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Lagändringar hösten 2019 
Riksdagen beslutade under sommaren att anta de lagförslag som framgår av 
proposition 2018/19:107 Åtgärder mot handel med hyreskontrakt, samt 
proposition 2018/19:108 Fler tillval för hyresgäster. Besluten innebär 
många viktiga förändringar inom det bostadshyresrättsliga området.  

Nedan följer en sammanfattning av valda delar i de ovan angivna 
propositionerna. För mer utförlig information hänvisas till respektive 
proposition; själva lagtexten går att läsa på riksdagens hemsida. Om inget 
annat särskilt anges, gäller de nya reglerna från den 1 respektive 2 oktober 
2019. 

Det kan även tilläggas att en ny uppdaterad upplaga av Hyreslagen - En 
kommentar ges ut i oktober. 

 

Ändringar i hyreslagen 

35 § – Förutsättningar för tillstånd till lägenhetsbyte 
Prop. 2018/19:107 s. 23-28, 63-65. 

Bestämmelsen ändras så att hyresgästens bytesrätt endast omfattar byte till 
en annan hyreslägenhet. En hyreslägenhet kan alltså inte längre bytas mot 
exempelvis en bostadsrättslägenhet eller en villa. Om bytet sker i en kedja 
med flera bostäder förutsätts att samtliga bostäder i kedjan är hyresrätter. 

Det kommer krävas synnerliga skäl om någon av bytesparterna bott i sin 
lägenhet kortare tid än ett år. Synnerliga skäl kan var att hyresgästen på 
grund av en oförutsedd händelse, exempelvis dödsfall i familjen, har ett 
mycket stort behov av att omgående få en mindre lägenhet eller att flytta till 
en annan ort. Ett annat exempel kan vara att hyresgästen förlorat jobbet och 
inte har ekonomisk möjlighet att betala hyran för sitt nuvarande boende. 

Den tidigare lydelsen att det inte får finnas andra särskilda skäl som talar 
emot bytet tas bort och ersätts med en bestämmelse att tillstånd inte ska 
lämnas om det finns anledning att anta att otillåten ersättning förekommit i 
samband med bytet. Bestämmelsen omfattar otillåten ersättning mellan 
hyresgästen som vill överlåta sin lägenhet och hyresgästen som hyresrätten 
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ska överlåtas till. Om det är fråga om ett kedjebyte omfattar bestämmelsen 
också att det förekommit särskild ersättning i något annat led i byteskedjan. 
Även villkor om särskild ersättning som ställts upp av någon som inte själv 
är part i bytet, t.ex. en mäklare, omfattas så länge som han eller hon varit 
delaktig i att bytet kommer till stånd. 

En hyresvärd som åberopar att det förekommer en otillåten ersättning i 
samband med bytet har bevisbördan för detta. Som beviskrav gäller att det 
är tillräckligt att det finns anledning att anta att så är fallet. Det innebär att 
tillstånd inte ska ges om omständigheterna är sådana att det på goda 
grunder kan misstänkas att en otillåten ersättning förekommer. Vid 
prövningen ska på sedvanligt sätt hänsyn tas till dels de omständigheter och 
den bevisning som hyresvärden lägger fram och som ger upphov till 
misstanke om otillåten ersättning, dels hyresgästens förklaringar och 
eventuella motbevisning. 

De nya reglerna gäller för ansökningar som inkommer till hyresnämnden 
efter sista september 2019. 

39 § – Tillståndspliktig andrahandsupplåtelse 
Prop. 2018/19:107 s. 46-47, 66. 

Gränsdragningen mellan tillståndspliktig andrahandsupplåtelse och 
inneboendesituation, som inte kräver samtycke eller tillstånd, tydliggörs i 
lagtexten. Samtycke eller tillstånd krävs om hyresgästen inte använder sin 
lägenhet som bostad i beaktansvärd utsträckning.  

Med att en hyresgäst använder en bostadslägenhet som bostad i 
beaktansvärd utsträckning avses att hyresgästen använder lägenheten 
som sin fasta bostad, dvs. permanentbostad, eller som ett nödvändigt 
komplement till den fasta bostaden, s.k. komplementbostad.  

Den praxis som finns när det gäller prövning enligt 46 § första stycket 
10 om en hyresgäst har ett skyddsvärt behov av sin lägenhet som 
permanent- eller komplementbostad förväntas vara vägledande för 
bedömningen. Enligt denna praxis ska frågan om huruvida en lägenhet 
är en hyresgästs permanenta bostad avgöras utifrån en 
helhetsbedömning där bl.a. hyresgästens familjeförhållanden, 
anknytning till orten och framtidsplaner när det gäller boendet beaktas. 

För att en lägenhet ska anses vara ett nödvändigt komplement till 
hyresgästens fasta bostad krävs normalt att hyresgästen visar att han 
eller hon övernattar i lägenheten 2–3 dagar per vecka eller 80–100 dagar 
per år och att detta sker i samband med arbete eller studier. 

