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Sammanfattning 
 
Arbetet handlar om strategisk fastighetsförvaltning med fokus på underhållsplanering i 
Stockholms Hamns fastighetsbestånd i Frihamnen. Fastighetsföretagandet analyseras med 
hjälp av en modell framtagen av Sveriges kommuner och landsting. Modellen är utformade 
som en punktlista där brister eller fördelar med fallstudiens egna system för 
underhållsplanering framkommer. 
 
Inledningsvis beskrivs fastighetsförvaltarens roll, dels i fråga hur arbetet har förändrats över 
tid men även vikten av att underhålla fastigheter för att undvika höga framtida kostnader.  
En förklaring ges till fastigheter där verksamheten styr lokalanvändningen och en insyn i 
offentligt fastighetsföretagande där stat, kommun och landsting är en av de största 
aktörerna på fastighetsmarknaden i Sverige. Lagen om offentlig upphandling beskrivs där 
syftet att främja konkurrens alltför ofta istället blir konkurrensbegränsande vid planering och 
beställning av entreprenader hos Stockholms Hamn.  
 
Arbetets fallstudie och applicering av modellen utgår från Stockholms Hamn 
fastighetsbestånd och tre stycken fastigheter plockas ut ur beståndet för att representera 
varsin fastighets typ. Magasin 2 är kärnfastigheten, Magasin 6 är en osäker fastighet som ej 
har något att göra med kärnverksamheten och Hus P är en övrig fastighet som på sikt skall 
rivas. 
 
Modellen tittar närmare, för respektive fastighet, på verksamhetsplanering och 
underhållsplanering, respektive fastigheters förutsättningar, funktion och framtid och vilka 
avtal som kontrollerar ansvarsområdena mellan hyresgäst och hyresvärd avseende 
underhållet. 
 
Jag kommer fram till att Stockholms Hamn är ett välskött företag med större potential än 
vad de idag utnyttjar. Studier av hamnen visar att det finns arbete kvar att göra inom 
företagets organisation, tolkning av ägardirektiv och arbetet kring underhållsplaneringen 
som är påbörjad men ej avslutad. 
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Abstract 

 

The work deals with strategic property management with a focus on maintenance planning 
of Port of Stockholm real estate management in Frihamnen. Real Estate Management is 
analyzed using a model developed by Sweden's municipalities and counties. The model is 
designed as a bulleted list where weaknesses or advantages in the case study's own system 
for maintenance planning emerges.  
 
Initially described property manager's role, both in how work has changed over time but also 
the importance of maintaining the property to avoid high future costs.  
An explanation is given to properties where operations control room and use a transparency 
of public real estate companies where the state, municipality and county is one of the 
biggest players in the property market in Sweden. The Public Procurement Act describes the 
purpose of promoting competition too often instead become competitive in the planning 
and ordering works at the Port of Stockholm.  
 
Work case study and application of the model is based on the Port of Stockholm's real estate 
portfolio and three properties are picked out of the stock to represent the opposite kind 
property. Tray 2 is the core property, Magazine 6 is an unsecure property that has nothing to 
do with the core business and House P is a residual property, ultimately demolished.  
 
The model examines for each property on operational planning and maintenance planning, 
and property conditions, function and future of the agreements that control responsibilities 
between tenants and landlords regarding the maintenance.  
 
I arrive at the Port of Stockholm is in excellent shape with more potential than what they 
currently use. Studies of the port show that there is work to do within the organization, 
interpreting the owner's directive and work on maintenance planning which was started but 
not completed.  
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Förord 
 

Detta är mitt avslutande examensarbete vid Kungliga Tekniska Högskolan och 
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fastighetsskötare och fastighetsförvaltare vilket har gjort det givande att få se hur ett annat 
fastighetsbolag bedriver sin verksamhet. 
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fastighetsförvaltning parallellt med mitt maritima intresse så har det bäddat för ett lärorikt 
halvår. 
 
Det är ett antal personer som har hjälpt och stöttat mig under studietiden:  
 
Studievägledaren Maija Engblad vid Samhällsbyggnadsprogrammet har sedan 2007 hjälpt 
mig få ihop schemat och hennes uppmuntrande kommentarer har förgyllt terminsstarterna. 
 
Professor Hans Lind vid KTH har varit en av mina handledare och har givit mig många 
givande reflektioner.  
 
Jag vill tacka Stockholms Hamn och i synnerhet min andra handledare Peder Weitoft som är 
fastighetschef vid hamnen och själv tidigare student vid KTH. Ett stort tack för material och 
visningar av fastigheter.  
 
Slutligen vill jag tacka de två personerna som har betytt allra mest, mina föräldrar Elisabeth 
och Lars Preutz, för att ni alltid har funnits där för mig. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Stockholm växer, såväl i fråga om befolkning som antal företag. Det krävs mycket av 
Stockholms Stad för att mäkta med allt större påfrestningarna på infrastruktur, 
bostadsbyggande, etc. De mesta mynnar ut i politik eftersom merparten av dessa beslut är 
väldigt omfattande och kostsamma. Det krävs år av budgetering och planering. Man kan 
undra vad som egentligen händer med det befintliga samhället då allting runt omkring skall 
göras om. Enligt somliga läggs mer energi på att planera nya bostadsområden, än att 
renoverar det gamla och frågan kvarstår vad som egentligen händer med människorna och 
företagen som använde marken innan. 
 
