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HYRESNÄMNDEN I 

STOCKHOLM 
PROTOKOLL 

2018-06-12 

BESLUT 
2018-06-21 

Aktbilaga 47 

i ärende nr 4507-17 

 

Ärenden nr 

4507-17 

16525-17 

16905-17 

3772-18 

Rotel 7 

Anges vid kontakt med nämnden 
 

Dok.Id 340472     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 8301 

104 20 Stockholm 

Ulriksborgsgatan 5 08-561 665 00   måndag – fredag 

08:00–16:00 E-post: hyresnamndenistockholm@dom.se 

www.hyresnamnden.se 

 

 

Nämnden 

Katarina Berglund Siegbahn, ordförande 

Charlotte Ericsson och Liz Grennstam, övriga ledamöter  

 

Protokollförare 

Elvira Ferrarini 

 

Plats för sammanträde 
Nämndens kansli 

 

Fastighet/Adress 

Facklan 5, Hagavägen 4-6, Solna 

 

Sökande 

Solporten Fastighets Aktiebolag, 556433-2632 

Forngränd 1 

169 68 Solna 

Närvarande via ställföreträdare och ombud  

 

Ställföreträdare: Kristoffer Wilhelmsson, VD, biträdd av Magnus Dammert, 

projektledare, och Mattias Åström, praktikant 

Adress hos bolaget 

 

Ombud: Robert Bruzelius Lidqvist 

Advokatfirman Steinmann 

Box 5220 

102 45 Stockholm 

 

 

   

Motparter 
1. Olga Andersson, 670120-5889 

Hagavägen 4 A Lgh 1501 

169 69 Solna 

Närvarande via ombud 

 

2. Lars Bengtsson, 460318-6877 

Hagavägen 4 A Lgh 1204 

169 69 Solna 

Personligen närvarande 

 

 

3. Stefan Bernheim Westlin, 710609-0439 

Hagavägen 4 A Lgh 1405 

169 69 Solna 

Närvarande via ombud 

 

4. Peter Duffy, 671219-0138 

Hagavägen 4 A Lgh 1402 

169 69 Solna 

Närvarande via ombud 
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5. Per Eriksson, 720102-6932 

Hagavägen 6 Lgh 1501 

169 69 Solna 

Närvarande via ombud 

  

6. Yvonny Jakobsson, 480103-8565 

Hagavägen 6 Lgh 1301 

169 69 Solna 

Närvarande via ombud 

 

7. Bert Karlheden, 401006-6456 

Hagavägen 6 Lgh 1503 

169 69 Solna 

Personligen närvarande 

  

8. Magnus Lindén, 590605-5131 

Snårestadsvägen 299 

271 93 Ystad 

Personligen närvarande  

  

9. Elisabeth Olsson, 660629-9300 

Hagavägen 4 A Lgh 1301 

169 69 Solna 

Närvarande via ombud 

  

 

Ombud för 1, 3, 4, 9, 10, 11, 13 och 14: Lars Bengtsson 

Ombud för 5, 6 och 12: Bert Karlheden 

 

Övriga närvarande 

Mats Wold, sambo till Yvonny Jacobsson 

 

Saken 

Godkännande av förbättringsarbeten 

___________________ 

 

Bengt Karlheden och Lars Bengtsson ger in fullmakter, aktbil. 49-59.  

 

Ordföranden förordnar om gemensam handläggning av ärendena 4507-17, 16525-17, 

16905-17 och 3772-18 med gemensamt protokoll i ärende 4507-17, men med fortsatt 

aktbilagering i respektive ärende.  

 

 

10. Lena Persson, 580802-1082 

Hagavägen 4 A Lgh 1404 

169 69 Solna 

Närvarande via ombud 

 

11. Gerd Roos, 380110-7305 

Hagavägen 4 A Lgh 1401 

169 69 Solna 

Närvarande via ombud 

  

12. Johanna Samuelsson, 680901-0165 

Hagavägen 6 Lgh 1403 

169 69 Solna 

Närvarande via ombud 

 

13. Bertil Sjöberg, 260423-1452 

Hagavägen 4 A Lgh 1504 

169 69 Solna 

Närvarande via ombud 

 

14. Kerstin Margareta Claeson, 550127-1109 

Hagavägen 4 A Lgh 1304 

169 69 Solna 

Närvarande via ombud  
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Ordföranden går i korthet igenom handlingarna i ärendet och följande antecknas. 