De nya reglerna gäller för avtal om vidareupplåtelse som ingåtts efter 
sista september 2019. 
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40 § – Förutsättningar för tillstånd till andrahandsupplåtelse 
Prop. 2018/19:107 s. 42-44, 66-67. 

Lagändringen innebär att tillstånd till andrahandsupplåtelse förutsätter att 
den hyra som förstahandshyresgästen tar ut inte överstiger skälig hyra 
enligt 55 § fjärde stycket.  

Tillstånd ska alltså inte lämnas om hyran för andrahandsupplåtelsen 
överstiger hyresgästens egen hyra plus tillägg för eventuella nyttigheter 
som ingår i upplåtelsen. Om lägenheten upplåts möblerad får påslag göras 
för möbler och annan utrustning, dock inte överstigande 15 procent av 
grundhyran. Ingår andra nyttigheter i upplåtelsen får påslag göras för 
kostnaden för dessa. 

De nya reglerna gäller för ansökningar som inkommer till hyresnämnden 
efter sista september 2019.  

42 § första stycket 3 – Förverkande vid olovlig överlåtelse 
eller upplåtelse 
Prop. 2018/19:107 s. 67-69, 51-54. 

Hyresrätten förverkas om hyresgästen olovligen överlåter eller upplåter 
lägenheten i andra hand och inte kan visa någon giltig ursäkt. Ändringen 
innebär att förverkandet inte längre förutsätter att hyresgästen först fått en 
rättelseanmaning från hyresvärden.  

Giltig ursäkt kan t.ex. vara att hyresvärden lämnat felaktig eller otydlig 
information till hyresgästen om huruvida en överlåtelse eller upplåtelse 
kräver samtycke eller tillstånd. Att hyresgästen visat giltig ursäkt innebär 
inte att överlåtelsen eller upplåtelsen är godtagbar. Om hyresgästen inte 
vidtar rättelse, kan hyresvärden göra gällande förverkandegrunden på nytt. 

Det krävs också att det som ligger hyresgästen till last inte är av ringa 
betydelse, vilket vid andrahandsupplåtelse kan vara fallet om det är en 
engångsföreteelse och upplåtelsen endast pågått en kortare tid, exempelvis 
en månad eller kortare. Vid bedömningen kan det även ha betydelse om det 
funnits förutsättningar för hyresgästen att få tillstånd, om sådant hade sökts. 
Förverkande sker redan vid upplåtelsen, men om andrahandshyresgästen 
ännu inte hunnit tillträda lägenheten kan det ses som ett ringa fall. 

Hyresvärden måste säga upp avtalet inom sex månader från det att 
hyresvärden fick vetskap om förhållandet, och det kan inte ske senare än 
sex månader efter att den olovliga överlåtelsen eller upplåtelsen upphört 
(43 § andra stycket). 

De nya reglerna gäller för avtal om andrahandsupplåtelser som ingås efter 
sista september 2019, och för överlåtelser som sker efter samma tidpunkt. 
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42 § första stycket 5 – Förverkande om särskild ersättning 
lämnas eller tas emot vid överlåtelse 
Prop. 2018/19:107 s. 28-31, 69-70. 

Hyresrätten förverkas om hyresgästen lämnar eller tar emot särskild 
ersättning för överlåtelse av lägenheten.  

Betalningen ska avse en överlåtelse. Situationen att hyresgästen betalar 
ersättning till hyresvärden för upplåtelse av en lägenhet med hyresrätt 
omfattas alltså inte. 

Bestämmelsen omfattar både det fallet att en hyresgäst betalar en särskild 
ersättning när hyresrätten överlåts till hyresgästen och det fallet att en 
hyresgäst tar emot en särskild ersättning vid en överlåtelse. Om två 
hyresgäster byter lägenheter med varandra och den ena betalar särskild 
ersättning till den andre är alltså hyreskontrakten för båda lägenheterna som 
ingår i bytet förverkade. 

Med särskild ersättning avses ersättning för upplåtelsen eller 
överlåtelsen som går utöver den överenskomna hyran. Med hyra avses 
även ersättning för värme och el m.m. Detta innebär att om det 
förekommer otillåten ersättning vid t.ex. ett byte kommer bytesparternas 
båda hyresrätter att förverkas.  
 
Det krävs inte att hyresgästen fått en rättelseanmaning från hyresvärden, 
och det spelar ingen roll om hyresgästen kan visa någon giltig ursäkt.  
 
Förverkande förutsätter att det som ligger hyresgästen till last inte är av 
ringa betydelse Utrymmet för att anse att det är fråga om ringa fall är dock 
mycket begränsat med hänsyn till att en överträdelse av förbudet mot 
otillåtna ersättningar i princip alltid är att betrakta som allvarlig. Ett 
exempel på en situation som skulle kunna innebära att det är fråga om ringa 
fall är om en hyresgäst i samband med en överlåtelse av hyresrätten begärt 
en mindre ersättning för en reparation som han eller hon låtit utföra i 
lägenheten. 
 