Stockholm är en hamnstad och var man än befinner sig omgärdas den av vatten. Historiken 
går långt tillbaka i tiden varför vissa platser, kajer och byggnader hamnade där de idag ligger. 
Många av dessa gamla hamnar och industriområden har idag en bättre användning. 
Samhället har ändrat inriktning från ett arbetarklassamhälle till mer att gå mot ett IT-
samhälle. Debattörer och politiker vill få fler människor att studera yrkesförberedande 
utbildningar än idag ett överflöd av akademiker som ofta åtrår konsultkarriärer inom finans. 
Samhällsbyggnadsprogrammet blir populärare för varje år och fastighetsmässor avlöser 
varandra för att få Stockholm att växa. 
 
Ökande konkurrens om centralt belägen mark gör att industriområden och hamnar ofta blir 
förpassade till mer avlägsna områden. Nu senaste har en helt ny stadsdel växt fram som 
heter Hammarby Sjöstad. Den har blivit en populär stadsdel och många har glömt det gamla 
smutsiga industriområdet med slumbebyggelse och oklara verksamheter som fanns för om 
åren. 
 
Det finns stora planer på att göra om flera områden i Stockholm till bostadsområden och ett 
av dessa som klassas som ett av Europas största stadsbyggnadsprojekt är Norra 
Djurgårdsstaden som kommer att sträckas sig över en stor del av Stockholms Hamns 
områden. I hjärtat av detta ligger ett av stadens mest anrika områden, Frihamnen. Här har 
man en hundraårig historia med verksamhetsfastigheter, kajer och pirar. 
 
Idag bedriver företaget Stockholms Hamn AB sin verksamhet här. Vissa hamnverksamheter 
kommer att upphöra på grund av beslutet att bygga ytterligare en ny stadsdel. 
Stockholms Hamns fastighetsförvaltning kommer trots det att möta en spännande framtid 
med problem som kräver lösningar. Ett av dessa är att fortfarande att underhålla stadens 
kajer och maritimt relaterade byggnader. 
 
Oftast när man talar om fastigheter och byggnader talar man om bostäder eller lokaler. 
Verksamhetsfastigheter är något som är förpassat till utkanterna av huvudstaden. Men i 
framför allt norra Djurgården finns det en hög koncentration av verksamhetsfastigheter. 
Denna typ av fastigheter får ovanligt lite uppmärksamhet, något detta arbete 
förhoppningsvis skall råda bot på. 
Ovissheten inför framtiden om hyresgäster med olika önskemål, större ombyggnationer och 
rivningar av byggnader är frågor som kommer upp. 
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1.2. Syfte och frågeställning 
Detta examensarbete skall undersöka några utvalda fastigheter ur Stockholms Hamns 
bestånd i Frihamnen.  
Jag kommer att beskriva: 

 Hur hamnen arbetar och de centrala frågorna som uppkommer.  

 Hur verksamheten fungerar idag och vad som kan tänkas finnas kvar att göra. 

 Deras syn på kärnverksamhet kommer att benas ut, likaså deras syn på affärsstrategi 
- om politiker väljer att sälja av delar av fastighetsbeståndet eller vill bredda med de 
krav som då kan uppkomma på verksamheten.  

 Frågor kring samordning, avvägningar, tidshorisont och beslutsunderlag kommer i 
den mån de finns att vägas samman för att förstå hur Stockholms Hamn bedriver sin 
verksamhet med fokus på underhållsstrategier. 

 

1.3. Metod 

1.3.1. Metodval 
Litteratur studier 
Litteratur relaterad till tidigare kurser kommer att läsas men även litteratur som handlar om 
offentliga fastigheter, förvaltning och underhåll kommer att användas. 
Internet 
Eftersom arbetet handlar om offentligt fastighetsföretagande är den mesta informationen 
offentlig via internet. 
Intervjuer 
Samtal har förts med ansvariga på Stockholms Hamn och professor Hans Lind vid KTH. 
Utdelat material 
Stor del av informationen kommer från publikationer som Stockholms Hamn har skrivit. 
Visningar av fastigheter 
Jag har varit på området och sett miljön men har även varit inne i utvalda fastigheter för att 
bättre förstå hamnens fastighetsföretagande. 
Modell för underhållsplanering 
Modellen är utformade som en punktlista där brister eller fördelar med fallstudiens egna 
system för underhållsplanering framkommer. Modellen tittar närmare, för respektive 
fastighet, på verksamhetsplanering och underhållsplanering, respektive fastigheters 
förutsättningar, funktion och framtid och vilka avtal som kontrollerar ansvarsområdena 
mellan hyresgäst och hyresvärd avseende underhållet. 
 

1.3.2. Metodproblem 
Information är färskvara och jag har varit noga med att se till så att fakta jag tar fram är 
aktuell. 
Underhållsplaner är ofta dynamiska dokument som revideras gång på gång och därför har 
alltid den senaste utgåvan använts.  
Internethemsidors källor granskas noga för att all information i arbetet skall vara korrekt. 
Då information hittas utan källor och upplevs som oseriösa används de ej i arbetet. 
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1.4. Avgränsningar 
Stockholms Hamns verksamhet spänner över flera områden och platser, se kapitel 5, men 
arbetet kommer endast att se närmare på hamnens byggnader i Frihamnen. 
 