Solporten Fastighets Aktiebolag (hyresvärden) äger fastigheten Facklan 5 på 

Hagavägen 4-6  i Solna. Fastigheten byggdes 1969 och innehåller 33 bostäder och 6 

lokaler. De motparter som listats ovan är hyresgäster i fastigheten. Hyresvärden har 

den 29 december 2016 skickat ut meddelande enligt 12 kap. 18 e § jordabalken om att 

hyresvärden vill genomföra ombyggnationer i fastigheten. Ansökan om godkännande 

av förbättringsarbetena kom in till hyresnämnden den 27 mars 2017.  

 

Robert Bruzelius Lidqvist: Hyresvärden yrkar att hyresnämnden ska lämna tillstånd 

att utföra förbättringsarbeten i enlighet med ansökan. De yrkade åtgärderna för kök är 

följande; nya köksskåp, stommar/luckor, ny diskbänk i standardhöjd med 

engreppsblandare, ny energieffektiv kyl/frys, ny spisfläkt/volymkåpa för bättre 

osuppfångning, ny elektrisk induktionsspis med varmluftsugn, förberedelse för 

diskmaskin (rör, el och snickerier), ny arbetsbelysning med eluttag ovan diskbänk, ny 

linoleummatta, ny belysningsarmatur, ommålning/tapetsering av väggar, tak och 

snickerier. De yrkade åtgärderna för badrum är följande; nytt porslin samt 

engreppsblandare till tvättställ, termostatblandare i duschen, nytt badrumsskåp 

inklusive belysning och el-uttag, ny duschplats med duschvägg/-dörrar, helkaklade 

väggar, nytt klinkergolv, ny elektrisk handukstork, förberedelse för tvättmaskin och 

kondensortumlare (rör och el). De yrkade åtgärderna för hall är följande; 

ommålning/tapetsering av väggar, tak och snickerier, nytt parkettgolv alternativt 

slipning och lackning av befintligt trägolv, nytt klinkergolv intill lägenhetsdörr, 

installation av säkerhetsdörr klass 3 där sådan saknas, låsbyte samt installation av 

dörrnyckeltub för enklare fastighetsservice, brevlådeinkast och tittöga. Hyresvärden 

yrkar även på att följande generella åtgärder får utföras i lägenheten; vatten och 

avloppsledningar byts ut, nytt värmesystem med nya värmestammar och effektivare 

radiatorer, fönster och balkongdörrar byts ut till nya ljud- och värmeisolerande, väggar 

målas eller tapetseras, tak och snickerier målas, socklar och foder byts vid golvbyte 

eller dörrbyte, nya parkettgolv alternativt originalgolvet slipas och lackas, målning av 

befintliga garderober alternativt byte till nya garderober, byte av samtlig el och 

uppgradering till modern standard med 3fas- samt skyddsjordning, jordfelsbrytare, 

automatsäkring och fler vägguttag, förberedelse för bredbandsfiber och FTX-
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ventilation. De yrkade åtgärderna för rum 1-4 samt vardagsrum är följande; 

ommålning/tapetsering av väggar, tak och snickerier, ny parkett alternativt slipning 

och lackning av originalparkett. Hyresvärden yrkar även på tillstånd att utföra följande 

åtgärder i fastighetens gemensamma delar; förbättrat skalskydd med installation av 

elektroniskt passersystem med porttelefon, låsbyte, nya entréportar och partier samt 

brand- och skyddsklassade dörrar i allmänna utrymmen, nya lägenhetsförråd med 

gallervägar och dörrar av modell Troax, renovering/ombyggnation av samtliga 

allmänna utrymmen innefattande målning och ny förstärkt belysning (närvarostyrd), ny 

tvättstuga med helkaklat klinker, nya tvättmaskiner och torkmöjligheter med utökad 

kapacitet/effektivitet, elektroniskt bokningssystem, hissombyggnad anpassad efter 

säkerhets- och tillgänglighetsbestämmelser, uppfräschad utemiljö med nya uteplatser 

och sittgrupper, nya planteringar och anordnande av miljöstuga för källsortering. 