Hyresvärden måste säga upp avtalet inom sex månader från det att 
hyresvärden fick vetskap om förhållandet, dock senast fem år efter att den 
särskilda ersättningen lämnades eller togs emot (43 § andra stycket). 

De nya reglerna gäller för omständigheter som inträffar efter sista 
september 2019, dvs. om särskilt ersättning tagits emot eller lämnats efter 
nämnda tidpunkt.  
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42 § första stycket 5 – Förverkande om särskild ersättning 
begärs för överlåtelse eller upplåtelse 
Prop. 2018/19:107 s. 28-31, 69-70. 

Hyresrätten förverkas om hyresgästen begär särskild ersättning för 
överlåtelse eller upplåtelse av lägenheten. Förverkandet inträffar alltså 
redan vid begäran, vilket t.ex. kan ske i samband med en annons som 
hyresgästen publicerar.  

Denna förverkandegrund omfattar även när ersättning begärs för upplåtelse 
av lägenheten eller del av den, t.ex. vid upplåtelse i andra hand eller vid en 
inneboendesituation. Observera att det inte är en förverkandegrund att 
betala särskild ersättning för att få hyra en lägenhet eller en del av den 
(däremot kan det vara brottsligt, se 65 b §). 

Med särskild ersättning avses ersättning för upplåtelsen eller 
överlåtelsen som går utöver den överenskomna hyran. Med hyra avses 
även ersättning för värme och el m.m.  

Det krävs inte att hyresgästen fått rättelseanmaning, och det spelar ingen 
roll om hyresgästen kan visa en giltig ursäkt.  

Däremot krävs att det som ligger hyresgästen till last inte är av ringa 
betydelse, men utrymmet för detta är enligt förarbetet väldigt begränsat vid 
denna förverkandegrund.  

Hyresvärden måste säga upp avtalet inom sex månader från det att 
hyresvärden fick vetskap om förhållandet, dock senast fem år efter att den 
särskilda ersättningen begärdes (43 § andra stycket). 

De nya reglerna gäller för omständigheter som inträffar efter sista 
september 2019, dvs. om särskilt ersättning begärts efter nämnda tidpunkt.  

42 § första stycket 6 – Förverkande vid oskälig 
andrahandshyra 
Prop. 2018/19:107 s. 48-51, 70-71. 

Hyresrätten förverkas om hyresgästen tar emot en oskälig hyra vid 
andrahandsupplåtelse eller inneboendesituation och inte kan visa någon 
giltig ursäkt.  

Förverkandet i den här situationen förutsätter att hyresgästen faktiskt tagit 
emot den oskäliga hyran, det är alltså inte tillräckligt att ha begärt en för 
hög hyra om betalning sedan inte sker.  

Giltig ursäkt kan t.ex. vara om hyresvärden eller en myndighet lämnat 
felaktig eller otydlig information till hyresgästen om vilken hyra som 
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hyresgästen kan ta ut, eller om hyresgästen har gett en kopia av 
andrahandskontraktet till hyresvärden och denne har godkänt upplåtelsen 
utan att invända mot hyran enligt kontraktet. Särskilt vid 
inneboendesituationer där bedömningen av skälig hyra kan vara lite svårare 
finns större utrymme att anse att hyresgästen haft giltig ursäkt, och vid 
gränsfall ska ett förverkande inte ske.  

Vid ringa förseelser, t.ex. om det är fråga om en kort period eller en mindre 
avvikelse från skälig hyra, förverkas inte hyresrätten.  

Hyresvärden måste säga upp avtalet inom sex månader från det att 
hyresvärden fick vetskap om förhållandet, och det kan inte ske senare än 
sex månader efter att den sista hyran togs emot (43 § andra stycket). 

De nya reglerna gäller endast för avtal om vidareupplåtelse som ingås efter 
sista september 2019, även om betalning av oskälig hyra sker därefter i 
samma hyresförhållande. 

43 § – Rättelsemöjligheter och tidsfrister för tillsägelser m.m. 
Prop. 2018/19:107 s. 31, 51, 53-54, 71-72. 

Ändringar och tillägg sker med anledning av nya och delvis ändrade 
förverkandegrunder. Se under respektive förverkandegrund ovan. 

44 § – Återvinningsmöjlighet 
Språkliga ändringar och följdändring i tredje stycket med anledning av 
att 55 d § byter beteckning till 55 e §. 

47 § – Förlängning av hyresavtal för samhyresgäst 
Språkliga ändringar och följdändring i andra stycket med anledning av 
att 55 d § byter beteckning till 55 e §. 

53 § – Prövningsregler för vissa bostadslägenheter 
Språkliga ändringar och följdändring med anledning av att det införs en 
ny paragraf, 55 d §, om tillval och frånval. 

55 § fjärde stycket – Skälig hyra för andrahandsupplåtelser  
Prop. 2018/19:107 s. 44-46, 73-74. 

Ändringen innebär att hyran vid en andrahandsupplåtelse aldrig ska anses 
som skälig om den överstiger den hyra som förstahandshyresgästen betalar 
plus tillåtna tillägg.  