Fastighetsföretagandet kommer inte att jämföras med andra företags eftersom hamnens 
bestånd är komplext samt unikt vilket gör en jämförelse intetsägande. 
 
Schabloniserade nyckeltal kommer inte att jämföras med hamnens nyckeltal av samma 
anledning som ovan. 
 
Stockholms Hamn är ett företaget som verkar i en föränderlig värld med politiska beslut och 
satsningar inom flera områden. Jag kommer dock inte att beskriva detta alltför ingående om 
det inte har med underhållsplanering att göra. 
 

1.5. Disposition 
DEL I – Inledande bakgrundsfakta inom områden som arbetet berör.  
Kapitel 2- Fastighetsförvaltning: allmänt 

Bakgrunden till begreppet fastighetsförvaltning tas upp och 
fastighetsförvaltarens roll över tid presenteras. Kort talas det om begreppet 
Facility Management. 

Kapitel 3- Underhåll: allmänt 
En förklaring till vad underhåll är och information om hur man bedriver det. 

Kapitel 4- Offentliga verksamhetsfastigheter: allmänt 
En förklaring till vad offentligt fastighetsföretagande är för något och hur det 
skiljer sig från privat fastighetsföretagande. 

Kapitel 5- Stockholms Hamn: företaget 
En allmän presentation ges av företaget som är arbetets fallstudie. 

 
DEL II – Presentation av fallstudien och modellen. 
Kapitel 6- Stockholms Hamn: fastighetsföretagande i Frihamnen 

En närmare beskrivning av fallstudiens fastighetsföretagande i utvalt område. 
Kapitel 7- System för underhållsplanering: allmänt 

En förklaring till varför det behövs rutiner vid underhållsplanering och en 
presentation av modellen som är tänkt att underlätta planerandet av offentligt 
fastighetsföretagande. 

Kapitel 8- System för underhållsplanering: Stockholms Hamn 
Den modifierade modellen appliceras på fallstudiens fastighetsföretagande. 

 
DEL III – Sista delen återkopplar till tidigare avsnitt och presenteras i en analys.  
Kapitel 9- Nyckelfrågor, diskussion och slutsats 

Modellen och nyckelfrågor som uppkommer relaterade till Stockholms Hamns 
fastighetsföretagande diskuteras och slutsatser redogörs. 
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DEL I 
2. Fastighetsförvaltning: allmänt 

2.1. Bakgrund 
Den substantiella intäkten i ett fastighetsbolag är hyresintäkterna och ju mindre kostnader 
företaget drar på sig desto högre blir driftnettot. Ett högre driftnetto skapar bättre 
förutsättningar inför framtiden; ifråga om tillfredsställda ägare, renoveringar/investeringar 
och på långsikt nöjda hyresgäster. Nedan visas driftnettots huvudsakliga beståndsdelar: 
 

Driftnetto=Hyresintäkter (+ Räntebidrag) –      
                                        Drifts/Underhålls/Administrationskostnader - Fastighetsskatt1 
 
I ett fastighetsbolag vill man att intäkter skall öka och kostnader minska, det är denna 
ekvation som fastighetsförvaltaren har till uppgift att hålla i balans. En fastighetsförvaltares 
arbetsuppgift är att använda intäkterna effektivt över tid så att pengarna räcker till det som 
behöver göras i och med att rätt investeringar kan öka hyresintäkterna. För att lyckas med 
detta krävs digra kunskaper inom området där teknik, ekonomi, juridik och kundvård möts.2 

 
2.2. Förändringar över tid 
Förr om åren var in-house kompetens framgångsreceptet. Antingen var det en erfaren 
byggherre eller jurist som var hyresvärd och heltidsanställda fastighetsskötare skötte driften 
och underhållet. Tidshorisonten var lång och innehaven sträckte sig ofta över generationer. 
 
De senaste decennierna har fler och fler människor fått upp ögon för fastigheter och framför 
allt institutioner, stora organisationer och utländska investerare. Idag är det ofta inte fråga 
om långsiktiga investeringar utan istället kortsiktigt. Fastigheter har kommit att bli finansiella 
produkter som paketeras och säljs vidare med förhoppning om en god avkastning på kort tid. 
 
Då fler fastighetsägare inte kan tillräckligt om förvaltning behöver de ta in kunskap från 
annat håll och hela förvaltningen eller delar av den läggs på entreprenad. 
Detta har lett till att specialiserade företag inom fastighetsförvaltning har växt fram, som tar 
hand om allt ifrån att sköta den dagliga driften till att i många fall ta hand om allt i den 
mening att entreprenören agerar som om de själva hade ägt fastigheten.  
Tiden går och fastigheten byter ägare men ofta stannar samma förvaltningsbolag kvar för att 
sköta förvaltningen bättre än vad den nya ägaren kan. 
 
Idag syftar ofta förvaltningen till att få upp fastigheten marknadsvärde: 
 
 Marknadsvärde=Driftnetto/Avkastningskrav 
 
I och med att en god förvaltning ökar driftnettot kommer marknadsvärdet öka då 
avkastningskravet är konstant. 
 

