
SABO och Hyresgästföreningen

Vad händer när hissen står still?



Lägenhetens skick (9 §)

Lägenheten ska vara i sådant skick att det enligt den allmänna 
uppfattningen på orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet.

Sämre skick – lokal, fritidsändamål



Lägenheten förstörs (10 §) 

 Gäller både före och efter tillträdet

 Avtalet förfaller om lägenheten blir så förstörd att den inte kan 
användas för det avsedda ändamålet.

 Hyresvärden vållande? – Hyresgästen får ersättning.

 Om myndighet meddelar förbud att använda lägenheten –
upphör avtalet



Brister vid tillträdet (11 §)
Vad kan hyresgästen göra eller kräva? (gäller också efter tillträdet)

 Självhjälp (obs! först uppmaning till hyresvärden)

 Uppsägning – väsentlig brist

 Nedsättning av hyran för den tid lägenheten är i bristfälligt skick 
(oavsett vållande)

 Skadestånd om hyresvärden är försumlig.

 Åtgärdsföreläggande, hyresnämnden (gäller bostad)



Hyresvärdens underhållsskyldighet (15 §)

Hyresvärden ska  hålla lägenheten i sådant skick att den enligt den 
allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda 
ändamålet. (jmf 9 §)

 Bostad – skäliga tidsmellanrum ombesörja målning, tapetsering 
och andra sedvanliga reparationer

 Undantag:
- enfamiljshus

- förhandlingsklausul

 Gäller också gemensamma utrymmen



Exempel på standardklausul 

”hyresgästen äger inte erhålla 
nedsättning i hyran för tid, 
varunder hyresvärden låter 
verkställa arbete för sedvanligt 
underhåll av lägenheten eller 
fastigheten”



Vad är sedvanligt underhåll?

 NJA 2002 s. 378

 Renovering och reparation av fasad, ta bort piskbalkonger, byta 
vattenledningar i lägenheternas kök och badrum, byta stammar i 
flera lägenheter, byta tak

 Pågick i ca fyra månader

 Yrkat 9 760 kr

 Skälig nedsättning 25 % enligt HD (4 880 kr)



Brist, domstolspraxis om vatten

 Vattenbrist hos det kommunala vattenverket ledde till 
hyresnedsättning om 5 % (NJA 1950 s. 131)

 Inget varmvatten, brist ca 8 – 12 % nedsättning (NJA 1941 s. 385)

 Tarmbakterie i dricksvattnet, hyresgästerna måste koka sitt 
dricksvatten. Brist som gav 5 % nedsättning (Östersunds tingsrätt FT 
2365-11)



Brist, domstolspraxis om 
ytavvikelse m.m.
 I avtalet angavs 85 kvm, den uppmätta 77 kvm. Ingen nedsättning 

(NJA 2002 s. 477), bostad

 I avtalet angavs ca 57 kvm den uppmätta 52 kvm gav nedsättning (RH 
2009:70), bostad

 Sprucket avloppsrör i 3,5 år gav en vårdcentral nedsättning med 35 % 
(RH 1988:11), lokal

 Trakasserier från andra boende i fastigheten gav 40 % i nedsättning 
(RH 2002:27), bostad



Deposition av hyra (21 §) När och 
hur

 Om hyresgästen har motfordran på hyresvärden eller tvist om 
hyrans storlek

 Deposition hos länsstyrelsen

 Länsstyrelsen kan kräva att hyresgästen ställer säkerhet

 Hyresrätten förverkas i princip inte



Vad händer efter det att hyresgästen har 
deponerat hyra? (22 §)

 Länsstyrelsen informerar hyresvärden

 För att pengarna inte ska betalas tillbaka till hyresgästen måste 
hyresvärden stämma hyresgästen (tingsrätt) inom tre månader 
räknat från förfallodatum 

 Hyresvärden kan kräva betalning även om tre månader har förflutit



Helena och Johan

Tack!