Bestämmelsen utgör en tak-regel på så sätt att den anger vilken hyra som 
maximalt får tas ut vid en vidareupplåtelse. Den anger inte vad som är 
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skälig hyra under den nivån. En prövning enligt bruksvärdesprincipen kan 
mynna ut i att förstahandshyran inte är skälig, om den är högre än 
lägenhetens bruksvärdeshyra. Så kan t.ex. vara fallet om förstahandshyran 
inte har bestämts i kollektiva hyresförhandlingar. I sådana fall kan 
andrahandshyresgästen på samma sätt som före ändringen begära att hyran 
sänks till bruksvärdesnivån. 

 
Vid inneboendesituationer får hyran inte överstiga en i förhållande till 
omfattningen av upplåtelsen proportionerlig andel av den hyra som 
förstahandshyresgästen betalar. Avsikten är att proportioneringen som 
utgångspunkt ska kunna göras utifrån hur stor yta av lägenheten som 
upplåts jämfört med lägenhetens totala yta. I vissa situationer kan 
proportioneringen behöva ske på annat sätt än endast utifrån storlek. Detta 
kan vara fallet om något eller några av rummen som hyrs ut har påtagligt 
lägre eller högre standard än övriga rum, t.ex. har egen balkong som övriga 
boende inte har tillgång till.  

Om en lägenhet vidareupplåts till flera personer får den sammanlagda 
hyran som dessa betalar inte överstiga förstahandshyran.   

 
Tillägg för möbler och annan utrustning som ingår i upplåtelsen får inte 
överstiga 15 procent av den hyra som förstahandshyresgästen betalar, och 
tillägg för andra nyttigheter som ingår i upplåtelsen får inte överstiga 
förstahandshyresgästens faktiska kostnader. För att påslag överhuvudtaget 
ska få göras krävs att möbleringen inte består av endast någon enstaka 
möbel eller möbler som närmast får anses som kasserade. Med utrustning 
avses t.ex. en diskmaskin som förstahandshyresgästen själv tillfört 
lägenheten. När de faktiska kostnaderna varierar från månad till månad, 
som kan vara fallet med t.ex. el, får det dock anses acceptabelt att tillägg på 
hyran görs med ett uppskattat belopp som återspeglar sedvanlig 
genomsnittlig elförbrukning för lägenheten.  

De nya reglerna gäller endast för avtal om vidareupplåtelse som ingås efter 
sista september 2019. 

55 § femte stycket – Prövning av hyra vid tillval eller frånval 
Prop. 2018/19:108 s. 23-29, 36-37.  

I lagrummet framgår att den nya 55 d § om möjlighet för hyresgäst och 
hyresvärd att avtala om tillval eller frånval ska beaktas vid prövning av 
hyran. 

Bestämmelsen innebär att hyresnämnden först ska pröva om 
förutsättningarna för tillvals- eller frånvalsavtal enligt 55 d § är 
uppfyllda i det enskilda ärendet. Om så är fallet, avser hyresnämndens 
prövning av vad som är skälig hyra för lägenheten hyran med undantag 
för det hyrestillägg eller hyresavdrag som har överenskommits. Till det 
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efter skälighetsbedömningen bestämda hyresbeloppet kommer 
hyrestillägget eller hyresavdraget, vilket ger den totala hyran för 
lägenheten.  

Om en förutsättning enligt 55 d § brister, ingår hyrestillägget eller 
hyresavdraget i hyresnämndens prövning av vad som är skälig hyra för 
lägenheten. 

55 c § andra stycket – Presumtionshyra vid om- eller 
tillbyggnad 
Prop. 2018/19:107 s. 57-59, 75. 

Lagtexten ändras så att det tydligt medges att presumtionshyra kan 
avtalas även för utrymmen som tidigare har använts som 
bostadslägenhet, och som därefter har använts till något annat, men 
sedan återställs till bostadslägenhet.  

Det som är uteslutet är att avtala om presumtionshyra för utrymmen som 
användes som bostad omedelbart före en ändring. Detta är endast 
aktuellt vid en ombyggnad – vid en tillbyggnad finns inte utrymmet 
sedan tidigare.  

En förutsättning är, precis som enligt lydelsen före lagändringen, att 
förhandlingsöverenskommelsen omfattar samtliga tillkommande 
bostadslägenheter och att det dessförinnan inte har träffats något 
hyresavtal för lägenheterna. 

De nya reglerna gäller för förhandlingsöverenskommelser som ingåtts 
efter den sista september 2019. 

55 d § – Prövning av hyran när överenskommelse om tillval 
eller frånval finns 
Prop. 2018/19:108 s. 23-29, 37-41.  

Paragrafen, som är ny, ger hyresvärdar och hyresgäster möjlighet att 
med bindande verkan komma överens om tillval eller frånval med 
tillhörande hyrestillägg respektive -avdrag. Om en sådan 
överenskommelse uppfyller kraven i 55 d § ska den beaktas vid 
prövning av hyrans skälighet (se 55 § femte stycket). 

