varierar samt för att undersöka vad hyresvärden kan förvänta sig av hyresgästen och
dennes flyttstädning.

9

För vägledning av uppsatsen var vänlig följ innehållsförteckningen där finns
detaljerad information och hänvisning till rubriker. En redogörelse av de olika
boendetyperna är lämplig för att läsaren enkelt ska kunna följa och förstå det
resonemang och kriterier vi kommer att föra i uppsatsen.
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3. Boendetyper
3.1 Hyresrätt
Definitionen ifråga om hyresrätt till en bostadslägenhet följer av 1 § HL.
1 § 3 st. HL ”Med bostadslägenhet avses lägenhet som upplåtits för att helt
eller till en inte oväsentlig del användas som bostad.”

För att en lägenhet ska anses vara en bostadslägenhet krävs att hyresvärden upplåter
lägenheten för bostadsändamål.7 Begreppet lägenhet omfattar både bostadslägenhet
och lokal, därför är ändamålet med upplåtelsen avgörande för kategorisering av
lägenheten. ”Annan lägenhet” är de lägenheter som inte räknas till bostadslägenhet.
Denna kategori kallas lokal, dit hör bland annat affärer, verkstäder, lager och kontor.8
Nyttjar hyresgästen sin lägenhet till både bostad och affärsverksamhet är det viktigt
att inte använda en större del av bostaden för affärsverksamhet. Används större del av
den totala lägenhetsytan till affärsverksamhet är det inte att betrakta som
bostadslägenhet utan en lokal.9
Hyresavtalet karaktäriseras av följande fyra rekvisit.
1 § 1 st. HL “Detta kapitel avser (1) avtal, genom vilka (2) hus eller delar av
hus upplåts till (3) nyttjande mot ersättning (4). Detta gäller även om lägenheten
upplåtits genom tjänsteavtal eller avtal i anslutning till sådant avtal.”

För att ett hyresavtal ska föreligga krävs (1) ett avtal mellan hyresgäst och hyresvärd
samt att de tvingande rekvisiten är uppfyllda, enligt 1 § 1 st. HL.10 Andra kriteriet
som ska vara uppfyllt är att (2) avtalet avser hus eller delar av hus. Bostadslägenhet
ska vara avsedd helt eller till en inte oväsentlig del till bostad, enligt 9 kap. 3 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152), FTL. Denna bostad ska bestå av ett eller flera
bostadsrum och vara utrustad med kök, kokvrå eller motsvarande tillgång till ett
gemensamt kök.11 Utöver dessa krav ska bostadslägenheten vara utrustad med egen
ingång direkt från trapphus eller korridor. Slutligen krävs det att lägenheten upplåts
7

RBD 1980:32
Holmqvist, L; Thomson, R, Hyreslagen: en kommentar, s. 12
9
RBD 1978:13
10
Prop. 2002:21
11
Dnr/målnr/löpnr: 131 55819-08/111 Skatteverkets ställningstaganden
8
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till (3) nyttjande mot (4) ersättning. Lägenhet som nyttjas utan ersättning omfattas inte
av HL.
3.1.1 Hyra i andrahand
Denna boendeform kräver att samma rekvisit är uppfyllda som för en lägenhet enligt
1 § 1 st. HL. För att en förstahandshyresgäst ska få hyra ut till en andrahandshyresgäst
krävs ett uppfyllande av ytterligare villkor. För att överlåtandet ska vara giltigt krävs
ett samtycke från hyresvärden, enligt 39 § 1 st. HL.
39 § 1 st. HL “Hyresgästen får inte utan hyresvärdens samtycke hyra ut eller
på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand till annan för självständigt brukande
utom i fall som avses i andra stycket eller i 40 §.”

I fall samtycke inte beviljats av hyresvärden kan förstahandshyresgästen vända sig
till hyresnämnden för att ansöka om tillstånd, förutsatt att uthyrningskraven är
uppfyllda.
39 § 2 st. HL “Tillstånd ska lämnas, om
1. hyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan
ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara
förhållanden har beaktansvärda skäl för upplåtelsen, och
2. hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke.”

3.1.2 Uthyrning av egen bostad
Lagen om uthyrning av egen bostad trädde i kraft den 1 februari 2013. Det största
nyheten med lagen är rätten till en relativ fri hyressättning, detta ger en större frihet
att komma överens om hyran.12 UEB omfattar följande äganderätt; villor,
bostadsrättslägenheter som hyrs ut av bostadsrättshavaren, möblerade och omöblerade
rum eller lägenheter.13 Detta innebär att andrahandsuthyrning av en hyresrätt inte
omfattas av UEB, trots att samma andrahandsförhållanden föreligger. Ett annat fall
där UEB inte är tillämplig är när bostadsrättsägare hyr ut fler än en bostad, den som
hyr ut fler än två bostäder anses bedriva näringsverksamhet. UEB gäller endast för
den första upplåtelsen, för senare upplåtelser gäller HL.

12
13

Regeringens faktablad, JU 13.01, januari 2013 (sökning: 2014-04-16)
Grönevall, C, Hyresrätt bostäder och lokaler, s.8
12

UEB ger hyresvärden ovillkorlig rätt att i förtid efter uppsägning minst tre månader i
förväg avsluta ett tidsbestämt hyresavtal. Det ger hyresvärden en möjlighet att snabbt
avsluta ett hyresförhållande vilket inskränker hyresgästens besittningsskydd. En utväg
är att avtala bort hyresvärdens rätt till förtida uppsägning. Värt att nämna att UEB är
tvingande till hyresgästens fördel. Det är möjligt att avtala om att HL ska gälla före
UEB, annars är HL en komplettering till UEB enligt 1 § 7 st. HL.
1 § 7 st. HL “I lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad finns särskilda
bestämmelser om upplåtelse av bostadslägenhet i vissa fall.”

3.2 Bostadsrätt
Bostadsrätter är delar, det vill säga lägenheter av en gemensam fastighet.
Bostadsrättsägarna bildar tillsammans en förening, de fattar gemensamt beslut som
angår fastigheten därav bland annat vem som får ansluta sig till föreningen förutsatt
att kraven för medlemskap inte strider mot villkoren i 2 kap. 2 § 1 st. BL.
2 kap. 2 § 1 st. BL ”Sådana stadgevillkor för medlemskap är utan verkan som
innebär
1. att ett visst medborgarskap eller en viss inkomst eller förmögenhet skall utgöra
förutsättning för inträde i föreningen,
2. att den till vilken en bostadsrätt övergår skall utses av någon annan än
bostadsrättshavaren eller godkännas enligt andra grunder än som gäller enligt denna
lag för inträde i en bostadsrättsförening, eller
3. att villkoret annars med hänsyn till sitt innehåll eller på annat sätt är oskäligt mot
den som vill vinna inträde i föreningen eller överlåta sin bostadsrätt.”

Bostadsrättsavtalet avser en lägenhet som helt eller till en inte oväsentlig del ska
användas som bostad, enligt 1 kap. 6 § BL. Avtalet kan inte tidsbegränsas utan ska
endast innehålla en upplåtelse till nyttjande mot ersättning, enligt 1 kap. 4 § BL.
1 kap. 4 § 1 st. BL ”Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt skall ske till
nyttjande mot ersättning och utan tidsbegränsning. Endast bostadsrättsföreningar får
upplåta sådan nyttjanderätt.”
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3.3 Kooperativ hyresrätt

Kooperativ hyresrätt är ett mellanting av hyres- och bostadsrätt.14 Den väsentliga
skillnaden mellan bostadsrätt och hyresrätt, vad som också är en fördel för
kooperativa hyresgäster, är att hyresgästerna har större inflytande över bostaden än
boenden i en vanlig hyresrätt. Kooperativa hyresgäster kan avtala om förbehåll som
kan komma i strid med lagen, enligt 1 § 6 st. HL.15 Det är viktigt att ta hänsyn till
inskränkningarna i detta dispositiva stycke. Förbehåll som avtalas i strid mot
hyreslagen måste godkännas av hyresnämnden.
1 § 6 st. HL ”Omfattar hyresavtalet minst tre bostadslägenheter, som
hyresgästen skall hyra ut i andra hand eller upplåta med kooperativ hyresrätt, får
parterna avtala om förbehåll som strider mot vad som sägs i detta kapitel om sådana
lägenheter, under förutsättning att förbehållet inte strider mot bestämmelserna om
lokaler och inte heller avser rätten till förlängning av avtalet eller grunderna för
fastställande av hyresvillkoren i samband med sådan förlängning. Ett sådant
förbehåll gäller endast om det godkänts av hyresnämnden. Godkännande behövs
dock inte om staten, kommun, landsting eller kommunalförbund är hyresvärd.”

Det finns två typer av kooperativa hyresrätter, dels ägarmodellen och dels
hyresmodellen.16 Den förra modellen går ut på att föreningen äger minst tre bostäder.
Medan hyresmodellen innebär att föreningen endast hyr lägenheterna som de vidare
hyr ut, alltså en andrahandsuthyrning. Det viktiga är att hyresavtalet omfattar minst
tre bostadslägenheter som respektive förening ska hyra ut.
För att bo i en kooperativ hyresrätt ska hyresgästen betala en medlemsinsats och en
upplåtelseinsats.17 Beloppen skiljer sig, beroende på geografiskt område samt
lägenhetens storlek.