Övriga åtgärder som hyresvärden vill ha tillstånd att utföra är nytt radiatorssystem 

vilket innebär ingrepp i golven och väggarna i samtliga rum, förändring av 

ventilationssystemet till FTX-ventilation. Skulle åtgärden vara ogenomförbar vill 

hyresvärden istället montera in nya tilluftsdon bakom radiatorer för förvärmd tilluft 

sam frånluft med återvinning. Hyresvärden vill även ställa iordning 

cykelförråd/barnvagnsrum. – Hyresvärden har ett beaktansvärt intresse av att 

åtgärderna utförs och det är inte oskäligt mot hyresgästerna att de utförs. Åtgärderna 

ska utföras i samband med stambyte i fastigheterna och det är såväl fastighetstekniskt 

motiverat som fastighetsekonomiskt rationellt att samtliga lägenheter åtgärdas i ett 

sammanhang. 

 

Bert Karlheden: Samtliga av honom företrädda hyresgäster, samt han själv, bestrider 

yrkandet.  

 

Lars Bengtsson: Samtliga av honom företrädda hyresgäster, samt han själv, bestrider 

yrkandet. Under sammanträdet kommer Bert Karlheden tala för dem båda och samtliga 

hyresgäster de företräder.  

 

Magnus Lindén bestrider hyresvärdens yrkande.   
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Ordföranden redogör för de yttranden som hyresgästerna har gett in i ärendet. 

 

Bert Karlheden: Hyresvärden har inte beaktansvärt intresse av att åtgärderna utförs 

och det vore oskäligt mot hyresgästerna att de utförs. – Fastigheten är endast i behov 

av underhåll och sådant ska ske i enlighet med vad som är god sed på 

fastighetsmarknaden. Frågan om stambyte är alltför tidigt väckt. Stammarna är inte 

uttjänta. Hyresvärdens avsikt att byta ut fungerande vitvaror mot nya utgör dålig 

fastighetsekonomi. Hyresvärdens enda syfte med att genomföra åtgärderna är att kunna 

höja hyrorna. Hyresvärdens intresse bör inte gå före hyresgästernas intressen. – 

Hyresvärden är duktig på att åtgärda akuta saker men något lägenhetsunderhåll 

förekommer inte. – Hyresgästerna vänder sig emot att hyresvärden blandat ihop 

tillståndsåtgärderna med de åtgärder som inte är tillståndspliktiga. Ommålning och 

tapetsering behöver inte genomföras förrän efter stambytet. – Hyresgästerna vill att de 

yrkanden som hyresvärden inte behöver tillstånd till bortkopplas från nämndens beslut. 

– Samtliga standardhöjande åtgärder som hyresvärden föreslagit är dåliga ur 

fastighetsekonomisk synvinkel med undantag för jordfelsbrytare. – I köken behöver 

endast de nedre skåpen under diskbänken röras. Därför bör överskåpen stå kvar och 

underskåpen återställas efter stambytet. Hyresgästerna vill behålla sina befintliga 

diskbänkar av rostfritt stål. Sådana diskbänkar har ansetts outslitbara och är 

eftertraktade då de kan användas generation efter generation. De är även lätta att hålla 

rena och blanka. – Förberedelse för diskmaskin har redan gjorts i samtliga lägenheter 

där sådan får plats.  – Hyresgästerna motsätter sig handdukstorken. – Att ersätta 

radiatorn i badrummet med uppvärmning från angränsade rum utgör en sådan åtgärd 

som hyresgästerna ska informeras om enligt 12 kap. 18 d § jordabalken. Hyresgästerna 

har inte informerats om denna förändring och hyresvärden har därmed brustit i sin 

informationsplikt. – Åtgärden strider mot Folkhälsomyndighetens rekommendation om 

inomhustemperatur på 20-23 grader. Enligt rekommendation bör temperaturen även 

vara högre i badrum där personer utsätts för kyla. Badrummet kommer bli fuktigt, kallt 

och dragigt om hyresgästerna inte har handdukstorken påslagen på egen bekostnad. 

Bytet från badkar till duschplats utgör dessutom en standardförsämring. – Det finns 

redan säkerhetsdörrar som betalas med hyrespåslag och det är onödigt att byta ut dessa. 