                                                 
1
 http://www.skanska.com/sv/Definitioner/  

2
 Fastighetsnytt Förlags AB (2008) 
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Baksidan av myntet är att detta kortsiktiga tänk ofta försummar underhållet av 
fastigheterna. Underhållet blir lidande för att sedan många år senare bli mycket 
kostsammare än vad det borde ha varit. Det finns även verksamheter där hyresnivåerna är 
för låga för ha råd med nödvändigt underhåll, exempelvis inom bostäder där det råder 
hyresreglering som kan leda till brist på pengar till underhållsinsatser. 
 
Dock börjar aktörer på fastighetsmarknaden mer och mer få upp ögon för 
underhållsplaneringen. Som nämnts i tidigare stycken har man en längre tid gått åt att sätta 
det mesta på entreprenad medan man idag långsamt går tillbaka till det gamla tänket som 
en garanti för att den egna personalen har ett större incitament att rå om sina fastigheter än 
konsulter. En egen utredning betingar ofta mindre pengar än en inhyrd konsult. 
Exempelvis större fastighetsbolag som Humlegården Fastigheter AB går mot in-house istället 
för outsourcing för att få bättre uppbyggnad, bättre resultat och anställda med större 
kunskaper.3 
 
Idag delar man upp förvaltningen i flera delar. Den ekonomiska förvaltningen avser 
ekonomin i fastigheten, det kan vara uthyrning, avtalsförvaltning, upprättande av budget, 
bokföring och faktureringar medan den tekniska förvaltningen tillsammans med 
fastighetsskötsel ombesörjer de tekniska delarna såsom drift och kontinuerlig tillsyn. 
 

2.3. Facility Management 
Facility Management och tjänsten Facility Services är egentligen inget nytt utan är en 
utländsk benämning och terminologi vi har tagit till oss i Sverige. Det hela går ut på att 
företag som erbjuder fastighetsförvaltning, delar upp sina tjänster i hårda och mjuka, där 
själva uppdraget läggs i det hårda åtagandet och den mjuka tjänsten är kringtjänster som 
skall förbättra det hårda uppdraget. 
 
Allt detta erbjuds fastighetsföretag för att kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Företaget 
kan tänkas ha god ordning på den ekonomiska förvaltningen men ser det mer 
kostnadseffektivt att hyra in fastighetsskötare, vaktbolag, städning från ett externt bolag 
som erbjuder en paketlösning. 
 
Företagen gör avvägningen att deras alternativkostnad är högre och värdefullare att rikta på 
kärnverksamheten, eller som man säger inom Facility Management, Core Competence. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Hans Lind 
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3. Underhåll: allmänt 

3.1. Definition 
Underhåll: 

”Åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett förvaltningsobjekt, en 
inredning eller utrustning”4 

 
Ovanstående definition kan tolkas som att ett väl genomfört underhåll resulterar i lägre 
driftskostnader. 
När en fastighet renoveras och funktionen förbättrats har istället en investering genomförts. 
En investering hör inte till underhållet utan det blir en standardhöjning med nya funktioner 
och helt andra drifts- och underhållskostnader än tidigare. 
Investeringar är inte en del av driftnettot och kommer ej att analyseras vidare i detta arbete 
om underhållsplanering. 
 

3.2. Planering 

3.2.1. Förvaltningsplan 
I det tidigare kapitlet beskrevs en fastighetsförvaltares roll. Verktyget till att bedriva en full 
god förvaltning är styrdokumentet förvaltningsplanen. 
Förvaltningsplanen är ett stort dokument där den ekonomiska prognosen för fastigheten 
uppskattas. Varje år budgeteras hur mycket pengar som skall öronmärkas till vilken 
kostnadspost.5 I förvaltningsplanen ingår underhållsplanen. 
 

3.2.2. Underhållsplan 
En underhållsplan är en plan för underhållet av fastigheten, ju fler fastigheter och seriösare 
fastighetsbolaget är desto mer viktig och detaljrik blir planen. Underhållsplanen underlättar 
förvaltarens planering av ekonomin. 
En underhållsplan upptar den tekniska och ekonomiska livslängden för marken, fasader, 
balkonger, fönster, yttertak, trapphus, lokaler, gemensamheter, installationer osv. 
För varje grupp av byggnadens delar finns undergrupper ofta ibland ner på detaljnivå. 
 
Underhållsplanen är viktig i det avseendet att förvaltaren måste veta hur fastigheten mår för 
att hinna avsätta intäkter idag för att lägga dem på kostnadsrelaterade renoveringar och 
underhåll. Med andra ord avgöra vad som är löpande underhåll och vad som är periodiskt 
underhåll.6 
 
 

3.3. Informationsinsamling och mätning 
En fastighet är många gånger lika eller mer tekniskt avancerade än bilar med den stora 
skillnaden att det inte finns några mätare för hur byggnadens status ligger till. Därför är det 

                                                 
4
 Fastighetsnytt Förlags AB (2008) 

5
 http://www.fastighetswiki.se/Docs/Forvaltartips/SFV/exempel_forvaltningsplan.pdf 

6
 http://www.byggmp.se/exempel.htm 

 

http://www.fastighetswiki.se/Docs/Forvaltartips/SFV/exempel_forvaltningsplan.pdf
http://www.byggmp.se/exempel.htm
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viktigt att alla inblandade aktörer i förvaltningen kommunicerar, för anteckningar och 
utbyter upplevda effekter av både positiv som negativ karaktär. 
Det är grundläggande att förvaltningen är konsekvent och mäter regelbundet de 
komponenter som slits. Det råder brist i fastighetsbranschen på enhetliga definitioner vilket 
ofta leder till att päron jämförs med äpplen7. 
För att underhållsplanen skall bli så användbar som möjligt är det viktigt att använda sig av 
nyckeltal för att kunna jämföra det egna beståndet med andra fastigheter.  
 