Ett tillval förutsätter att hyresvärden tar på sig ett ökat ansvar för 
lägenhetens standard. Det kan avse t.ex. lägenhetens utrustning eller 
dess underhåll. En överenskommelse som inte går utöver de 
skyldigheter som hyresvärden redan har i fråga om lägenheten är inte ett 
tillval i paragrafens mening. 
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I fråga om frånval ska framhållas att det finns tvingande regler om i 
vilket skick hyresvärden ska hålla en bostadslägenhet. Utrymmet att 
avtala bort hyresvärdens skyldighet i detta avseende förändras inte på 
grund av de ändrade hyressättningsreglerna.  

Hyrestillägget eller hyresavdraget och vad det avser ska anges i en 
särskilt upprättad handling. Utöver att hyrestillägget eller hyresavdraget 
ska anges till beloppet, ska det också framgå vad tillägget eller avdraget 
utgör ersättning för, dvs. vilken utrustning eller vilket underhåll som 
tillförs eller tas bort. Det förutsätts vidare att hyresgästen undertecknar 
handlingen. Hyresvärdens underskrift behövs inte. I handlingen ska 
anges att tillägget eller avdraget prövas enligt denna paragraf. Det är 
tillräckligt med en hänvisning till paragrafen. De förutsättningar som 
gäller för tillägget eller avdraget enligt paragrafen behöver inte räknas 
upp.  

En överenskommelse om hyrestillägg eller -avdrag med anledning av 
tillval respektive frånval ska endast beaktas vid prövning av hyran om 
det har gått mindre än tio år sedan överenskommelsen träffades. Det 
finns dock inget som hindrar att parterna bestämmer redan från början 
att överenskommelsen ska gälla en kortare tid än tio år.  

När tio år gått är en överenskommelse om hyrestillägg eller hyresavdrag 
i och för sig fortfarande giltig. Hyresgästens skyldighet att betala hyran 
påverkas alltså inte av fristens utgång, inte heller hyresvärdens ansvar 
för tillvalet. Men om någon av parterna då begär en ändring av hyran, 
kommer prövningen alltså att ske enligt sedvanliga 
bruksvärdesprinciper.  

Paragrafen hindrar inte att parterna i förväg kommer överens om att 
hyran ska utgå med ett lägre belopp efter fristens utgång.  

Överenskommelsen om tillägget eller avdraget ska inte godtas, om det 
finns synnerliga skäl mot att godta det. Kravet på synnerliga skäl 
överensstämmer med det som gäller enligt 55 c §. Bedömningen av om 
det finns synnerliga skäl är inte avsedd att vara strängare än 
bedömningen av om ett avtal är ogiltigt eller om det ska jämkas enligt 
28–36 §§ avtalslagen. Omständigheterna vid avtalets tillkomst är av stor 
betydelse för bedömningen. Om hyresvärden på ett inte godtagbart sätt 
utnyttjat sin ställning som starkare avtalspart eller hyresgästens 
trångmål på grund av t.ex. bostadsbrist på orten, kan det leda till att 
synnerliga skäl anses finnas. Ett exempel kan vara att hyresvärden 
presenterat ett felaktigt eller ofullständigt underlag för hyresgästen och 
detta kan antas ha påverkat avtalets innehåll. Ett annat är att 
hyresvärden utövat påtryckningar på hyresgästen för att förmå honom 
eller henne att binda sig vid ett visst tillägg. Genom överenskommelsen 
gör parterna ett medvetet undantag från möjligheten till 
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bruksvärdesprövning. Att ett hyrestillägg har bestämts högre än vad som 
skulle följa av en bruksvärdesprövning utgör därför inte synnerliga skäl. 
Enbart det förhållandet att en hyresgäst betalar ett högre tillägg för viss 
utrustning än en annan hyresgäst utgör normalt inte heller skäl att frångå 
överenskommelsen. Råder det en uppenbar obalans mellan parternas 
prestationer, kan det dock tala för att det finns synnerliga skäl. 

Betalning för ett tillval sker som ett hyrestillägg, vilket innebär att det 
anses som en del av hyran. Hyreslagens regler om bl.a. när och till vem 
hyra ska betalas (20 §) och om följden av dröjsmål med betalning av 
hyra (t.ex. 42 §) gäller även för betalning av hyrestillägg. En annan 
konsekvens är att betalningsskyldigheten för hyrestillägget upphör när 
hyresavtalet upphör. 

Hyrestilläggen får utgöra högst en tredjedel av årshyran. Om ett 
hyrestillägg går utöver denna nivå, ska det på begäran av hyresgästen 
sättas ned så att det inte längre överstiger den tillåtna nivån. Utrymmet 
för tillägg bestäms av den hyra som gäller när överenskommelsen ingås. 
En efterföljande höjning eller sänkning av hyran saknar betydelse för 
frågan om ett tillägg ska sättas ned. Däremot kan det påverka vilket 
utrymme som finns att göra ytterligare tillval inom ramen för 55 d §. 