3.4 Ägarlägenhet
Enligt Regeringens förslag till Lagrådet angående ägarlägenhet ska dessa lägenheter
utgöra en tredimensionell fastighet av särskilt slag, för vilka ska avse att rymma
endast en bostadslägenhet, enligt 1 kap. 1 a § 3 mom. JB.18

14

www.OmBoende.se: Bo i kooperativ hyresrätt (Sökning: 2014-04-14)
www.OmBoende.se: Bo i kooperativ hyresrätt (Sökning: 2014-04-14)
16
www.OmBoende.se: Bo i kooperativ hyresrätt (Sökning: 2014-04-16)
17
www.OmBoende.se: Bo i kooperativ hyresrätt (Sökning: 2014-04-16)
18
dnr JU2008/3848/L1 s. 1
15

14

1 kap. 1 a § JB ”3. ägarlägenhetsfastighet: en tredimensionell fastighet som
inte är avsedd att rymma annat än en enda bostadslägenhet.”

Vad som skiljer bostadsrätter från ägarlägenheter är att det förra ägs av en förening
medan ägarlägenheter ägs av enskilda ägare. Detta innebär att ägarlägenheter kan
hyras ut eller överlåtas utan några särskilda inskränkningar. Vidare ska hyresgästen av
ägarlägenheten vara tillförsäkrad inte endast en lägenhet utan också nödvändig
tillträde eller tillgång till bostadshusets gemensamma utrymmen, exempelvis
källarvåning och tomt.19

4 Sedvanligt underhåll
4.1 Normalt slitage
Normalt slitage är de skador som kan förväntas uppstå vid normalt brukande av en
lägenhet. Hyresgästen ansvarar inte för skador som uppstår genom normal förslitning
eller olyckshändelse.20 Hyresvärden ansvarar för att åtgärda dessa skador genom att
bland annat ombesörja lägenheten med tapetsering, ommålning och golvbyten. Detta
är en del av hyresvärdens underhållsskyldighet.21 Frågan som följer är vad som menas
med ”sedvanligt underhåll”. HD har gjort ett uttalande om innebörden för begreppet
”sedvanligt underhåll”22 och menar att ”arbeten som på grund av förslitning eller
liknande omständigheter måste vidtas för att bibehålla fastighetens skick och funktion
när det är fråga om åtgärder som är någorlunda förutsebara och sedvanliga i
betydelsen allmänt brukliga”.23
Detta ger ett utrymme för att visst förnyelse- och utbytesansvar kan ingå i
underhållsansvaret.24 Vad som inte regleras i lagtext är det tidsintervall för
hyresvärdens underhållsansvar, däremot tar hyresnämnden upp ett intervall på 12-15
år. Viktigt att notera är att hyresvärden i allmänhet inte är skyldig att reparera en
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skada i lägenheten som redan funnits vid hyresgästens undersökning och
godkännande.25
Ännu en faktor som påfrestar lägenhetens skick är familjens storlek samt hur
lägenheten brukas av dessa medlemmar. Nämnvärt är att permanent boende medför
större slitage än boende under endast sommaren och helger under övrig del av året.26
Det är obestridligt att hyresgästen ska få etablera sig i sin bostad och att lägenheten
naturligtvis blir försämrad med ålder.27 Genom etablering medför naturligt en viss
grad av slitage som ska betraktas ligga inom ramarna för normalt. Till det normala
slitaget hör bland annat hål i väggarna, fastskruvade bokhyllor, repor eller spår i
golvytan efter sänggavlar och fastbränt fett i ugnen. Hyresgästen har även rätten att
vidta mindre förändringar men inom de stränga ramarna för kreativiteten.28
Hyresgästen har rätten att tapetsera, måla och ändra lägenhetens ytskikt, dessa
privilegier utesluter inte ersättningsskyldigheten i fall förändringarna minskar
bruksvärdet.29
24 a § 1 st. HL ”Bostadshyresgäster har rätt att på egen bekostnad i
lägenheten utföra målning, tapetsering och därmed jämförliga åtgärder. Minskar
därigenom lägenhetens bruksvärde, har hyresvärden rätt till ersättning för skadan.”

4.2 Onormalt slitage
Onormalt slitage är de slitage hyresgästen ansvarar för, kan hyresvärden bevisa att
hyresgästen vållat en skada blir hyresgästen ersättningsskyldig. För att skadorna inte
ska betraktas som onormalt slitage i hyresgästens lägenhet ska lägenheten återställas
till ursprungligt skick när hyresgästen flyttar ut.30 Hyresgästen ansvarar även för
skador som uppstår genom vårdslöshet eller försummelse. Skador som räknas till det
onormala slitaget kan exempelvis vara spräckta handfat eller toalettstolar, sprickor i
badkar och trasiga fönsterrutor samt sönderskavda tapeter.31 Lagstiftarens formulering
i 24 § HL är väldigt omtalad därför kommer vi nedan att beskriva de tre
25
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ansvarsgrunder som beskrivs i paragrafen det vill säga vållande, vårdslöshet och
försummelse.
24 § 1 st. 2 mening HL “Han är skyldig att ersätta all skada som uppkommer
genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör
till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller
som där utför arbete för hans räkning.”

4.2.1 Vårdslöshet, försummelse och vållande
Ett samlingsord för vårdslöshet och försummelse inom juridiken är culpa och innebär
att en skada uppkommit utan avsikt. Fettfläckar som orsakats av att möbler varit
alldeles för nära väggen eller rökning i lägenheten kan vara exempel på skador som
går under culpa. Begreppen vårdslöshet och försummelse anses vara synonymer av
många, vilket har lett till en del förvirring kring begreppen. I paragrafen32 anges
”vårdslöshet eller försummelse” vilket innebär att begreppen är självständiga
ansvarsgrunder. Hyresgästens ansvar kan således grundas på att en skada uppstått
antingen genom vårdslöshet eller försummelse. Vidare borde lagstiftaren mena att
begreppen har två olika innebörder. Paragrafen är otydlig i dess mening och det står
oklart vad lagstiftaren menar med begreppen vilket kan göra det svårt för parterna i ett
hyresförhållande att förstå vilket handlande faller under vilket begrepp. En kritiker till
paragrafen är Magnus Melin, förbundsjurist vid Mäklarsamfundet33 som skrivit en
kommentar till en omdebatterad artikel skriven av Erika P Björkdahl.34
En ytterligare synonym till vårdslöshet och försummelse är oaktsamhet att skilja på
dessa begrepp och kategorisera vad som faller under vilket är näst intill omöjligt. Vi
har dock kommit fram till att det begreppen har gemensamt är att resultatet av ett
handlande varit utan uppsåt.
En större förvirring uppstår när vi lägger till den tredje ansvars grund det vill säga
skada som uppstår av ett vållande. Innebörden av detta begrepp står också oklar,
Magnus Melin kommenterar att ”vålla” är att jämställa med ” av oaktsamhet
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orsaka”.35 Begreppet vållande definieras som ”culpa, oaktsamhet; inom
skadeståndsrätten ibland sammanfattande begrepp för uppsåt och vårdslöshet”.36
Resultatet blir att alla dessa begrepp i grund och botten är synonymer till varandra
enligt vissa författare vilket skulle innebära att formuleringen i 24§ HL är överflödig.
Paragrafen beskriver alltså tre ansvarsgrunder som egentligen har samma innebörd.
Vidare är det oundvikligt att undra över om lagstiftaren haft en mening med att
formulera paragrafen på det sättet. Är formuleringen avsiktlig, vilket vi har anledning
att tro, betyder det att lagstiftaren anser att begreppen har tre olika innebörder.
Förvirringen som råder är ännu ett exempel på att HL är en svårtolkad lag för den
ovane läsaren och kan medföra osäkerhet för parter som berörs av HL.

4.3 Hyresvärdens bevisbörda
Begreppen normalt och onormalt slitage är avgörande om hyresvärden eller
hyresgästen ansvarar för en skada i lägenheten. En annan viktig faktor är om skadan
uppstått före eller under hyrestiden. Som huvudregel har hyresgästen en vårdnadsplikt
och en meddelandeplikt av skador37 medan hyresvärden har bevisbördan.
I NJA 1987 s. 668 begärde hyresvärden ersättning av hyresgästen för skada i en
bostadslägenhet, som uppstått under hyrestiden enligt hyresvärden. I rättsfallet
diskuterade HD hyresvärdens bevisbörda. HD ansåg att tvister med samma karaktär
kan förebyggas i form av någon dokumentation av lägenhetens skick vid tiden för
inflyttning. Den enklaste bevisningen är att utföra ett besiktningsprotokoll. Vidare
sade HD att det rationella är att hyresvärden ansvarar för besiktning eller annan
bevissäkring. Följden av detta blev att bevisbördan låg på hyresvärden för yttranden
om skadan uppstått efter hyresgästens inflyttning.38 Hyresgästen måste i sin tur visa
omständigheter som tyder på att skadan redan fanns innan hyrestiden börjat gälla för
att undvika att bli ersättningsskyldig. Det räcker alltså inte med att hyresgästen endast
påstår att denne inte vållat skadan. Detta uttrycks i NJA 1975 s. 657 på följande sätt:
”Ifrågavarande skada har uppkommit under hyrestiden. Den gäller egendom som
under hyrestiden normalt inte är åtkomlig för annan än hyresgästen och personer för
vilka denne svarar. Det är vidare fråga om skada som typiskt sett uppkommer genom
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ovarsamhet. Skada av nu angivet slag får antagas ha vållats av hyresgästen eller
någon för vilken denne är ansvarig, såvida det inte framkommer omständigheter som
tyder på att skadan kan ha uppkommit på annat sätt”39