3.5. Underhållsberget 
Den tekniska livslängden för en byggnad är cirka 50 år, beroende på byggnadstyp och 
användning, och när tiden har gått måste i stort sett hela byggnaden renoveras och alla 
komponenter bytas ut.  
Det talas om ett underhållsberg som ett samlingsnamn för eftersatt underhåll då 
komponenter inte byts ut. Det mest uppmärksammade exemplet är miljonprogrammet där 
det byggdes en miljon bostäder mellan 1965-1975. Idag är många av dessa fastigheter så 
pass eftersatta att det skulle bli billigare att bygga nytt. 
 
Därutöver finns det förmodligen ett stort mörker tal av fastigheter både privatägda som 
offentligt ägda som inte har fått den omsorg de har krävt. 
 
Min uppfattning är att när Sveriges alla 40-talister pensioneras har vi yngre generationer 
förmodligen ett helt yrkesverksamt liv att göra iordning dessa fastigheter till nästa 
generation och för Sveriges fastigheters välmående. 
 

3.4. Underhållsintervall 
Ofta i mindre fastighetsbolag finns det ingen underhållsplan överhuvudtaget, något som 
börjar ändras i och med att försäkringsbolag ger lägre premier vid mer planerad förvaltning 
och att vi idag har blivit mer uppmärksammade på vikten av det.  
 
Det finns uppslagsverk för att söka kostnader och underhållsintervall, exempelvis i skrifterna 
Bygganalys och Repabs Underhållskostnader. 
Tabellen (Figur 18) på nästa sida visar exempelvis vad ett normalt stort bostadshus skulle 
uppskattningsvis kostar att renovera. 
 
 
 
 
 
 

 

Ungefärliga åldersintervall och ungefärliga kostnader 
Gäller en byggnad uppförd 1930-1940 i 3-4 plan med 

ca 20 lägenheter (BOA: 1300kvm) 

                                                 
7
 Peder Weitoft 

8
 Utdelat av Hans Lind 
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Byggnadsdel Kostnad [kr] Intervall [år] Faktor 

Yttertak 500 000 40 13 

Fasad 1 500 000 40 38 

Fönster+dörrar 300 000 10 30 

Målning lägenheter 800 000 20 40 

Balkonger 600 000 30 20 

Hissar(linhiss) 400 000 40 10 

Avloppsstammar inkl. 2xbadrum 4 500 000 50 90 

Kök, inkl. vitvaror x2 2 000 000 40 50 

Elinstallationer 800 000 50 16 

Trapphus 100 000 15 7 

Fjärrvärme 200 000 25 8 

Tvättstuga 100 000 15 7 

Gårdsbjälklag 800 000 40 20 

 
 

Byggnadsdel Faktor Normalisering 

Avloppsstammar inkl. 2xbadrum 90 13 

Kök, inkl. vitvaror x2 50 7 

Målning lägenheter 40 6 

Fasad 38 5 

Fönster+dörrar 30 4 

Balkonger 20 3 

Gårdsbjälklag 20 3 

Elinstallationer 16 2 

Yttertak 13 2 

Hissar(linhiss) 10 1 

Fjärrvärme 8 1 

Trapphus 7 1 

Tvättstuga 7 1 

 
(Figur 1) 
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4. Offentliga verksamhetsfastigheter: allmänt 
(Informationen i kapitlet är hämtat från boken Fastighetsföretagande i offentlig sektor av 
Lind och Lundström om annat ej anges) 

4.1. Bakgrund 
Offentliga sektorn skapar service till invånarna och med den offentliga sektorn menar man 
statliga, kommunala och landstingsägda bolag.  
Med offentliga verksamhetsfastigheter menar man offentliga fastigheter där verksamheten 
styr fastighetens lokalanvändning, det kan vara skolor, sjukhus och som i detta fall 
stödfastigheter till sjöfart. 
 
Uppskattningsvis används 90 miljoner kvadratmeter av offentlig sektor, vilket blir 10 
kvadratmeter per invånare i Sverige. 
Exempelvis använder Sveriges kommuner 55 miljoner kvadratmeter och landstingen 15 
miljoner kvadratmeter. Statliga ägare av verksamhetslokaler som exempelvis 
Fortifikationsverket och Akademiska hus förvaltar 15 miljoner kvadratmeter. 
Den offentliga sektorns innehav av kontor, handelslokaler och hotell är lika stort som för den 
privata sektorn.  
 