När en ny hyresgäst inträder som part i det befintliga hyresavtalet, vilket 
kan ske vid t.ex. bodelning, överlåtelse till närstående och byte av 
lägenhet, övertar den nya hyresgästen genom inträdet den tidigare 
hyresgästens rättigheter och skyldigheter. Det gäller även i fråga om 
tillval och frånval utan särskild bestämmelse om detta. Om hyresavtalet 
upphör, gäller en överenskommelse enligt denna paragraf som ingåtts 
med hyresgästen inte mot en ny hyresgäst. Hyresvärden kan välja att 
erbjuda den nya hyresgästen ett tillval avseende sådan utrustning som 
den tidigare hyresgästen valt. Förutsättningarna för överenskommelsen 
enligt denna paragraf ska då vara uppfyllda. 

Paragrafen behandlar endast frågan om under vilka förutsättningar ett 
avtalsvillkor om hyrestillägg eller hyresavdrag får ändras. Eftersom 
tillägget är en del av hyran är hyresgästen fri att t.ex. begära nedsättning 
av hyran enligt 16 § på grund av brister i utrustning som installerats på 
hyresgästens begäran, om hinder och men anses ha uppkommit i 
nyttjanderätten.  

55 e § – Från vilken tidpunkt hyresnämnds beslut gäller 
Ändringen innebär att tidigare 55 d § med oförändrat innehåll byter 
beteckning till 55 e §. 
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55 f § – Återbetalning av oskälig andrahandshyra 
Prop. 2018/19:107 s. 47-48, 75-76. Prop. 2018/19:108 s. 42.  

Bestämmelsen byter beteckning från 55 e § till 55 f § och ändras så att ett 
beslut om återbetalning av hyra får avse två år tillbaka i tiden, räknat från 
dagen för ansökan om återbetalning, i stället för ett år.  

Återbetalningsskyldighet föreligger dels om hyran som hyresgästen betalat 
överstiger den hyra som förstahandshyresgästen betalat, men också om 
andrahandshyran överstiger lägenhetens egentliga bruksvärde, oavsett vad 
förstahandshyresgästen själv betalat till sin fastighetsägare.  

Reglerna gäller, precis som tidigare, både vid andrahandsuthyrning av hela 
lägenheten och vid uthyrning av rum. Upplåtelser för fritidsändamål eller 
enligt privatuthyrningslagen omfattas inte av bestämmelsen. 

Om förstahandshyresgästen själv betalar ett hyrestillägg med anledning 
av tillvalsöverenskommelse enligt 55 d §, ska tillägget också beaktas vid 
bedömningen återbetalningsskyldigheten. Förstahandshyresgästen ska 
som utgångspunkt kunna ta ut en hyra av sin hyresgäst som täcker ett 
hyrestillägg som han eller hon själv betalar. Det förutsätts då att 
förstahandshyresgästen är skyldig att betala hyrestillägget enligt 55 d §.  

De nya reglerna gäller endast för avtal som ingås efter sista september 
2019, även om betalning av oskälig hyra sker därefter i samma 
hyresförhållande.  

65 § – Straffskärpning för särskild ersättning vid upplåtelse 
eller överlåtelse av hyresrätt  
Prop. 2018/19:107 s. 31-34, 76-77.  

Paragrafen ändras från att endast reglera att någon ställer upp villkor om 
(begär) särskild ersättning till att även omfatta att någon begär, träffar 
avtal om eller tar emot en särskild ersättning för hyresrätten. Detta 
motsvarar vad som gäller för otillåten ersättning vid förmedling av 
bostadslägenheter enligt 65 a §. 

Ändringarna innebär dessutom en skärpning av straffen och att ringa 
fall inte längre ska vara fria från ansvar.  

Straffskalan för brott av normalgraden skärps till fängelse i högst två år. 
Ringa fall, som enligt lydelsen före ändringen är straffria, straffas med 
böter eller fängelse i högst sex månader. Straffskalan för grova brott 
skärps till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. 

De nya reglerna gäller endast för gärningar som begås efter den sista 
september 2019. 

https://data.riksdagen.se/fil/49650CA3-D32B-4136-B9EA-B77ADDC7A2DE
https://data.riksdagen.se/fil/B74814DA-6868-439D-91AE-F5F23C3F2E81
https://data.riksdagen.se/fil/49650CA3-D32B-4136-B9EA-B77ADDC7A2DE
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65 a § – Straffskärpning för otillåten ersättning vid 
förmedling av hyresbostad 
Prop. 2018/19:107 s. 31-34, 78.  

Ändringarna innebär en skärpning av straffen för otillåten ersättning vid 
bostadsförmedling. 

För brott av normalgraden skärps straffen till fängelse i högst två år. 
Dessutom införs en bestämmelse om ringa brott, vilket avser mindre 
allvarliga gärningar, exempelvis om en enskild vid ett enstaka tillfälle 
har tagit emot en mindre ersättning för förmedling av en 
bostadslägenhet.  