4.4 Diskussion
Ett intressant spörsmål är hur bedömningen ser ut om skadan uppstår under
avflyttningsstädningen? Är skadan att räkna till hyrestiden eller anses hyrestiden ha
löpt ut? Ofta ska många moment ske på en och samma dag vid flytt därför är det
viktigt att ha klart för sig när avtalet samt ansvaret slutar att gälla för hyresgästen.
Räknas skadan till hyrestiden blir bedömningen densamma som i NJA 1987 s. 668,
hyresvärden ska bevisa att skadan uppstått under hyrestiden och att hyresgästen vållat
skadan.
Bör utgången ändras trots att en enstaka dag kan skilja de två situationerna ifrån
varandra om ett besiktningsprotokoll redan utförts och avträdande hyresgäst är i det
avslutande skedet av städningen när skadan uppstår? Om så är fallet förutsätter vi att
hyresgästen är helt fri från anspråk och ansvar för skadan. Detta kan tyckas vara
orättvist eftersom hyresgästen vållat skadan. För att göra en korrekt bedömning bör
två frågor klarläggas mellan hyresgäst och hyresvärd:
1. När slutar hyresavtalet att gälla?
2. Finns det ett dokument som ska upprättas för att bevisa att hyresgästen är
fri från ansvar?
Den senare frågan är av störst betydelse, ett godkänt besiktningsprotokoll som
upprättas vid avflyttningen borde vara ett bevis på friskrivning från ansvar av skador
som uppstår av lägenheten efter undertecknandet. Detta är en trygghet för hyresgästen
och en spärr för hyresvärdar som inte kan utnyttja hyresgästen efter avträdandet. Av
den orsaken ligger det i såväl hyresvärdens som hyresgästens intresse att tillsammans
upprätta ett besiktningsprotokoll i rätt tid vid in- och avflyttning. Det mest logiska
borde vara att besiktningsprotokollet är det sista hyresvärden upprättar innan
hyresgästen lämnar över nyckeln. Detta för att hyresgästens vårdnadsplikt och
ersättningsskyldighet för skador av karaktär onormalt slitage ska gälla även vid
flyttstädningen och överlämnandet av lägenheten. Sammanfattningsvis bär
39
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hyresvärden den första bevisbördan detta har fastslagits i NJA 1987 s.668. Med den
första bevisbördan menar vi att hyresvärden ska visa att en skada på lägenheten
uppstått under hyrestiden, den andra bevisbördan flyttas sedan över på hyresgästen
som i sin tur ska motbevisa hyresvärdens anspråk. Med rättsfallet40 som stöd tycker vi
vidare att hyresgästen ska friskrivas från ansvar så fort ett besiktningsprotokoll
upprättats och godkänts. I det omtalade rättsfallet41 menade HD att hyresvärden
ansvarar för att bevis som besiktningsprotokoll ska upprättas. Detta innebär att
hyresvärden kan styra över när protokollet ska utföras och därigenom styra
omfattningen av hyresgästens vårdnadsplikt det vill säga att städning av lägenheten
ska inkluderas och att ingen friskrivning från ansvaret sker förrän lägenheten lämnats
över i ett gott skick.

5. Hyresparternas ansvar i hyresförhållandet
5.1 Vårdnadsplikt och underhållsskyldighet
Bedömningen av normalt och onormalt skick är väsentlig för utfallet i många
skadeståndsärenden som handlar om lägenhetens skick och vem som bär ansvaret för
skador på lägenheten. Kommande avsnitt kommer att redogöra olika ansvar som
åligger hyresvärdar samt hyresgäster i ett hyresförhållande.
Hyresgästen har ett visst ansvar för sin lägenhet och dess skick. Detta ansvar delas
med hyresvärden, därför är det viktigt att skilja mellan hyresgästens vårdnadsplikt och
hyresvärdens underhållsskyldighet. Gränsen mellan begreppen är tydlig och det
föreligger inga svårigheter i att skilja dessa begrepp från varandra.42
5.1.1 Hyresgästens vårdnadsplikt
Hyresgästens vårdnadsplikt omfattar inte endast den avtalade lägenheten utan även
omgivningen, det vill säga fastigheten och andra utrymmen som hör till. Förråd,
gemensam lokal, tvättstuga och trapphus är sådana utrymmen som inkluderas i
hyresgästens vårdnadsplikt.43 Detta innebär inte att hyresgästens ansvar täcker
ombesörjning av större skador, men om möjligt förhindra en mindre skada från att bli
större och allvarligare i framtiden.
40
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24 § 1 st. HL ”Hyresgästen skall under hyrestiden väl vårda lägenheten med
vad därtill hör. Han är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans
vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans
hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där
utför arbete för hans räkning. För brandskada som han själv icke vållat är han dock
ansvarig endast om han brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iakttaga.”

Att förhindra en framtida skada behöver inte nödvändigtvis betyda att hyresgästen
fysiskt ska reparera något, vilket leder oss till hyresgästens meddelandeplikt 24 § 2 st.
HL.
5.1.2 Hyresgästens meddelandeplikt
En del av vårdnadsplikten är att hyresgästen har ett ansvar att meddela hyresvärden
om skador och brister,44 detta ska ske snarast med hänsyn till skadans omfattning och
allvar.45 Finns det en möjlighet till att skadan förvärras och orsakar fler skador ska
hyresgästen omedelbart meddela hyresvärden oavsett vad eller vem som orsakat
skadan. Vidare ska hyresgästen värna om en god miljö och ta hand om gemensamma
utrymmen. Rengöring är en stor del av hyresgästens vårdnadsplikt. Normal förslitning
ingår inte i hyresgästen vårdnadsplikt.46
24 § 2 st. HL ”Uppkommer skada eller visar sig brist som ofördröjligen
måste avhjälpas för att allvarlig olägenhet icke skall uppstå, är hyresgästen skyldig
att genast lämna hyresvärden meddelande om skadan eller bristen. […] Meddelande
om annan skada eller brist än sådan som angivits förut i detta stycke skall lämnas
hyresvärden utan oskäligt dröjsmål. Försummar hyresgästen att underrätta
hyresvärden enligt vad som föreskrivits i detta stycke, är han ansvarig för skada som
föranledes av hans försummelse.”

5.1.3 Hyresvärdens underhållsskyldighet
Hyresvärdens underhållsskyldighet är mer omfattande än hyresgästens vårdnadsplikt.
Underhållsskyldigheten innebär ett ansvar för reparationer av skador som orsakats av
normal förslitning men även att ombesörja lägenheter, fastigheten och gemensamma
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utrymmen med målning och tapetsering, detta ska ske med skäliga tidsintervaller47 (se
avsnitt 4.1).
15 § 2 st. HL ”Om lägenheten helt eller delvis är uthyrd till bostad, ska
hyresvärden i bostadsdelen med skäliga tidsmellanrum ombesörja tapetsering,
målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens
försämring genom ålder och bruk.”

Undantag för hyresvärdens underhållsskyldighet förekommer i 15 § 2st. punkt 1 och 2
HL. Paragrafen reglerar underhållsansvaret i ett enfamiljshus och om hyresavtalet
innehåller en förhandlingsklausul där hyresgästen har möjligheten att avstå från den
reparation som erbjuds och istället få en lägre hyra.48
15 § 2 st. HL ”Detta gäller dock inte, om något annat har avtalats och
1. hyresavtalet avser ett enfamiljshus eller en lägenhet inom en
ägarlägenhetsfastighet, eller
2. hyresavtalet innehåller förhandlingsklausul […].”

En annan viktig del av hyresvärdens underhållsskyldighet är att hyresvärden har
bevisbördan för att skadan uppstått under hyrestiden, att skadan inte omfattas av det
normala slitaget och att skadan orsakats av hyresgästen.49
5.1.4 Lägenhetens skick
I stycke 4.1.1 och 4.1.2 beskrivs ansvaret för underhåll och slitage av lägenheter. För
att göra en korrekt bedömning om vem som bär ansvaret är det viktigt att ha en
utgångspunkt och veta vilket skick på lägenheten hyresgästen som minst kan förvänta
sig när hyresgästen ska flytta in. Därför beskriver följande avsnitt skicket på
lägenheten. 50
Underhållet av lägenhetens skick innefattar mer än bara tapetsering och målning.51
Lägenheter ska avlämnas till nyinflyttade hyresgäster i ett gott skick och även
bibehålla skicket under hyrestiden. Lägenheten ska på tillträdesdagen vara i fullt
47
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brukbart skick, återigen dyker ett begrepp upp i hyreslagen som ger utrymme för olika
tolkningar. En bedömning av vilket skick som anses vara fullt brukbart skick avgörs
av den allmänna uppfattningen på orten.52 Detta gäller om hyresvärden och
hyresgästen inte avtalat om bättre skick.
9 § 1 st. HL ”På tillträdesdagen skall hyresvärden, om inte bättre skick har
avtalats, tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna
uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet.”