– Hyresgästerna har granskat tidigare ärenden från hyresnämnden och noterat att 



  Sid 6 

HYRESNÄMNDEN I STOCKHOLM PROTOKOLL 

2018-06-12 

4507-17 
  

 

frågan om parkett eller linoleummatta fått olika utfall. Hyresgästerna hänvisar till 

hyresnämndens beslut i ärende nr 1643-14 och vill att nämnden avslår begäran om 

parkett i rum 2-4 eftersom parkettgolv inte är vad hyresgäster i allmänhet önskar sig. – 

Avseende de generella åtgärder som föreslås är det nya värmesystemet omfattande och 

onödigt då hyresvärden inte gjort någon behovsanalys. Hyresgästerna har inte heller 

delgivits information om uppgradering av nytt värmesystem i hyresvärdens blankett, 

vilket strider mot 12 kap- 18 d § jordabalken och 12 kap. 18 e § jordabalken. – 

Hyresgästerna har fått ett fackmannamässigt utlåtande om att stammarna inte behöver 

bytas men att tryck och flöde måste justeras. – Avseende elen godtar hyresgästerna 

installation av jordfelsbrytare men motsätter sig övrig uppgradering eftersom 3fas-el 

funnits sedan huset var nytt. Hyresgästerna har varit i kontakt med Elsäkerhetsverket 

och fått uppgift om att det inte finns något lagkrav på att ha jordad el. – Installation av 

nya förråd är onödigt eftersom det aldrig förekommit några inbrott i fastigheten. 

Hyresgästerna föreslår istället att hyresvärden ska sätta dit ett extra lås på varje förråd. 

– Ny förstärkt belysning har redan genomförts utan tillstånd. – Att riva ut hela 

tvättstugan och byta ut välfungerande tvättmaskin och torktumlare gör hyresvärden 

endast för att kunna höja hyrorna. Hyresgästerna motsätter sig även införandet av 

elektroniskt bokningssystem. – Hissen uppfyller redan alla säkerhetskrav. – 

Hyresgästerna använder inte de bänkar och bord som finns på uteplatsen och är inte i 

behov av någon uppfräschad utemiljö eftersom de har så nära till Hagaparken. – Det 

fanns tidigare ett grovsoprum i fastigheten men hyresvärden avskaffade det direkt efter 

förvärvet av fastigheten på grund av kostnadsskäl. Barnvagnsrum fanns även det 

tidigare men avskaffades för att hyresvärden skulle göra lokaler. Hyresgästerna har 

inte kompenserats för någon av dessa försämringar.  Det finns redan ett välfungerande 

cykelförråd.  – Fastigheten är i gott skick i jämförelse med hyresvärdens andra 

fastigheter och har beskrivits som flaggskeppet i hyresvärdens bestånd. Hyresgästerna 

ställer sig emot att hyresvärdens ansökan om godkännande av förbättringsarbeten 

innehåller exakt samma yrkanden som för en av hyresvärdens andra fastigheter på 

Vasavägen 2. Sammanfattningsvis är hyresvärdens egentliga syfte med de föreslagna 

åtgärderna att vinstmaximera genom hyreshöjningar vilket inte ska accepteras då det 

går utanför hyreslagens ramar. Hyresgästerna önskar att nämnden motiverar beslutet i 

sin helhet eller i de delar där nämndens uppfattning avviker från hyresgästernas.  
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Bert Karlheden: Gerd Roos trivs i lägenheten som renoverades på egen bekostnad 

under 2005. Fastigheten är endast i behov av vanligt underhåll så som stambyte och 

fönsterbyte. Hyresvärdens föreslagna åtgärder behöver inte göras och kommer endast 

medföra hyreshöjningar som gör att nuvarande hyresgäster inte har råd att bo kvar.  

 

Magnus Lindén: Han kritiserar inte saken i sig men ifrågasätter de formfel som gjorts 

i hyresvärdens ansökan. Det är vilseledande att blanda ihop underhåll och 

renoveringsåtgärder eftersom det försvårar för hyresgästerna att identifiera vad som är 

vad. Hyresvärden vill även lägga nya planteringar fast det inte finns några planteringar 

för närvarande. Detta är slarvigt och ökar hyresgästernas misstro.  

 

Samtliga närvarande hyresgäster motsätter sig de stora hyreshöjningar som följer av 

renoveringarna och som sannolikt innebär att flera hyresgäster måste flytta.  

 

Bert Karlheden: Hyresgästerna begär att sammanträdet ska avslutas och fortsätta vid 

ett senare tillfälle på grund av att detta är försenat. 

 

Robert Bruzelius Lidqvist: Hyresvärden motsätter sig detta.  

 

Hyresnämnden beslutar att sammanträdet ska fortsätta.  