Den offentliga sektorn har rört sig mer mot den privata i fråga om fastighetsföretagande, 
tidigare har en stor del av personalen varit offentligt anställd men i och med 
kostnadseffektivisering och nya lagar upphandlas det ofta med privata aktörer för 
entreprenader. 
 

4.2. Målstyrning och ägardirektiv 
Privata fastighetsbolag har uteslutande ägardirektiv och målstyrning i stil med hög 
avkastning till ägarna, tillväxt och marknadsledande. Målet är att bli marknadsledande och 
växa med direktiv från ägarna om hur de skall vinstmaximera eller med andra ord 
effektivisera sin verksamhet. I ett privatägt fastighetsbolag ställs mål upp som skall uppnås. 
Överpresterar förvaltning blir det idel positivt och pengar delas ut till ägarna eller 
återinvesteras i verksamheten för att fortsätta generera större vinster. 
 
I ett offentligt fastighetsbolag strävar man efter långsiktighet och hållbar utveckling med 
samhällsnyttan i tankarna. Inom offentlig sektor bedriver man inte alltid fullt effektiv 
förvaltning eftersom en överprestation, alltså att verksamheten lyckas hålla sig inom budget 
kan resulterar i mindre anslag nästa år. 
 

4.3. Yttre påverkan 
Det offentliga styrs av samhället och tillfälliga avvikelser under konjunkturer samt starka 
röster från politiker. Ofta följer politikerna en agenda utifrån dess blocktillhörighet där de 
inte alltid ser till enskilda verksamheters bästa utan till hur de vill forma sitt samhälle.  
 
Avvikelser i form av olika storlek på barnkullarna innebär att det behövs olika stora lokaler i 
skolor och antalet sjuka variera så sjukhusen behöver ibland mer utrymme för att sedan 
hantera mindre. 
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Verksamhetsfastigheterna som inrymmer olika typer av handel, lager och logistik hör till de 
mer klassiska exemplen. Beroende på Sveriges och omvärldens välmående varierar balansen 
mellan import och export, vilket resulterar i olika stora lager. 
 
Även stora omflyttningar av människor och nedläggningar av fabriker leder till att vissa 
verksamhetsfastigheter gapar tomma medan man på andra ställen vill flytta på hela 
industriområden till förmån till annan markanvändning. 
 

4.4. Lag om offentlig upphandling (LOU) 
Lagen om offentlig upphandling reglerar statens, landstingens, kommunernas samt deras 
bolags, föreningars och stiftelsers sätt att upphandla avtal. Tanken är att detta på så sätt 
skall skapa en fungerande marknad och ske så effektivt som möjligt. 
Eftersom myndigheterna använder sig av offentliga medel, både direkt och indirekt av 
skattepengar, är det viktigt att pengarna används på bästa sätt och myndigheter söker sig till 
marknader med konkurrens. 
På detta sätt används medlen på rättvisast sätt och alla medborgare har insyn i 
upphandlingen eftersom myndigheterna verkar på uppdrag av de allmännas intressen. 
 
Man brukar tala om fem grundläggande principer som kännetecknar LOU9: 

1. Icke-diskriminering 
Ej missgynna andra nationaliteter eller särbehandla lokala företag  

2. Lika behandling 
Leverantörer skall bemötas lika, ges samma förutsättningar och få information 
samtidigt. 

3. Ömsesidigt erkännande 
Företag inom EU/EES med intyg och certifikat skall vara lika mycket värda i Sverige. 

4. Proportionalitet 
Kravförteckningen skall stå i proportion med vad som upphandlas. 

5. Transparens 
Upphandlingen skall ske med öppenhet. 

 
Detta leder till att få igenom ett avtal för ett bolag som omfattas av LOU tar det längre tid än 
för ett privat bolag, där det inte finns några regler för hur man upphandlar ett kontrakt med 
entreprenörer. För dem står det fritt att välja vilka man vill samarbeta med och ofta byggar 
man då upp en relation med ett företag man vet har gjort ett bra arbete åt dem. 
Men LOU gör att när en entreprenad, produkt eller tjänst är avslutad upphör samarbetet. 
Även fast LOU-företaget vill fortsätta att samarbeta skall en ny upphandling ske med alla 
steg på vägen det innebär. 
Upphandlingen blir rättvis men tidskrävande och i viss mån ändå konkurrensbegränsande. 
 

 

 

                                                 
9
http://www.vanersborg.se/kommunen/forvaltningar/kommunstyrelseforvaltningen/ekonomikontoret/upphandlin

gsavdelningen/upphandlingar/vadaroffentligupphandling.4.3e7b072411e257df9a9800010895.html 
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5. Stockholms Hamn: företaget 
(Informationen i kapitlet är hämtat från broschyren Stockholms Hamnar 2011 – ”Den 
naturliga vägen till Stockholm” av Stockholms Hamnar om inget annat anges) 