I särskilda fall föreligger avtalsfrihet som ger parterna en möjlighet till att avtala om
både bättre och sämre skick.53 Tidigare var det möjligt att hyra ut bostadslägenheter
till ett ”befintligt skick” genom den gamla lydelsen i 11 § 3 st. HL. Användningen av
villkoret ”befintligt skick” förbjöds av Marknadsdomstolen och ansågs vara ett
oskäligt avtalsvillkor54 i fråga om bostadslägenheter. Möjligheten till att avtala om ett
sämre skick finns fortfarande men gäller endast för fritidsbostäder, lokaler eller om
hyresavtalet innehåller en förhandlingsklausul.55
9 § 2 st. HL ”Avtal får dock träffas om att lägenheten skall vara i sämre
skick, om
1. upplåtelsen avser en bostadslägenhet för fritidsändamål eller en lokal, eller
2. hyresavtalet innehåller förhandlingsklausul […]”

Olika tolkningar av begreppet lägenhetens skick kan vara avgörande, utgången kan
skilja sig i det enskilda fallet trots att hyresgästen vidtagit alla rekommendationer som
föreligger. Vi kommer nedan att visa detta genom att presentera ett hovrättsavgörande
och ett HD avgörande. I dagsläget finns inte många HD fall med prejudikatverkan
vilket gör det svårare för berörda parter att hämta råd.
Hovrätten
I hovrättsavgörandet56 hävdar hyresvärden att han gjort en lägenhetsbesiktning och
godkänt lägenheten för att vara i fullt brukbart skick. Hyresgästen hittar däremot en
rad fel, bland annat hade en reparation av lägenheten utförts av den tidigare
52

Holmqvist, L; Thomson, R, Hyreslagen: en kommentar, s. 69
Holmqvist, L; Thomson, R, Hyreslagen: en kommentar, s. 97
54
Dnr D 2/81
55
9 § 2 st. punkt 1 och 2 HL
56
ÖH 3325-07
53

23

hyresgästen. Reparationen var inte utförd på ett fackmannamässigt sätt och bristerna
var tydliga. Hyresgästen ansökte om ett åtgärdsföreläggande hos Hyresnämnden. Den
delade hyresgästens uppfattning av lägenheten. Hyresvärden hade under tiden gjort en
inspektion ett flertal gånger och ändå godkänt skicket. Hyresnämnden kom fram till
att hyresvärden var skyldig att genomföra ett sedvanligt underhåll på lägenheten.
Hyresnämnden, hyresgästen och hyresvärden delade således inte samma uppfattning
om innebörden av ”fullt brukbart skick”.
Högsta domstol
För att en lägenhet ska anses vara i ”fullt brukbart skick” behöver det inte
nödvändigtvis innebära att lägenheten inte går att ”bruka”. I NJA 1964 s. 434
likställdes bland annat ”nött i sådan utsträckning att det blanka ytskiktet varit helt
borta och att dörrarnas, i anslutning till handtagen, färg varit så sliten att den
underliggande mörka masoniten varit blottad”57 med obrukbart skick.58 Lägenheten
var möjlig att bruka fysiskt men ansågs ändå ha brister av sådan omfattning att HD
inte ansåg den vara fullt brukbar som bostadslägenhet.

5.2 Diskussion
Städning i samband med lägenhetsöverlåtelse kan vara en tämligen enkel uppgift. Det
kan tyckas vara en självklarhet att städa sin lägenhet när hyresgästen ska flytta ut för
att lämna en ren lägenhet efter sig till efterträdande hyresgäst. Men det är inte lika
enkelt i praktiken alla gånger. Olika tolkningar på vad städningen ska omfatta och
brist på specifik reglering om städning kan ställa till problem. Situationer som saknar
svar i lagen är bland annat vems uppfattning av begreppet städning som är att anse
som godkänd. Vad händer om städningen inte anses vara godkänd? Ett verktyg som
hyresgästen kan nyttja är de flertal checklistor som finns att hämta på internet. Detta
medför ytterligare problem för den frånträdande hyresgästen i och med att alla
hyresvärdar har olika uppfattning om vad städningen ska omfatta och inte alla har
upprättat checklistor.

5.3 Bedömningsgrunder för att värdera en korrekt utförd städning
Vi anser att en hyresvärd inte kan ställa högre krav på städning än vad en köpare kan
förvänta sig vid köp av villa och bostadsrätt. Därav vårt val att jämföra hyresvärdars
krav med länsförsäkringars boendeguide vid försäljning av fastigheter.59
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Länsförsäkringars boendeguide avser en lista med krav på avflyttningsstädning för
villor och bostadsrätter. Listans innehåll koncentrerar sig på tre huvud- ytor i en
bostad, bostadsrum, kök och badrum. Vi anser att listan är pålitlig eftersom det är ett
seriöst försäkringsbolag som har ett intresse i att vara noggranna och korrekta med
den information den ger ut. Ett intresse finns även i att nyttja strikta krav som ska
följas för att ge ut ersättning till försäkringstagare.
Länsförsäkringars bostadsguide kommer i detta arbete att fungera som en maxgräns
för vad en hyresvärd kan förvänta sig av sin hyresgäst. De krav som är striktare än
Länsförsäkringars anser vi vara för strikt och därmed oskäligt att förvänta sig av
hyresgästen vid flytt. Redan nämnda boendeguide kommer vi att jämföra med
checklistor från utvalda hyresvärdar. Checklistorna innehåller de krav hyresvärdarna
förväntar sig på städningen vid flytt. Vi har brukat checklistor från följande
hyresvärdar: Skandiamäklarna, Biskopen Fastighets AB, Ronnebyhus och
Kistastudentbostäder.

5.3.1 Checklistor
Huvudproblematiken med flyttstädning är att det inte finns en allmänt erkänd
checklista att följa. De flesta hyresvärdar har liknande krav, men inte alltid lika
detaljerade. Checklistorna förklarar att ytor ska rengöras men inte i vilken omfattning.
Visst rengöringsmedel kan medföra skador på vissa föremål, därför är det viktigt att
hyresvärden ger korrekta anvisningar vid användning av lägenhet och armatur som
kräver extra eller speciellt underhåll. Oftast har stora hyresvärdar upprättat en egen
checklista och i och med att det inte finns andra guidelinjer att följa är det svårt för
den enskilde att bedöma om hyresvärden kräver för mycket.
Bostadsrum
För samtliga bostadsrum i bostaden gäller det att målade väggar ska rengöras,
detsamma gäller utrymmet bakom elementen. Det är viktigt att dekaler och
klistermärken tas ned från väggar och liknande ytor, samma gäller krokar och tavlor.
Fönster ska rengöras invändigt och utvändigt samma sak gäller för fönsterbågar och
snickeri. Förekommande persienner ska avtorkas. Garderober, garderobsinredningar
och ytorna ovan garderoben ska noggrant våttorkas med rengöringsmedel. Till sist ska
golvlister, trösklar och golv rengöras noggrant.
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Kök
Kök däremot är ett område som kräver noggrannare städning på grund av den flitiga
användningen som ofta inkluderar matlagning som kan orsaka bland annat fettfläckar.
Alla vitvaror, diskmaskin, spis, kyl, frys och sval, ska dras ut ur väggen och alla sidor
ska rengöras. Spisen ska rengöras, detta inkluderar kokplattornas kanter, ugnen och
värmeskåpet, även här ska dubbla ugnsluckor rengöras. Köksfläkten och ventiler ska
rengöras in- och utvändigt samt en rengöring av över- och undersidan av skärbrädor.
Taket, väggarna och skåpssidorna är också ytor som ska vara rena.
Badrum
Badrummet är en relativt liten yta men ska ändock rengöras noga. Speglarna och
badrumsskåpen ska torkas och putsas. Toaletten ska rengöras in- och utvändigt, detta
ska rengöras med rengöringsmedel. Samma sak med badkaret, en in- och utvändigt
med rengöringsmedel, glöm inte att rengöra badkarsgolvet eller duschgolvet och rensa
golvbrunnen. Tvättstället ska rengöras både ovanpå och under samt en torkning av
väggar och golv med rengöringsmedel

5.3.1.1 Ronnebyhus checklista
Ronnebyhus checklista är väldigt odetaljerad. De har endast skrivit vilka ytor som ska
städas och inte om nedmontering krävs eller att alla sidor av inredning omfattas.60 En
noggrann rengöring av alla ytor kan tyckas vara självklart men det är bättre att
hyresvärden är övertydlig än att det uppstår missförstånd. Om vi jämför denna
checklista med länsförsäkringars, saknar Ronneby detaljer som att spisen ska dras ut
och om speciellt rengöringsmedel ska användas.
Betyg: otydlig
5.3.1.2 Biskopen Fastighets AB checklista
Biskopen Fastighets AB61 checklista består av tre sidor med checkrutor. Mer
detaljerad än länsförsäkringars lista. Innebär detta en inskränkning av parternas
förhandlingsutrymme? Biskopen kräver att dörrar och handtag torkas av,
väggkontakter samt strömbrytare avtorkas, blandare i badrum, toalett och kök kalkas
av och rengörs.
Betyg: tydligt och detaljerat
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5.3.1.3 Skandiamäklarnas checklista
En detaljerad checklista, och väldigt många likheter med villa städförpliktelserna.62
Det som saknas är hur och om speciella rengöringsmedel ska användas.
Betyg: okej
5.3.1.4 Kistastudentbostäder checklista
Kistastudentbostäders63 checklista beskriver inte om nedmontering av exempelvis
fönster krävs. Däremot finns detaljer om att fönster ska rengöras med mjuk svamp
eller fuktig trasa.
Betyg: okej

6. Försening
6.1 Överlåtelse av hyresrätt
Detta kapitel handlar om hyresgästers ansvar vid överlåtelse av bostadslägenhet. En
uppdelning av 38 § HL inträffade vid 1993 års lagändring. I nuvarande paragraf
handlar första stycket om avträdande hyresgästsansvar och andra stycket om
tillträdande hyresgästsansvar samt en inskränkning i tillträdande hyresgästsansvar vid
överlåtelseformen lägenhetsbyte.64
Överlåtelse av hyresrätt innebär att avtalet tas över av tillträdande hyresgäst eller
överförs på den tillträdande hyresgästen med godkännande av antingen hyresvärden
eller hyresnämnden. Följden blir att de gamla avtalsvillkoren gäller för den nya
hyresgästen. Enligt huvudregeln ansvarar både avträdande och tillträdande hyresgäst
solidariskt för de avtalsförpliktelser som står skrivna för tiden före överlåtelsen.
Resultatet blir i sin tur att tillträdande hyresgäst kan bli betalningsansvarig för
obetalda hyror innan denne överhuvudtaget fått tillgång till lägenheten. Hyresvärden
kan kräva båda hyresgästerna att svara för de förpliktelser som åligger de båda trots
att överlåtande hyresgäst orsakat kostnaden. Visserligen kan tillträdande hyresgäst i
sin tur kräva den överlåtande hyresgästen på de belopp denne tvingats att betala, så
kallad regressrätt. Detta är en ytterst osäker garanti eftersom den tidigare hyresgästen
antagligen inte haft medel att betala hyresvärden i första hand.
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Samtycker hyresvärden till att hyresgästen överlåter hyresrätten kan frånträdande
hyresgäst bli helt fri från ansvar efter överlåtelsen. Eftersom regleringen 38 § 1 st. HL
är dispositiv, detta innebär att hyresvärden har rätt till att avtala om ett sådant ansvar
som beskrivits ovan.65
38 § 1 st. HL ”Överlåter hyresgästen hyresrätten med samtycke av
hyresvärden eller med tillstånd av hyresnämnden, är han fri från de skyldigheter som
hyresavtalet innebär för honom för tiden efter överlåtelsen. Detta gäller endast om
inte annat villkor ställts upp i samband med samtycket eller tillståndet.”