 

Robert Bruzelius Lidqvist: Fastigheten byggdes med första generationens 

avloppsledningar i plast som är oelastiska och sköra. Stam för VA, el och värme är 

uttjänta och måste bytas ut. Det ankommer på hyresvärden att göra de tekniska 

bedömningarna. Byte av stammar för VA, el och värme berör andra avlopp och 

vattenledningar än badrummen. Hyresvärden vill ha en vattensäker installation i 

fastigheten. – Det är inte möjligt att bevara inredningen i köket. Vattenledningarna är 

dragna under skåpinredningen. Köksluckorna är inte av bra kvalitet utan har så kallade 

pinngångjärn som lätt går sönder. Det går inte att kassera vissa delar och spara andra. 

Det blir inte enhetligt och är inte ekonomiskt. Diskmaskinsförberedelserna ska ske på 

modernt vis. – Hyresvärden har inget egenintresse i att byta ut befintliga 
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säkerhetsdörrar men kan behöva göra så om säkerhetskraven på dörrarna höjs eller om 

det krävs för att få ett enhetligt uttryck. – Tvättstugan har några år på nacken och 

hyresvärden vill säkerställa att de tekniska installationerna är välfungerande och inte 

enbart byta klinkers. – Att det inte finns något lagkrav för eluppdatering innebär inte 

att hyresvärden inte ska få modernisera elanläggningen. – Parkettgolv i samtliga rum är 

efterfrågat av breda grupper hyresgäster och det är därför inte oskäligt att det införs. – 

Hyresvärden kommer att ta bort radiatorerna men badrummen ska självklart hålla en 

bra temperatur även utan dessa. Handdukstorken är ingen del av värmesystemet. 

Badrummen måste vara ventilerade. – Det är inte möjligt att behålla kallskafferier 

eftersom till- och frånluft måste kontrolleras. – Värmesystemet finns med i ansökan till 

hyresnämnden. – Ansökan innehåller såväl standardhöjande som icke-standardhöjande 

åtgärder men det är inte nödvändigt att särskilja dessa åtgärder från varandra. Om 

värmesystemet skulle anses standardhöjande är det i vart fall en sådan åtgärd som har 

ett sådant samband med stambytet att det är tillräckligt att det är angivet i ansökan till 

nämnden. – Hyran påverkas inte av om en åtgärd blivit godkänd eller ej utan 

prövningen görs utifrån lägenhetens bruksvärde efter renoveringen. Av de 33 

lägenheterna i huset har 12 godkänt åtgärderna och 14 är motparter i detta ärende. 

 

Magnus Lindén: Han har fått sitt badrum renoverat och såg då att delar av stammarna 

var i plast och delar i gjutjärn.  

 

Lars Bengtsson: Han är skeptisk mot handdukstorken.  

 

Bert Karlheden: Hyresvärden kan inte påvisa beaktansvärda skäl. Enligt förarbeten 

till hyreslagen kan hyresgästens intresse många gånger väga lika tungt som 

hyresvärdens intressen om den aktuella inredningen är i gott skick eller det är 

tillräckligt med sedvanligt underhåll. – Hyresvärden har i ansökan anfört att 

hyresgästerna inte har några skäl att motsätta sig vilket inte stämmer. – Det talas 

mycket om vad hyresgäster i allmänhet efterfrågar. Hyresgästerna har frågat tio olika 

hyresgäster om de skulle föredra nybyggnadsstandard med höjd hyra eller nuvarande 

standard. Ingen av de frågade uppgav att de ville ha nybyggnadsstandard och 
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hyresgäster i allmänhet vill därmed inte ha nybyggnadsstandard. Prejudikaten följer 

inte utvecklingen på bostadsmarknaden.  

 

Robert Bruzelius Lidqvist: Hyresvärdens fastigheter har med stigande ålder fått 

försämrade tekniska förutsättningar och även denna fastighet är i behov av renovering. 

Även om Gerd Roos själv bekostat renovering under 2005 är renoveringen av sådan 

ålder att det inte vore oskäligt mot henne att åtgärderna vidtas.  

 

Parterna slutför sin talan.  

 

Sammanträdet, som pågick mellan kl. 10.50 – 13.45, förklaras avslutat med besked att 

beslut i ärendet kommer att meddelas torsdagen den 21 juni 2018, från kl. 11.00, 

genom att hållas tillgängligt på hyresnämndens kansli. 