Straffet för ringa brott är böter eller fängelse i högst sex månader. 
Straffskalan för grova brott skärps till fängelse i lägst sex månader och 
högst fyra år. 

De nya reglerna gäller endast för gärningar som begås efter den sista 
september 2019. 

65 b § – Brottsligt att köpa hyresrätt 
Prop. 2018/19:107 s. 34-39, 78-79.  

Paragrafen, som är ny, innebär att det blir brottsligt att lämna särskild 
ersättning för att hyra en bostadslägenhet eller förvärva hyresrätten till 
en sådan lägenhet.  

 
Med särskild ersättning avses ersättning för upplåtelsen eller 
överlåtelsen som går utöver den överenskomna hyran. Med hyra avses 
även ersättning för värme och el m.m. Bestämmelsen utesluter inte att 
hyresgästen lämnar deposition.  

Att lämna ersättning omfattar såväl ersättningar som lämnas kontant 
som kompensationer som lämnas i annan form. Brottet är fullbordat när 
ersättning lämnas – att endast erbjuda särskild ersättning för en hyresrätt 
är inte straffbelagt.  

Att hyra en bostadslägenhet omfattar förhyrning i såväl första som 
andra hand. Med att förvärva en hyresrätt avses förvärv genom 
överlåtelse av hyresrätten. Det kan ske i samband med ett byte av bostad 
mellan två hyresgäster. Straffansvar förutsätter att handlingen begås 
med uppsåt. 

Straffet är böter eller fängelse i högst två år. Straffet för grovt brott är 
fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. 

https://data.riksdagen.se/fil/49650CA3-D32B-4136-B9EA-B77ADDC7A2DE
https://data.riksdagen.se/fil/49650CA3-D32B-4136-B9EA-B77ADDC7A2DE
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Det blir inget straff om brottet är att anse som ringa. En situation som 
kan bedömas som ringa är om köparen betalat en mindre ersättning, inte 
motsvarande mer än ett par månadshyror. Köp av andrahands- och 
inneboendekontrakt kan i allmänhet antas ge köparen så begränsade 
fördelar att det kan anses som ringa brott. 

De nya reglerna gäller endast för gärningar som begås efter den sista 
september 2019. 

65 c § – Brottsligt att ta ut oskälig hyra vid olovlig 
andrahandsuthyrning 
Prop. 2018/19:107 s. 54-57, 79-80.  

Paragrafen, som är ny, innebär att det blir brottsligt att ta emot oskälig 
hyra vid olovlig andrahandsuthyrning. Straffansvar förutsätter alltså att 
det är fråga om både en otillåten andrahandsupplåtelse och att hyran är 
oskälig.   

Huruvida hyran är oskälig eller inte bedöms enligt 55 § fjärde stycket. 

Upplåtelser som inte är för självständigt brukande, dvs. 
inneboendeupplåtelser, omfattas inte av straffbestämmelsen. 

Straffet är böter eller fängelse i högst två år. Påföljden bör normalt 
kunna stanna vid böter. Fängelse bör endast kunna komma i fråga vid 
uppenbara fall av överhyra där de samlade omständigheterna är sådana 
att de kan beskrivas som ekonomisk exploatering av enskilda 
människors utsatta situation. 

 
I ringa fall ska inte dömas till ansvar. Vid bedömningen av om ett brott 
är ringa bör beaktas med hur mycket andrahandshyran överstiger 
förstahandshyran och hur länge andrahandsuthyrningen pågått. Om 
andrahandshyran överstiger förstahandshyran plus godtagbara tillägg i 
mindre mån kan gärningen bedömas som ringa brott. Ett riktmärke kan 
vara att en avvikelse på upp till 20 procent medger att brottet bedöms 
som ringa. Även fall där avvikelsen är större i procent räknat bör kunna 
bedömas som ringa, om den otillåtna överhyran uppgår till ett relativt 
lågt belopp. Om det är fråga om en enstaka otillåten 
andrahandsupplåtelse som pågått endast någon månad, ska brottet likaså 
kunna anses som ringa. En helhetsbedömning ska alltid göras. 

De nya reglerna gäller endast för gärningar som begås efter den sista 
september 2019. 

https://data.riksdagen.se/fil/49650CA3-D32B-4136-B9EA-B77ADDC7A2DE
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66 § – Skiljedom 
Språkliga ändringar och följdändring med anledning av att 55 e § byter 
beteckning till 55 f §. 

67 § – Kollektivavtal 
Språkliga ändringar och följdändringar med anledning av att 55 d § och 
55 e § byter beteckning till 55 e § och 55 f §. 

70 § – Överklagbara beslut 
Följdändring med anledning av att 55 e § byter beteckning till 55 f §. 

73 § – Rättegångskostnader 
Följdändring med anledning av att 55 e § byter beteckning till 55 f §. 

 

Ändringar i hyresförhandlingslagen 

5 § – Förhandlingsskyldighet 
Prop. 2018/19:108 s. 23-29, 46.  