6.2 Byte av hyresrätt
Sker istället ett byte av hyresgäster i form av ett lägenhetsbyte, enligt 38 § 2 st. HL,
tecknas det ett nytt kontrakt med den tillträdande hyresgästen. Följden blir att
ansvarskedjan bryts och den tillträdande hyresgästen kan inte svarar för de
förpliktelser som ålåg den tidigare hyresgästen.66
38 § 2 st. HL ”[…] Vid ett lägenhetsbyte har en ny bostadshyresgäst dock ett
sådant ansvar endast om han gentemot hyresvärden i en särskilt upprättad handling
har åtagit sig det. Ett sådant åtagande medför inte skyldighet att betala något annat
än hyresskulder och inte heller skyldighet att betala sådana skulder till ett högre
belopp än som motsvarar hyran för de tre kalendermånaderna närmast före
överlåtelsen.”

Möjligheten till att bli solidariskt ansvarig för förpliktelser hyresgästen själv inte
orsakat är ett ansvar många hyresgäster inte känner till. Ett lägenhetsbyte är därför en
säkrare form av flytt. Det tryggar hyresgästen men ställer även ett högre krav på
hyresvärden. Eftersom hyresvärden inte kan kräva den tillträdandehyresgästen på
obetalda hyror och skador ligger det därför i hans intresse att kontrollera att alla hyror
är betalda och att en korrekt inspektion av lägenheten utförs, för att konstatera
eventuella skador före överlåtandet. Ett åtagande av den nya hyresgästen är godtagbar
endast om det uttrycks skriftligen. Detta gäller dock inte för den frånträdande
hyresgästens skadeståndsansvar. Åtagandet kan gälla max tre månadshyror.67
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6.3 Ansvar vid försenat tillträde av hyreslägenhet
Hittills har läsaren förhoppningsvis fått tillräckligt med fakta för att skapa sig
förståelse om hyresgästens vårdnadsplikt och hyresvärdens underhållskyldighet samt
de gränserna som föreligger däremellan. I följande avsnitt kommer vi att lägga till
ytterligare reglering och scenarion där otydligheter kring vem som bär ansvaret kan
förekomma.
6.3.1 Försening på grund av hyresvärd
Hyresgäster har rätt till ersättning vid försening av inflyttning i vissa fall, enligt 13 §
HL. Är lägenheten inte klar till inflyttningsdatumet kan hyresgästen få nedsättning av
hyra, ersättning för merkostnader eller även vid grövre fall säga upp avtalet.
13 § 1 st. HL ”Avser hyresavtalet en lägenhet som inte färdigställts när
avtalet ingicks och är lägenheten ännu ej i färdigt skick när tillträde skall ske, har
hyresgästen rätt till skälig nedsättning av hyran och sådan rätt att säga upp avtalet
som anges i 11 §. Uppsägning får ske även före den avtalade tillträdesdagen, om det
är uppenbart att lägenheten då inte kan användas för avsett ändamål.”
13 § 2 st. HL ”Hyresgästen har även rätt till ersättning för skada […]”

Vid uppsägning av avtalet måste bristen vara av väsentlig betydelse, 11 § HL.
Merkostnaderna kan hyresvärden göra sig skyldig till i form av boende på hotell eller
förvaring av möbler under den tid hyresgästen inte kan tillträda lägenheten.
Hyresgästen är även berättigad till skadestånd vid uppsägning av avtalet.68 Viktigt att
nämna är att 13 § HL endast gäller för nybyggda lägenheter och lägenheter som helt
byggts om för att användas på annat sätt än tidigare. Reglerna kan därför inte
tillämpas på redan befintliga lägenheter med samma ändamål men som endast rustats
upp, även om upprustningen är omfattande.
6.3.2 Försening på grund av frånträdande hyresgäst
Försenad inflyttning kan även bero på den avträdande hyresgästen. I detta fall är 14 §
HL tillämplig. Paragrafen reglerar situationer som beror på att den avträdande
hyresgästen inte utrymt lägenheten i rätt tid. Till följd därav kan den nya hyresgästen
inte använda lägenheten eller delar av den på avtalad tid.
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14 § 1st. HL ”Är lägenheten ej utrymd i rätt tid av den som skall flytta, har
hyresgästen rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid han inte kan använda
lägenheten eller en del av den. Om hindret inte genast undanröjs efter det att
hyresvärden har underrättats om förhållandet, gäller bestämmelserna i 11 § om rätt
för hyresgästen att säga upp avtalet på grund av brist i lägenheten.”

Under dessa förhållanden har den tillträdande hyresgästen rätt till nedsättning av
hyran för den tid han hindras från att använda lägenheten. Även under dessa
förhållanden finns möjligheten för den tillträdande hyresgästen att säga upp avtalet.
Hindret måste vara av väsentlig betydelse eller om hyresvärden inte vidtar åtgärder
snarast möjligt efter att han fått kännedom om hindret.
Den överlåtande hyresgästen kan bo kvar med eller utan laga rätt i lägenheten vid
försening. Är det fall av olaga rätt kan frånträdandehyresgäst bli skadeståndsskyldig
till hyresvärden. Om han däremot bor kvar med laga rätt på grund av att
hyresnämnden prövar hans rätt till förlängning av avtalet har den frånträdande
hyresgästen företräde över den tillträdande hyresgästen.69
6.3.3 Saknad reglering på området försening vid flytt
En redogörelse av befintlig reglering på området försening av lägenhetsöverlåtelse är
redan gjord.70 En kort presentation av den brist i regleringen som vi upptäckt har
också framförts, det vill säga försening av lägenhetsöverlåtelse på grund av dålig
städning som frånträdande hyresgäst ansvarar för. Vi har inte lyckats hitta någon klar
vägledning i varken lag, praxis eller förarbeten. Ändå är det tydligt att problem
föreligger inom området. Det är ett bortglömt men inte osynligt område. Att reglering
saknas upptäckte vi genom artiklar och forum på internet där berörda personer ställer
frågor som det inte finns tydliga svar på. Ett exempel är en artikel på en städfirmas
hemsida om flyttstädning. Artikelförfattaren Anders Ingvarsson beskriver städningen
som ett problem och att några riktiga regler om vad städningen ska omfatta inte finns.
Det är många moment som parterna ska lyckas få ihop, oftast på en dag och utan
givna regler att följa. Att bråk mellan parterna blir en följd av detta anser han inte vara
något konstigt. 71
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Försening på grund av dålig städning kan tyckas vara en oviktig detalj som parterna
själva kan komma överens om när problemet väl dyker upp. Men olika tolkningar på
vad en städning ska omfatta och diskussioner om detta mellan hyresgäst och
hyresvärd kan bidra till onödiga förseningar och kostnader för alla inblandade parter, i
form av förlorad hyra och i värsta fall rättegångskostnader. Därför kommer vi i det
här avsnittet att upprätta ett förslag på kriterier som kan användas både till
hyresgästens respektive hyresvärdens fördel vid en avvägning av vem som bär
ansvaret.
Vid hyra av en bostadslägenhet upprättas ett skriftligt hyreskontrakt, som
utgångspunkt gäller självklart det som hyresgästen och hyresvärden avtalat om,
ditintills avtalet strider mot tvingade regler i HL. Det karakteristiska krav som ställs
på ett hyresavtal är.72
1. Upplåtelse av hus eller del av hus
2. En upplåtelse som är begränsad i tiden
3. Vederlag ska utgå
4. Skett genom avtal