 

Efter enskild överläggning fattar hyresnämnden följande  

 

BESLUT 

 

Solporten Fastighets Aktiebolag ges tillstånd att i fastigheten Facklan 5, med adress 

Hagavägen 4–6 i Solna, utföra de åtgärder som framgår av protokollsbilaga 1. 

 

Skäl för hyresnämndens beslut  

 

Yrkande och inställning m.m. 

 

Solporten Fastighets Aktiebolag (hyresvärden) har begärt tillstånd till att, i samband 

med stambyte, få utföra ombyggnadsåtgärder med vissa förbättringsarbeten i 

lägenheterna och de gemensamma delarna av fastigheten i enlighet med 

protokollsbilaga 1.  

 

Hyresgästerna som är motparter i ärendet har motsatt sig begäran om tillstånd, se ovan 

i protokollet och handlingarna i ärendet.  
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Den rättsliga regleringen 

 

Av bestämmelserna i 12 kap. 18 d § jordabalken följer att en fastighetsägare får utföra 

sådana standardhöjande åtgärder på fastigheten som har en inte obetydlig inverkan på 

en bostadslägenhets bruksvärde eller utföra åtgärder som medför en inte oväsentlig 

ändring av en bostadslägenhet eller av de gemensamma delarna av fastigheten endast 

om de berörda bostadshyresgästerna har godkänt åtgärderna eller hyresnämnden har 

lämnat tillstånd till dem. 

 

Enligt 18 f § samma kapitel ska hyresvärdens ansökan om tillstånd bifallas om 

hyresvärden har ett beaktansvärt intresse av att åtgärden genomförs och det inte är 

oskäligt mot hyresgästen att den genomförs. Vid prövningen av om det är oskäligt mot 

hyresgästen ska hyresvärdens intresse av att åtgärden genomförs vägas mot de skilda 

intressen som hyresgäster i allmänhet kan antas ha av att åtgärden inte vidtas. Om det 

finns särskilda skäl, får även omständigheter som hänför sig till endast den enskilde 

hyresgästen beaktas. 

 

Hyresnämndens bedömning 

 

Hyresnämnden konstaterar att ett flertal av de åtgärder som hyresvärden avser att 

genomföra är rena underhållsåtgärder. Sådana åtgärder anses inte standardhöjande i sig 

och ska därför inte normalt ha någon inverkan på lägenheternas bruksvärde och 

därmed inte heller på hyran. Nu nämnda åtgärder, däribland utbyte av uttjänta 

rörstammar och el samt ommålning och tapetsering, är därför inte tillståndspliktiga 

enligt 12 kap. 18 d § jordabalken. De åtgärder som hyresvärden önskar vidta är dock 

nära knutna till varandra och ska vidtas i ett sammanhang. En uppdelning av vilka 

åtgärder som är eller inte är tillståndspliktiga skulle kräva en omfattande prövning utan 

att tjäna något praktiskt syfte. Någon sådan uppdelning behöver därför inte göras (se 

rättsfall från hovrätterna, RH 2004:3). 
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Det förhållandet att borttagandet av radiatorerna i badrummen och förändringarna i 

värmesystemet inte kan anses vara tillståndspliktiga (se RH 2016:62 och beslut från 

Svea hovrätt 2015-06-24 i mål nr ÖH 11130-14) innebär dock att det inte kan krävas 

godkännande av hyresgästerna för dessa åtgärder. Det finns därför inte skäl för 

hyresnämnden att beakta att dessa åtgärder inte funnits med i meddelandet till 

hyresgästerna. Hyresnämnden finner inte heller skäl att ifrågasätta utformningen av 

meddelandena i övrigt. 

 

Utgångspunkten är att det är hyresvärden som såsom fastighetsägare måste få göra de 

tekniska och fastighetsekonomiska bedömningar som avgör omfattningen av de 

förbättrings- och ändringsåtgärder som hyresvärden anser nödvändiga och önskvärda 

för att vidmakthålla fastighetens värde och livslängd. Hyresvärden bestämmer även på 

vilket sätt åtgärderna ska genomföras (se t.ex. RH 2016:62). Resulterar åtgärderna i en 

upprustning som inte går längre än att lägenheterna får en sådan standard som 

hyresgäster normalt förväntar sig av en modern lägenhet, får hyresvärden anses ha ett 

beaktansvärt intresse av att åtgärderna genomförs. Motsvarande gäller beträffande de 

gemensamma delarna av fastigheten (jfr prop. 1996/97:30 s. 74).  