5.1. Allmänt 
Stockholms Hamn driver stadens hamnar, kajer och maritimt kopplade byggnader vilket 
innefattar drift, underhåll och utveckling. Den vattenburna infrastrukturen är viktig för att 
säkerställa regionens varuförsörjning och underlätta för sjöfarten.  
Stockholms Hamns arbete gör Stockholm till en aktuell och färgstark sjöfartsstad för 
invånare, turister och näringsliv.  
Stockholms Hamn består av ett flertal hamndelar, av vilka Värtahamnen, Frihamnen och 
Loudden samt Stadsgården och Skeppsbron är de mest betydande ur kommersiell 
utgångspunkt. Värtahamnen, Frihamnen och Stadsgården har den mest genomgripande 
färjetrafiken. Kryssningstrafiken nyttjar huvudsakligen Masthamnen, Stadsgårdskajen och 
Frihamnen. Loudden och Norra Värtahamnen är viktiga anläggningar för stadens tillförsel av 
oljeprodukter, kol samt biobränslen till fjärrvärme. Övriga centrala kajer vid Strömmen och 
Nybroviken erbjuder tilltalande kajlägen för den lokala passagerartrafiken. 
Stockholms Hamn ansvarar även för slussar, broar och dammluckor och därtill styrning av 
vattennivån i Mälaren. 
Bilden (Figur 210) nedan visar hamnens innerstadskajer i Stockholm. 
 

 
(Figur 2) 

                                                 
10

 Utdelat av Stockholms Hamn 



 

19 

 

5.2. Ägarstruktur 
Stockholms Hamn AB är ett helägt dotterbolag till moderbolaget Stockholms Hamnar AB 
som i sin tur är helägt av Stockholms kommun, Stockholms Stadshus AB. Stockholms Hamnar 
har förövrigt Stockholms Stadshus i sin logotype, se framsidan på arbetet. 
Koncernen består även av dotterbolagen Nynäshamns Hamn AB, Nynäshamns Mark AB och 
Kapellskärs Hamn AB. Av dessa är Nynäshamns Hamn helägt av Stockholms Hamnar medan 
Nynäshamns Mark AB är hälften ägt av Stockholms Hamnar AB och Nynäshamns kommun. 
Kapellskärs Hamn AB ägs till 91% av Stockholms Hamnar AB och till 9% av Norrtälje kommun. 
Delägandet av de tre berörda kommunerna faller sig naturligt eftersom koncernen 
Stockholms Hamnars verksamhet spänner över kommungränserna i och med hamnarna i 
Kapellskär och Nynäshamn. 
 

5.3. Finansiell information och medarbetare 
Koncernens omsättning uppgick 2010 till 633,4 miljoner kronor, rörelseresultatet uppgick till 
97,6 miljoner kronor och årets resultat uppgick till 49,4 miljoner kronor. 
Avkastningen på totalt kapital uppgick till 7,2 miljoner kronor medan investeringar uppgick 
till 327,5 miljoner. 
Stockholms Hamn hade 2010 i medeltal 142 stycken årsanställda vilket är 73 medarbetare 
färre gentemot 2009 pga. omstruktureringar inom organisationen. Stockholms Hamn sålde 
av sitt stuveri- och bemanningsföretag till en privat aktör där många av dessa personer var 
anställda. 
 

5.4. Affärsmodell 

5.4.1. Ägardirektiv 
Stockholms Hamn skall utveckla hamnens verksamhet genom egna projekt, driva miljöfrågor 
och bevara sjöfartsstaden Stockholms intressen. 
Enligt Stockholms Stads ägardirektiv ska verksamheten konkurrensutsättas vilket har lett till 
att en del av verksamheten har sålts till en privat aktör, se ovanstående kapitel 5.3. 
 

5.4.2. Mål 
 Erbjuda kajplatser och anläggningar till främst kryssnings- och containertrafik 

 Vårda och utveckla innerstadens kajer 

 Främja skärgårdstrafiken och sjöburen lokaltrafik 

 Hyra ut mark och lokaler – i första hand till hamn- och sjöfartrelaterade 
verksamheter 

 

5.4.3. Målstyrning 
I Stockholms Hamns målstyrning koncentrerar de inte enbart på lönsamhet och effektivitet, 
utan arbetar för en balans där kundens önskningar, ett förutseende miljöarbete och 
entusiastiska kollegor är viktiga nyckelfrågor. 
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5.4.4. Miljö 
Stockholms Hamn har ett uttalat långsiktigt och strategiskt miljöengagemang.  År 2007 
utsågs och klassificerades företaget till en av världens miljövänligaste hamnar i en 
världsomspännande studie där 800 hamnar var med.11 
Gästande fartyg erbjuds elanslutning, hantering av svart- och gråvatten (avloppsvatten från 
toaletter, kök och duschar), avfallsortering, miljörabatter ges till företag, aktörer stimuleras 
genom utmärkelser för bra miljöarbete och hamnen själva driver många miljöfrågor dels 
nationellt som internationellt i olika nätverk. 
Skutorna längs med stadens kajer får 30 procent lägre hamnavgift ifall de är godkända enligt 
Stockholms klass. 
För att spara på miljö har Stockholms Hamn även samlat avfallshanteringen och hyresgäst 
anpassat den sedan åtta år tillbaka. Hyresgästen själv väljer sorteringsgrad och vid god 
sortering kan de till och med få pengar tillbaka. För att spara på miljön är det en el-bil som 
agerar sopbil som åker runt i området och hämtar sopor som körs till en central12. 
 