I paragrafens första stycke framgår att hyresvärden är skyldig att 
förhandla om höjningar av hyran för en lägenhet och när en ny 
hyresgästs hyra i andra fall överstiger en tidigare hyresgästs hyra. Enligt 
ett tillägg görs ett undantag för höjningar som avser endast tillval, dvs. 
överenskommelser om att utöka hyresvärdens ansvar för lägenhetens 
standard. Huruvida parterna kommer överens om att hyrestillägget ska 
prövas enligt 12 kap. 55 d § jordabalken saknar betydelse.  

Undantaget från förhandlingsskyldigheten förutsätter att hyreshöjningen 
inte överstiger ett pris som förhandlingsordningens parter har 
rekommenderat för tillvalet. Det öppnar för att fastighetsägaren och 
hyresgästorganisationen kan komma överens om s.k. prislistor i vilka 
parterna enas om ersättningsnivåer för olika tillval. Om en sådan 
överenskommelse träffas, kan hyresvärden och hyresgästen utan 
hyresförhandling komma överens om en hyreshöjning för ett tillval upp 
till den i listan angivna nivån. 

21 § – Förhandlingsöverenskommelsen 
Prop. 2018/19:108 s. 23-29, 46.  

Enligt den s.k. likhetsprincipen. ska i en förhandlingsöverenskommelse 
samma hyra bestämmas för sådana lägenheter som är lika stora och som 
omfattas av samma förhandlingsordning, om det inte med hänsyn till 

https://data.riksdagen.se/fil/B74814DA-6868-439D-91AE-F5F23C3F2E81
https://data.riksdagen.se/fil/B74814DA-6868-439D-91AE-F5F23C3F2E81
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vad som är känt om lägenheternas beskaffenhet och övriga 
omständigheter kan anses vara skillnad mellan dem i fråga om 
bruksvärdet. 

Det införs ett undantag för de fall en överenskommelse enligt 12 kap. 55 
d § jordabalken, dvs. ett tillval eller frånval, har träffats för lägenheten. I 
en förhandlingsöverenskommelse får hyran bestämmas med hänsyn 
tagen till det hyrestillägg eller hyresavdrag som överenskommits. 
Avvikelser från likhetsprincipen får endast vara så stora som motiveras 
av hyrestillägget eller hyresavdraget. 

25 § – Prövning av hyresvillkoren 
Språkliga ändringar, korrigering av tidigare felaktig hänvisning till 
andra meningen i 50 §, samt följdändring med anledning av att 
hyreslagens 55 d § byter beteckning till 55 e §.  

 

Ändringar i lagen om arrendenämnder och 
hyresnämnder 

4 § – Hyresnämnds uppgifter och sammansättning m.m. 
Följdändring med anledning av att hyreslagens 55 e § byter beteckning 
till 55 f §. 

32 § – Verkställighet av hyresnämndens beslut 
Följdändringar med anledning av att hyreslagens 55 d § och 55 e § byter 
beteckning till 55 e § och 55 f §. 

 

Ändringar i bostadsrättslagen 

2 kap. 8 § – Rätt till medlemskap 
Prop. 2018/19:108 s. 29-30, 48.  

Ändringen innebär att föreningen kan vägra medlemskap som söks mer 
än ett år från det att föreningen underrättat hyresgästen om husförvärvet 
och om fristen på ett år för att ansöka om medlemskap. Innan 
lagändringen fanns ingen uttrycklig skyldighet för föreningen att lämna 
underrättelse. 

En underrättelse som avses i bestämmelsen kan skickas först sedan ett 
bindande avtal om förvärv av huset har ingåtts. Fristen för att ansöka om 

https://data.riksdagen.se/fil/B74814DA-6868-439D-91AE-F5F23C3F2E81
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medlemskap räknas inte från dagen för förvärvet utan med utgångspunkt 
från underrättelsen.  

Det finns inget krav på formen för en underrättelse. Enligt 7 kap. 32 § 
ska underrättelsen anses lämnad när den har sänts i ett rekommenderat 
brev under hyresgästens vanliga adress. Om det alternativet väljs, 
beräknas fristen från den tidpunkt då meddelandet sänts. 

De nya reglerna gäller endast när förvärv av huset sker efter den 1 
oktober 2019. 

7 kap. 32 § – Meddelanden 
Prop. 2018/19:108 s. 29-30, 48.  

Ett tillägg görs så att föreningen anses ha fullgjort sin skyldighet även i 
fråga om meddelanden som avses i 2 kap. 8 § andra stycket 2, om de har 
avsänts i ett rekommenderat brev under hyresgästens vanliga adress. 

 

Ändring i lagen om kooperativ hyresrätt 

3 kap. 12 § – Prövning av hyresvillkor 
Språkliga ändringar och följdändring med anledning av att 55 d § byter 
beteckning till 55 e §.  
 

https://data.riksdagen.se/fil/B74814DA-6868-439D-91AE-F5F23C3F2E81
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