 

Hyresgästerna har ifrågasatt stambytet som sådant. Med hänsyn till husets ålder och 

vad som anförts om dess skick finner hyresnämnden inte skäl att ifrågasätta 

hyresvärdens påstående om att stammarna och även andra installationer är uttjänta. Det 

finns därmed inte heller skäl att ifrågasätta det befogade i hyresvärdens beslut att byta 

stamledningarna i fastigheten samt att uppgradera installationer och el m.m. i 

fastigheten till modern standard.  

 

Hyresgästerna har även motsatt sig åtgärderna med hänsyn till att förändringarna 

kommer att medföra betydligt högre hyror. Invändningarna gäller också omfattningen 

av arbetena samt på vilket sätt åtgärderna ska vidtas. Vissa hyresgäster har även 

framhållit att deras lägenheter redan i vissa avseenden har hög standard och att 

samtliga åtgärder inte är nödvändiga. 
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De åtgärder som hyresvärden vill genomföra i samband med stambytet, avser förutom 

sedvanligt underhåll, i huvudsak standardhöjande åtgärder som förekommer i samband 

med denna typ av renovering. Av ekonomiska och förvaltningsmässiga skäl får det 

anses ligga i hyresvärdens intresse att i samband med stambyte åtgärda samtliga 

lägenheter i ett sammanhang och att lägenheterna får en enhetlig standard och 

utrustning. På samma sätt är det motiverat att vidta åtgärder i de allmänna utrymmena i 

detta sammanhang. Åtgärderna är enligt hyresnämnden varken omotiverade eller 

medför en högre standard än den som är ordinär för upprustade lägenheter och 

tillhörande gemensamma utrymmen. Med hänsyn härtill har hyresvärden ett 

beaktansvärt intresse av att åtgärderna genomförs.   

 

Härefter tar hyresnämnden ställning till om åtgärderna är oskäliga mot hyresgästerna.  

Hyresnämnden finner att åtgärderna inte går utöver vad hyresgäster i allmänhet kan 

antas förvänta sig av moderna lägenheter, däribland t.ex. parkettgolv, klinker i hallen, 

induktionshäll (se Svea hovrätts beslut 2017-07-10 i mål nr ÖH 11516-16) och 

handdukstork (RH 2016:62). Inte heller åtgärderna i de gemensamma utrymmena går 

utöver detta.  

 

Hyresgästers intresse av att exempelvis behålla en i köket befintlig inredning som är i 

gott skick, eller som efter sedvanligt underhåll kan ställas i gott skick, kan i och för sig 

väga minst lika tungt som hyresvärdens intresse av att ersätta den med en ny modern 

inredning (se prop. 2001/02:41 s. 70–71). När hyresvärdens önskemål om att byta ut 

befintlig köksinredning har samband med ett stambyte är emellertid utrymmet för att 

vägra hyresvärden tillstånd begränsat, varvid till att börja med krävs att hyresgästerna 

visar att stambytet kan ske på ett tekniskt och ekonomiskt försvarbart sätt med 

bevarande av den befintliga inredningen (se RH 2016:62). Hyresvärden har gjort 

gällande att rördragningarna är gjorda under raden av underskåp och det kan inte mot 

hyresvärdens bestridande anses visat att stambyte i köken skulle kunna ske på ett 

ekonomiskt eller tekniskt försvarbart sätt genom att demontera och återmontera delar 

av den platsbyggda inredningen. Med beaktande av detta och hyresvärdens behov av 

att bedriva en i längre perspektiv ekonomisk rimlig fastighetsförvaltning anser 

hyresnämnden att hyresvärdens intresse av att i samband med stambytet få byta ut den 
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befintliga köksinredningen och förbereda för diskmaskin väger över det objektiva 

hyresgästintresset av att bevara den befintliga inredningen och de befintliga 

lösningarna.  

 

Hyresnämnden konstaterar vidare att det förhållandet att en hyresgäst redan har 

vidtagit vissa åtgärder som planeras inte är en omständighet som hindrar att tillstånd 

ges. Även om åtgärderna i något fall alltså inte leder till en standardförbättring väger 

hyresvärdens intresse av att lägenheterna får en enhetlig standard och utrustning tyngre 

än hyresgästens intresse av att få behålla befintlig inredning, så länge som åtgärderna 

inte innebär någon påtaglig försämring, vilket inte påståtts (se Svea hovrätts beslut 

2014-12-08 i mål nr ÖH 5772-14).  