6.4 Diskussion
6.4.1 Bedömningsgrunder för vem som bär ansvaret vid försening orsakat av dålig
städning
I avsnitt 5.2 beskriver vi olika typer av kriterier på städning som hyresvärdar ställer på
sina hyresgäster i form av checklistor. Är listan ett avtalsvillkor som finns med i
hyreskontraktet har denna lista en större verkan än en generell lista. Det senare
alternativet hittas ofta på hyresvärdens hemsida och fungerar snarare som ett
hjälpmedel än ett krav. Anledningen är att giltiga avtal och avtalsvillkor har en
bindande verkan.
Trots att en checklista tagits med i hyreskontraktet innebär detta inte att
hyresförhållandet blir problemfritt vilket leder oss till vad hyresvärden faktiskt har rätt
till att kräva av frånträdande hyresgäst vid flytt. Hyresvärden kan upprätta en
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checklista som antingen är för strikt eller inkomplett och även där kan problem
uppstå.
6.4.2 Strikt checklista
En allt för strikt checklista kan anses vara ett oskäligt villkor i förhållande till
hyresavtalets helhet. Ett sådant krav skulle kunna medföra att avtalet riskerar att
ogiltigförklaras.73 Vid bedömningen av vad som anses vara en för strikt checklista har
vi brukat länsförsäkringars checklista74 och en artikel skriven75 som en max gräns.
Ställer hyresvärden högre krav än vad som ställs på villaägare och bostadsrättsägare
vid försäljning anser vi kravet vara oskäligt. Detta utifrån en logisk synvinkel, ett
högre krav bör ställas på en ägare än en hyrestagare bland annat för att det handlar om
ett köp och ett högt belopp som ska betalas. Därav har skadorna större betydelse för
köparen eftersom det är köparen som får stå för eventuella reparationskostnader
därför är det också viktigt för köparen att upptäcka eventuella skador tidigt. Skador
som uppstår vid ett byte av hyresgäster påverkar inte den tillträdande hyresgästen på
samma sätt eftersom denne blir skyddad av hyresvärdens underhållsskyldighet. Att
åberopa en strikt checklista är sammanfattningsvis till hyresgästens fördel eftersom
det finns en chans att kravet ogiltigförklaras.
6.4.3 Inkomplett checklista
En inkomplett checklista kan istället ge hyresvärden utrymme till att ställa ytterligare
anspråk på hyresgästen utöver checklistan. Nackdelen blir dock att bevisbördan ligger
på hyresvärden och kan komma att väga tyngre i fall med checklista än utan lista,
eftersom hyresgästen kan hävda att den upprättade checklistan är uppfylld och
hyresgästen därmed är fri från ansvar, medan hyresvärden inte är nöjd med
städningen. Den hjälp hyresvärden kan använda sig utav är att hyresgästens
vårdnadsplikt inte är uppfylld, 24 § HL, och därigenom ställa ett högre krav än vad
som ställts i checklistan. Vid användning av 24 § HL har hyresvärden oftast
bevisbördan, denne ska alltså bevisa att skadan uppstått under hyrestiden.76 Det kan
vara svårt för hyresvärden att bevisa vem som vållat skadan. I sådana fall presumerar
domstolar ofta att skador som uppstår inom hyrestiden är hyresgästens ansvar på
grund av att hyresgästen har ensam tillgång till lägenheten. Hyresgästen måste i sin
tur bevisa att han/hon inte vållat skadan och sålunda undgå att bli ersättningsskyldig.
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Det är därför nästan viktigare för hyresvärden att utföra ett besiktningsprotokoll vid in
– och utflytt än att ta med checklistor i hyresavtalen. Besiktningsprotokoll är det
enklaste sättet för hyresvärden att bevisa vilka skador som redan existerade vid
inflyttningen respektive vilka skador som uppstått under hyrestiden.77
6.4.4 Ansvarsfrihet
Den inkompletta checklistan kan användas till hyresgästens fördel. Omfattar listan
ytterst små krav på städning kan hyresgästen med väldigt liten ansträngning hävda att
ansvarsfrihet råder på grund av att kraven på listan är uppfyllda. Som ovan nämnts har
hyresvärden en möjlighet i 24 § HL. En annan faktor som kan vara av betydelse är om
checklistan är med i hyresavtalet eller generellt upprättad. Den avtalade checklistan
kan vara ett tyngre stöd för hyresgästens ansvarsfrihet än den generella listan.
Det finns risk för att ansvarsfriheten blir mer komplicerad när en tredje part blir
inblandad, det vill säga den tillträdande hyresgästen. Ett ytterligare oreglerat scenario
är vad som gäller om hyresvärden godkänner den frånträdande hyresgästens städning,
men den tillträdande hyresgästen inte är nöjd och anser att lägenheten är i sådant
skick att det inte går att flytta in på tillträdesdagen. Det här är en situation vi lyckats
upptäcka genom ett flertal forum på internet där privatpersoner söker hjälp och
förståelse för oreglerade situationer inom hyreslagen. Många undrar vad de har rätt till
och tycker att hyresvärdens handlande är ologiskt i vissa fall. Det fall vi blev
inspirerade av var en person som uppfyllt alla krav som ställts i mäklarsamfundets
lista på krav, lägenhetsbesiktningen blev godkänd och hon flyttade till en annan ort.
Dagen därpå krävde hyresvärden att hon skulle komma tillbaka för en städning som
skulle innebära en heldags jobb för att den nya hyresgästen var missnöjd. Personen
befann sig långt bort och hade ingen möjlighet till att komma och inga städfirmor var
tillgängliga. Det hela slutade med att den frånträdande hyresgästen fick betala en natt
på hotell till den tillträdande hyresgästen för att dagen därpå betala en städfirma för
städningen.
Eftersom städningen godkänts av hyresvärden, trots strikta krav, kan vi säkerligen
konstatera att det är högst osannolikt att lägenheten var i sådant skick att den
tillträdande hyresgästen inte kunde vistas där. Den här situationen kan tyckas vara
overklig och väldigt sällsynt. Men det händer i verkligheten och många hyresgäster
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vet inte vad som är rätt eller fel och går därför med på orimliga krav som ställs för att
undvika ytterligare problem. Det ovan beskrivna är ett tydligt exempel på att en mer
detaljerad reglering saknas på området. Vidare bidrar den beskrivna problematiken
med en brist i den svenska rättssäkerheten, när en del av rättsäkerheten är att regler
ska tillämpas på ett korrekt och förutsebart sätt78, bristen på reglering inom området
skulle innebära att parterna inte har en möjlighet till att förutse utgången av ärendet
ifall det skulle bli en tvist som tas till domstol.
Vi går tillbaka till exemplet och ställer oss frågan, har hyresvärden rätt till att kräva
frånträdande hyresgäst på ytterligare anspråk efter en godkänd besiktning? Värt att
nämna är också att innan hyresvärden godkände besiktningen hade han två
anmärkningar som frånträdande hyresgästen åtgärdade. Ytterligare krav efter en
godkänd besiktning i det här fallet tycks vara orimligt. Det rationella enligt vår
mening borde vara att hyresvärden får ställa anspråk på hyresgästens städning fram
till att hyresvärden godkänner en besiktning av den lägenhet som ska överlåtas. Ett
godkännande borde likställas med att hyresgästen blir fri från ansvar i alla fall för den
del av överlåtelsen som handlar om lägenhetens skick. Sedan kan hyresgästen
fortfarande ha obetalda hyror eller liknande som innebär ett ansvar.
Återigen finns inte detta reglerat och vi kan endast spekulera. Med det som anledning
har vi tagit fram några kriterier som är relevanta att ta hänsyn till vid en bedömning
av liknande fall. Till hyresgästens fördel är en godkänd besiktning, helst skriftlig
eftersom muntliga avtal är svåra att bevisa och kan leda till ett ord mot ord situation.
Vidare kan formen av lägenhetsöverlåtelsen ha en betydelse för om hyresvärden kan
ställa ytterligare anspråk på den frånträdande hyresgästen. Sker en överlåtelse av
lägenheten, 38 § 1 st. HL, ansvarar frånträdande och tillträdande hyresgäst solidariskt
för de förpliktelser som står i hyresavtalet. Vilket kan tolkas som att den tillträdande
hyresgästen kan bli ansvarig för att åtgärda den dåliga städning denne själv upptäckt
vid tillträdandet av lägenheten. Har istället ett lägenhetsbyte skett, 38 § 2 st. HL, som
innebär ett nytt hyreskontrakt med tillträdande hyresgäst79 bryts ansvarskedjan och
den nya hyresgästen svarar inte för den frånträdande hyresgästens förpliktelser för
tiden innan lägenhetsbytet.
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6.4.5 Tid för besiktning
Vid en besiktning av lägenheten är det hyresvärden som har bevisbördan för skador
som inte går under det normala slitaget.80 Vid en flytt är det ofta många moment som
ska vara klara på en och samma dag vilket kan vara svårt att hinna med. Hyresgästen
ska på tillträdesdagen lämna en ren och tom lägenhet samtidigt som denne oftast
måste hinna flytta in i sin nya lägenhet samma dag, som i sin tur ska vara i gott skick.
Därför ligger det i båda parternas intresse att utföra en besiktning av lägenhetens
skick i god tid för att hyresgästen ska ha tillräckligt med tid på sig att åtgärda
hyresvärdens anmärkningar. Det ger också hyresgästen en möjlighet att hitta det mest
ekonomiska gynnsamma alternativet. Parterna har god tid på sig att komma fram till
en rättvis lösning, även hyresvärden slipper onödiga kostnader som reparation,
rättegångskostnader samt förlorad tid och hyra.
Tabell A visar kriterier som kan användas till respektive parts fördel när en
bedömning ska göras för vem som bär ansvaret. Tabellen är en sammanställning av
det som sagts i kapitel sex.
Tabell A

Fördelar för:

Hyresgäst
Generell checklista (ej med i
kontrakt)

Hyresvärd
Bifoga checklista i
kontrakt

Strikt checklista

Inkomplett checklista

36 § AvtL

24 § HL

Ansvarsfrihet

Muntligt godkännande

Skriftlig, godkänd besiktning

Lägenhetsbyte, 38 § 2st.
HL

Överlåtelse av lägenhet, 38
§ 1 st. HL

Besikta i tid

Besikta i tid
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6.5 Hur bedömningsgrunderna skiljer sig i ett hyresförhållande som går
under UEB
Fortsättningsvis kommer vi att använda förkortningen UEB och med det referera till
lagen om uthyrning av egen bostad. Uttrycket UEB- förhållande kommer också att
användas, med det menar vi ett hyresförhållande som uppfyller de krav som finns
ställda i 1 § UEB och är därmed berättigad att nyttja lagen. Med egen bostad menas i
denna lag villor, bostadsrättslägenheter som hyrs ut av bostadsrättshavaren,
möblerade och omöblerade rum eller ägarlägenheter. Det vill säga bostäder som ägs
av uthyraren men ingår inte i näringsverksamhet. Hyr ägaren ut fler än tre lägenheter
är det att anse som näringsverksamhet. I det fall en person hyr ut flera lägenheter
gäller UEB upplåtelsen endast på den första bostaden.81
1 § Denna lag gäller hyresavtal som avses i 12 kap. 1 § jordabalken, genom vilket
någon utanför näringsverksamhet upplåter en bostadslägenhet för annat än fritidsändamål.
Lagen gäller dock inte upplåtelse av en hyresrätt i andra hand. Om fler än en lägenhet
upplåts, gäller lagen endast den första upplåtelsen.