 

Hyresgästerna har även invänt mot åtgärderna på grund av att upprustningen kommer 

att medföra stora hyreshöjningar. Hyresvärden har inte närmare kunnat säga hur stora 

dessa kommer bli utan har hänvisat till en framtida prövning av hyrorna. Det är ett i 

och för sig ett objektivt hyresgästintresse att hyresgästernas boendekostnader inte blir 

opåkallat höga. När hyresvärden vill genomföra en åtgärd som kan antas medföra en 

kraftig hyreshöjning, och som går utöver vad en normal och ändamålsenlig fastighets-

förvaltning kräver, kan hyresgästernas intresse av att hyran inte höjs väga över 

hyresvärdens intresse av att åtgärden vidtas (se prop. 2001/02:41 s. 25 och 70–71).  Så 

länge det inte är fråga om rena lyxåtgärder, vilka hyresvärden i så fall inte har något 

beaktansvärt intresse av att genomföra, har det i regel inte ansetts oskäligt mot 

hyresgästerna att åtgärderna vidtas även när betydande hyreshöjningar aktualiseras (se 

t.ex. Svea hovrätts beslut 2014-12-08 i mål nr ÖH 5772-14). Hur stora hyres-

höjningarna blir bestäms efter förhandlingar eller av hyresnämnden. Hyresgästerna är 

på så sätt skyddade mot omotiverade hyreshöjningar. I detta sammanhang finns även 

anledning att peka på regeln om infasning/trappning av nya hyror (12 kap. 55 § femte 

stycket jordabalken) som innebär ett skydd för hyresgästerna mot att en stor hyres-

höjning sker på en gång. Mot bakgrund av att de aktuella åtgärderna inte resulterar i en 

standard som går utöver vad hyresgäster i allmänhet önskar sig av en modern lägenhet, 

att hyresvärden har ett tungt intresse av att genomföra dessa och att hyresgästerna är 

skyddade mot omotiverade hyreshöjningar genom bruksvärdessystemet anser 
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hyresnämnden att det inte på grund av hyreshöjningarna är oskäligt mot hyresgästerna 

att åtgärderna genomförs. 

 

Vid en samlad bedömning av vilka skilda intressen som hyresgäster i allmänhet kan 

antas ha av att åtgärderna inte vidtas, anser hyresnämnden att åtgärderna som begäran 

avser inte går utöver vad hyresgäster i allmänhet kan antas förvänta sig och att det inte 

heller annars har framkommit något som leder till att det skulle vara oskäligt mot 

hyresgäster i allmänhet att åtgärderna får genomföras. 

 

När det finns särskilda skäl kan hyresnämnden också beakta omständigheter som 

enbart är hänförliga till den enskilde hyresgästen, det s.k. subjektiva hyresgästintresset. 

Ett sådant kan vara att en hyresgäst med hyresvärdens tillstånd nyligen har satt in och 

bekostat fast inredning som kommer att förstöras om den begärda åtgärden utförs (se 

prop. 1996/97:30 s. 75). Åtgärderna i Gerd Roos lägenhet utfördes för mer än tio år 

sedan, och kan inte anses ha gjorts nyligen (se Svea hovrätts beslut 2010-03-26 i mål 

nr ÖH 8374-08). Det finns därför inte skäl att särskilt beakta denna omständighet. Det 

har även gjorts gällande att Bertil Sjöberg kan ha särskilda skäl, men detta har inte 

närmare utvecklats varför detta inte kan påverka bedömningen. 

 

Sammanfattningsvis anser hyresnämnden att hyresvärden har ett beaktansvärt intresse 

av att genomföra de begärda åtgärderna, att dessa inte framstår som oskäliga mot 

hyresgästerna och att det inte framkommit några särskilda skäl för att beakta subjektiva 

hyresgästintressen. Hyresvärdens ansökan om tillstånd till förbättringsarbetena ska 

med hänsyn till det anförda bifallas. 

 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga  

(Beslutet kan överklagas till Svea hovrätt senast den 12 juli 2018) 

 

 

Elvira Ferrarini  Protokoll företett 2018-06-21/ 

 