Det är viktigt att förstå tyngden i uthyrningen av sitt hem. Efter ett antal år har
bostaden ett ovärderligt värde, en egen bostad som formats efter den egna
hyresvärdens personlighet. Detta affektionsvärde kan kräva högre krav på aktsamhet
från den tillträdande hyresgästen. Det föreligger en risk i att överlåta bostaden till
hyresgästen samt en risk som hyresgästen tar genom att flytta in i överlåtarens hem.
Bestämmelserna i HL gäller på hyresförhållandet om inte annat föreskrivits i UEB.82
De två största skillnaderna mellan UEB och HL är att ett besittningsskydd för
hyresgästen inte ges som det gör i HL. Den logiska förklaringen till detta är att
hyresvärden hyr ut sin privata ägarlägenhet och äganderätten sätts i det fallet över
nyttjanderätten. Den andra stora skillnaden är att UEB ger större möjligheter till att
snabbt avsluta ett hyresförhållande oavsett om hyresförhållandet är tidsbestämd, detta
måste dock ske minst tre månader i förtid.83 Hyresparter avtalar oftast bort UEB och
menar att HL är tillräcklig. Ett förslag på en enklare lösning hade varit att kassera
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UEB och istället utöka HL på det sätt Christer Grönevall beskriver i sin bok, Hyresrätt
bostäder och lokaler.
6.5.1 Snabbt avslut på hyresförhållandet
För vanliga hyresförhållanden gäller en självverkande förlängning på obestämd tid.
Det finns två alternativ som leder till en självverkande förlängning. Det första
alternativet är att det inte sägs upp och automatiskt blir förlängd. Det andra
alternativet är om annan uppsägningstid avtalats mellan hyresvärd och hyresgäst.
UEB-förhållandet däremot medför ett upphörande av avtalet vid hyrestidens utgång,
alltså gäller den automatiska förlängningen inte. Detta ger hyresvärden en ovillkorlig
rätt att, i förtid efter uppsägning om minst tre månader, avsluta ett tidsbestämt
hyresavtal. Hyresvärden erhåller en obestridlig fördel i det aktuella hyresavtalet
medan hyresgästen går miste om en av de bättre fördelarna HL innefattar. Därav
anledningen till varför många väljer att avtala bort UEB.
6.5.2 Besittningsskyddet
En viktig fördel för hyresgäster är besittningsskyddet. Hyresgästen har i regel rätt till
förlängning av sitt hyresavtal när hyresvärden säger upp avtalet och begär att
hyresgästen ska flytta ut om anledningarna inte är skäliga nog.84 Denna rätt finns inte
i hyresförhållanden som omfattas av lagen om uthyrning av egen bostad. Detta
hindrar dock inte parterna att avtala om att en besittningsrätt ska anträffas mellan
hyresvärd och hyresgäst. Att det saknas ett besittningsskydd vid uthyrning av egen
bostad innebär en klar fördel för hyresvärden som kan begära att hyresgästen ska
flytta när hyresvärden vill. I vanliga fall utgår en ersättning eller förlängning av
avtalet om hyresgästen tvingas att flytta av en oskälig anledning eller om hyresgästen
inte godtar nya hyresvillkor. I ett UEB- förhållande utgår varken ersättning eller
förlängning85 vid frånträde av avtal.
Besittningsskyddet är en viktig del av hyresgästens rätt i ett hyresförhållande. Att som
hyresgäst avsäga sig denna rätt innebär en stor nackdel och osäkerhet för hyresgästen
eftersom ett sådant hyresförhållande endast är temporärt. Hyresvärden är den som
bestämmer hur länge hyresförhållandet kommer att vara. Det är å andra sidan
förståeligt att hyresvärdens ska ha rätten att återvända till sin egen bostad när denne
önskar.
84
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6.5.3 Hyresvärdens krav på städning
Uthyrning av egen bostad berör privatpersoner eftersom näringsverksamhet inte
omfattas av UEB. Frågan som följer är vad hyresvärden kan kräva av sin hyresgäst i
ett UEB- förhållande? Är det skäligt för hyresvärden som hyr ut sin egen bostad att
kräva noggrannare städning? Bostaden kan överlämnas fullt möblerad. Räcker det för
hyresgästen att endast städa efter sig? Eller föreligger ett visst ansvar för hyresvärdens
kvarlämnade möbler? Med tanke på att hyresvärden endast har en hyresgäst kan vi
anta att det finns goda grunder för att hyresvärden och hyresgästen kan ha en nära
kontakt. Det innebär att hyresgästen snabbt kan få svar på frågor och hyresvärden
snabbt kan meddela viktig information. Vidare kan högre standard på ägarlägenheter
och dess omgivning förekomma, detta är en extravagans som hyresgästen erbjuds. Att
nyttja en bostadsrätt men ha hyreslagens rättigheter till sitt förfogade kan tyckas vara
ett idealiskt bostadsförhållande. Därför finns det viss skälighet i att högre krav kan
förväntas utav hyresgästens vårdnadsplikt i sådana förhållanden.
6.5.4 Hyresgästens ansvar för skador i ett UEB- förhållande
Det är inte ovanligt att hyresvärden lämnar kvar sina möbler i bostaden som han hyr
ut. Detta kan anses vara en grund för ytterligare förväntningar och krav på
hyresgästens underhåll av lägenheten. Det kan handla om ömtåliga diskbänkar av en
trä variant som kräver inoljning eller slipning ett antal gånger per år. Det kan även
handla om andra exklusiva möbler som kräver extra aktsamhet av hyresgästen. Vi
tycker att det är otvivelaktigt att sådant ansvar bör delas mellan hyresgäst och
hyresvärd. Hyresvärdens ansvar ligger i att meddela hyresgästen om instruktioner för
korrekt användning av aktuella möbler, annars kan hyresvärden inte förvänta sig
minimalt slitage på möbeln. Vi har kommit att kalla detta för en omvänd
meddelandeplikt. Hyresgästens ansvar blir att följa instruktionerna korrekt för att hålla
sig till ett normalt slitage av lägenheten och dess innehåll.
Vi anser alltså att ansvaret kan skilja sig i en omöblerade respektive möblerade
lägenhet. Sammanfattningsvis kan en hyresvärd som hyr ut sin bostad enligt oss ställa
högre krav på städning och underhåll än vad en hyresvärd kan förvänta sig i ett
vanligt hyresförhållande. Detta för att hyresvärden lämnar ut sin privata bostad och i
vissa fall erbjuder en bättre standard med samma rättigheter och skyldigheter som i ett
vanligt hyresförhållande. Nedan redovisas en tabell som kompletterar tabell A med
ytterligare fördelar för respektive part i ett UEB- förhållande.
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Tabell B

Fördelar för:

Hyresgäst

Privat hyresvärd

Omvänd
meddelandeplikt

Högre krav på städning
och underhåll kan ställas

Möblerad lägenhet

Ytterligare krav kan
ställas vid möblerad
lägenhet

Bättre standard

Möjlighet till nära kontakt
med hyresgäst

Samma rättigheter
som i vanligt
hyresförhållande

Större
förhandlingsutrymme än i
vanligt hyresförhållande

Möjlighet till när
kontakt med
hyresvärd

Säga upp hyresavtal
snabbt, hyresvärdens
äganderätt står över
hyresgästens nyttjanderätt

6.5.5 Ställningstagande till UEB
UEB- förhållandet är en medveten risk tagen av både hyresvärden och hyresgästen.
Ett UEB- förhållande kan vara en fördel för parterna i ett förhållande där god
kommunikation och relation föreligger. Men dessa hyresförhållanden brukar oftast
vara en kortsiktig lösning för exempelvis studenter. Vill hyresgästen ha ett långsiktigt
hyresförhållande är HL att föredra för hyresgästens räkning.
Avslutningsvis delar vi Christer Grönevalls kritiska syn på UEB. Hur stor fördel bör
egentligen ges till hyresvärden vid uthyrning av egen bostad utan att lagen står i strid
med att hyreslagen ska vara en social skyddslagstiftning?86 Ett annat argument mot
UEB från vår sida är att andrahandsförhållandet det vill säga hyresgästen som hyr
bostaden är precis detsamma som när en hyresgäst hyr en vanlig hyresrätt i
andrahand. Det som avgör ifall UEB kan tillämpas eller inte är alltså
förstahandsförhållandet. Visserligen är det förståeligt att en bostadsrättsägare vill ha
större rätt över sin bostad än en vanlig hyresvärd. Men hyresgästen hamnar i kläm
eftersom andrahandsförhållandet är samma men olika regler tillämpas beroende på
vem hyresvärden är. Detta strider istället mot likhetsprincipen på grund av att
hyresgästerna inte behandlas lika. Vi håller med Christers förslag om att utöka HL
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istället för en separat lag för uthyrning av egen bostad.

7. Slutsats
7.1 Avslutande ord
Syftet med vår uppsats har varit att beskriva nuvarande paragrafer i HL som reglerar
de krav som ställs på hyresgäst respektive hyresvärd för vård av lägenhet, ansvar vid
försening och flytt samt hur rättsläget ser ut i förhållande till UEB. Vidare har arbetet
gått ut på att presentera och finna stöd för de brister vi upptäckt i HL. Slutligen
upprättas ett förslag på kriterier som parter i ett hyresförhållande kan använda för att
finna vägledning till hur en bedömning för ansvar ska göras och på vilka grunder. Det
primära problemområdet i uppsatsen har varit vilka krav som kan ställas på
flyttstädning och ställningstagande till hur olika följder som uppstår på grund av dålig
städning ska behandlas. Nedan följer en sammanfattning av vad vi kommit fram till
inom varje behandlat område.
7.1.1 Bevisbörda och ansvarsfrihet
Hyresvärden ska bevisa att onormalt slitage föreligger på lägenheten under
frånträdande hyresgästs hyrestid för att få ersättning för eventuella skador. Utöver
bevisbördan anser vi att hyresvärden ansvarar för den bevisning som kan fastställa
lägenhetens skick vid viktiga tidpunkter med stöd av NJA 1987 s. 668. Bevisningen
kan upprättas i form av ett besiktningsprotokoll eller liknande. Bevisbördan går sedan
över på hyresgästen som på ett övertygande sätt ska visa att skadan inte ligger inom
hyresgästens ansvar.87 Vår syn på hyresgästens bevisbörda är att den är av en striktare
karaktär. Motivet till detta påstående är att fördela ansvaret jämnt mellan parterna, en
ensam bevisbörda på hyresvärden som ska bevisa att hyresgästen vållat en skada
skulle vara högst omöjligt. Ställs inget krav på motbevis från hyresgästens sida skulle
detta ge stora möjligheter till illojala hyresgäster att fly undan sitt skadeståndsansvar.
Hyresgästen har ensam tillgång till lägenheten och det är lätt att presumera att
hyresgästen ansvarar för skadan men svårt för hyresvärden att bevisa ett vållande.
Vår slutsats är att ett besiktningsprotokoll ska vara det sista som upprättas vid flytt,
det innebär efter utförd städning för att inkludera skador som kan uppstå under
städperioden och därigenom undvika att hyresgästen blir fri från ansvar genom ett
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redan godkänt besiktningsprotokoll. Det är dessutom viktigt att protokollet stämmer
överens med de skick den tillträdande hyresgästen tar över lägenheten i.
HD88 menade att hyresvärden ska säkra bevisning för lägenhetens skick därför anser
vi att detta kan användas till hyresvärdens fördel. Hyresvärden får en möjlighet till att
styra när ett besiktningsprotokoll ska utföras och därigenom förlänga hyresgästens
vårdnadsplikt således täcker vårdnadsplikten även perioden för utflyttning och
städning. Möjligheten minskar för hyresgästen att slippa undan sitt ansvar för
eventuella skador som kan uppstå eller upptäckas under städperioden. Hyresvärdens
bevissäkring tillsammans med hyresgästens ansvar för att motbevisa att den senare
vållat skada anser vi stå i proportion till den starka bevisbörda som åligger
hyresvärden.
7.1.2 Flyttstädning
Det står klart efter detta arbete att hyreslagen är bristfällig på ett viktigt område som
berör många människor. Vad en hyresvärd kan förvänta sig av en flyttstädning står
oklart, men vi har lyckats framhålla en maxgräns som vi tycker att berörda parter kan
rätta sig efter. Hyresvärdar bör inte ställa striktare krav på städning än vad som ställs
på bostadsrättsägare/fastighetsägare vid försäljning. Anledningen till att vi i detta
arbete presenterat en maxgräns på vad som kan förväntas av en hyresgäst är för att
hyresgäster har ett mindre inflyttande över sin bostad än en
bostadsrättsägare/fastighetsägare. En hyresgäst har heller ingen möjlighet till att
erhålla vinst vid försäljning av bostaden. Vidare har vi jämfört ett antal checklistor
och kommit fram till att dessa kan bidra till en gemensam bild av städningen mellan
hyresgäst och hyresvärd men också förvirring bland hyresgäster eftersom olika
hyresvärdar har olika listor och krav. Det är svårt för hyresvärden att upprätta en
rimlig lista eftersom det inte finns uttryckt i lagtext vad exakt hyresvärden kan
förvänta sig. En bristande checklista kan förvisso kompletteras med hyresgästens
vårdnadsplikt men det är inte säkert att vårdnadsplikten fortfarande gäller när
hyresvärden upptäcker skadan eller den dåliga städningen. Hyresvärden kan säkra en
starkare innebörd av checklistan genom att införa den i hyresavtalet.
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Vi har i arbetet presenterat hyresgästens vårdnadsplikt, hyresvärdens
underhållsskyldighet och lägenhetens skick89 paragraferna tillsammans visar på att det
finns ett delat ansvar mellan hyresgäst och hyresvärd för lägenhetens skick och att ett
visst skick kan förväntas. Det som står oklart är en exakt definition på skicket och
innebörden av de två ansvar som föreligger. Lösningen blir att en bedömning får
göras i varje enskilt fall utgången kan variera och således rubba samhällets förtroende
för rättsäkerheten. Bristen på förutsebarhet kan göra att såväl hyresgäst som hyresvärd
inte vågar hävda sin rätt och bli utsatta för orättvisa. Vidare fastslås det acceptabla
skicket på lägenheten genom ”den allmänna uppfattningen i orten”90 vilket också kan
bidra till en viss förvirring bland inblandande parter och olika utgångar vid
bedömningen av vem som bär ansvaret beroende på vilken ort parterna befinner sig
på.
7.1.3 Försening på grund av flyttstädning
Försening på grund av dålig städning diskuterats ur ett de lege ferenda- perspektiv.
Vårt förslag på en framtida lagstiftning skulle vara en kompletterande paragraf, där en
reglering av försening på grund av enklare sakförhållanden än vad som regleras i 13
och 14 §§ HL sker. Denna paragraf ska omfatta vad som händer vid dålig städning av
lägenheten vid flytt. Även bidra till att klarlägga om och hur många chanser
hyresgästen har att rätta till felet, inom hur lång tid och om situationen täcks av
samma konsekvenser som i 11 § HL. Det ovan beskrivna förslag på paragraf ska
endast gälla för förseningar orsakade av frånträdande hyresgäst. Denna slutsats
grundar vi på den brist vi upptäckt mellan 13 och 14 §§ HL. Paragraferna reglerar
endast allvarligare typer av försening och ingen vägledning finns för enklare fall som
kan bestå i att lägenheten är dåligt städad. För att styrka att detta problem har
uppmärksammats av berörda parter har vi använt oss av forum där hyresgäster ställer
frågor om flyttstädning och dess omfattning dessvärre finns inget konkret svar än att
ge. Vi har även använt oss av en artikel som en städfirma publicerat där författaren
beskriver flyttstädningen som ett problem.91 Många författare och privatpersoner som
besvarat frågor i de olika forumen vi hittat har hänvisat till mäklarsamfundets
sammanställning av krav på städning som de anser gälla.

89

24 § HL, 15 § HL, 9 § HL
9 § HL
91
www.purger.nu: Tips om städning, flyttstädning (Sökning: 2014-4-23)
90
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7.1.4 Skillnader i ett UEB- förhållande
UEB är en relativt ny lagstiftning, det finns inte mycket material att hämta än om
lagen och ännu mindre om krav på städning. En tydlig koppling mellan HL och UEB
finns eftersom HL är en kompletterande lag till de områden UEB inte reglerar. Något
specifikt om städningen finns inte i UEB vilket innebär att samma regler för städning
gäller som i ett vanligt hyresförhållande. Ändå argumenterar vi för att högre krav kan
förväntas av en hyresvärd som hyr ut sin egen bostad. Detta med anledning av
följande faktorer:
•

Ett närmare förhållande föreligger mellan hyresvärden och hyresgästen
vilket ger utrymme för direkt kommunikation och förhandling

•

Båda parter är medvetna om att ett privat hem hyrs ut, bostaden kan
innehålla föremål som har ett högt affektionsvärde för hyresvärden

•

Inredning och renovering finansieras av ägaren till den egna bostaden,
därför kan större krav på aktsamhet förväntas av hyresvärden

Hyr ägaren ut en möblerad bostad kan detta vara ett ytterligare argument som bidrar
till att högre krav kan ställas på hyresgästens vårdnadsplikt. Det är av väsentlig
betydelse att hyresvärden meddelar om möbler som kräver specifikt underhåll och att
båda parter samtycker till ett större ansvar. Båda parter bör även vara medvetna om att
större förslitningsskador kan förväntas. Hur en hantering av dessa konsekvenser ska
ske bör stipuleras i hyresavtalet.

8. Avslutning
Avslutningsvis har vi som författare fått en bättre förståelse för hyreslagen men även
insett att den är bristfällig. Vi har upptäckt frågor bland drabbade parter som inte går
att besvara med lagtext som stöd. Vi hoppas att vår uppsats kan inspirera till en
tydligare reglering om flyttstädning.
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