5.4.5. Samhällsnytta 
I och med att Stockholms Hamn är ett kommunalt bolag finns ett stort samhällsansvar. 
Sjöräddningssällskapet får ett årligt ekonomiskt bidrag och gratis användning av kajplats 
med tillhörande service. 
Stockholms Hamn värnar även om jämställdhet och integration. Detta görs möjligt genom 
ett samarbete med Fryshuset som har pågått sedan 2007 där ungdomar ges möjlighet att 
uppleva sjöliv. 
 

5.5. Affärsområden 

5.5.1. Godstrafik 
Affärsområdet Godstrafik är oftast det hamnverksamhet förknippas med. Totalt under 2010 
omsattes bland annat 8 455 000 ton gods i Stockholms Hamnar som lossats från fraktfartyg. 

5.5.2. Passagerartrafik 
Alla större fartyg som angör Stockholm har inte bara med sig gods utan passagerartrafiken är 
en stor del av verksamheten som koncentreras under sommaren. Under 2010 angjorde över 
12 miljoner passagerare Stockholms Hamn.  
I en rapport från 2008 bidrog direktkonsumtionen från färjeresenärer med 5,1 miljarder 
kronor i Stockholms län, en ökning med 76 procent sedan 2004-2005. Denna summa 
motsvarar 22 procent av besöksnäringen i Stockholms län. 
Färjeresenärerna ger upphov till 4200 års sysselsatta och fyller 7 hotell varje dag året runt. 
Kryssningsterminalen i Frihamnen har varit en succé sedan invigningen 2008. Samtliga 
intressenter; rederier, Stockholms Hamn, tull, polis med flera är väldigt nöjda. 
Enligt en undersökning var över 80 procent nöjda med mottagandet i Hamnen. Passagerare 
spenderar cirka 1100 kronor under sitt Stockholms besök, vilket betyder ett årligt tillskott på 
cirka 450 miljoner kronor till staden.13 

                                                 
11

 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=797756 
12

 Peder Weitoft 
13

 Stockholms Hamnar 2011 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=797756
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5.5.3. Hamn- och skärgårdstrafik 
Inom affärsområdet Hamn- och skärgårdstrafik ingår skärgårdstrafik, privatägda skutor och 
kommersiella fartyg med affärsverksamhet. Det är ett av de vanligaste sätten för oss 
Stockholmare att turista eller transporteras i staden. 
Fyra miljoner passagerare reser varje år med skärgårdstrafiken och den sjöburna 
stadstrafiken. Med skärgårdsbåtarna fraktas över 8000 ton gods. 
Ungefär 2,5 miljoner passagerare tar årligen båtarna till Fjäderholmarna och Djurgården. 
Mälaren och skärgården besöks sjövägen av mer än en miljon resenärer av linjetrafiken. 

5.5.4. Fastigheter 
Information om affärsområdet fastigheter ges i kapitel 6.2. 
 

5.6. Norra Djurgårdsstaden 
Stockholm har växt med 100 000 invånare sedan 1998 och bostadsbristen är ett faktum.14 
Inga siffror visar på att tillströmningen av nya Stockholmare kommer att mattas av. 
Stockholms Stad har fullt upp att frigöra mark till bostadsanvändning. Näst på tur står Norra 
Djurgårdsstaden som kommer att påverka Stockholms Hamn i allra högsta grad eftersom 
bland annat Frihamnens containerhamn och Louddens Oljehamn kommer att försvinna. 
Se bilder (Figur 315 och Figur 416) och beskrivning nedan av ett av Europas största 
stadsbyggnadsprojekt som äger rum på Stockholms Hamns område. 
 
”Ett omfattande utvecklingsprojekt” 
(Texten är i sin helhet från material av Evidens, skrivet 2011-04-14 och utdelat av Stockholms 
Hamn) 

 Stadsutvecklingsområdet Norra Djurgården sträcker sig från Husarviken i norr till 
Loudden i söder 

 Planerna inleddes i början av 2000-talet och till 2025 skall en ny stadsdel växa fram 

 Omfattning: 
o Storlek: 236 hektar (ungefär ett halvt Södermalm) 
o 10 000 nya bostäder 
o 30 000 nya arbetsplatser 
o 600 000 kvadratmeter kommersiella ytor 
o Offentlig och kommersiell service 
o Kulturevenemang och underhållning 

 Norra Djurgårdsstaden består av fyra delar 
o Hjorthagen 
o Värtahamnen 
o Frihamnen 
o Loudden 

 Tidsmässigt ligger utvecklingen av Hjorthagen först och Loudden sist i planeringen 

 Utvecklingstakt: ca 500 bostäder per år 
 

                                                 
14

 TV4-Lokalnyheterna 
15

 Utdelat av Stockholms Hamn 
16

 Utdelat av Stockholms Hamn 
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(Figur 3) 

 
(Figur 4) 
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DEL II 
6. Stockholms Hamn: fastighetsföretagande i Frihamnen 
 

6.1. Historik 
(Informationen i kapitel 6.1. är hämtat från 
http://www.stockholmshamnar.se/Historia/Platser/Stockholm/Frihamnen/ (2011-04-25) om 
inget annat anges) 
 

Frihamnen i Stockholm är Sveriges första frihamn och öppnade 1919 som ett provisorium. 
Den har fått sitt namn av att hamnen var fri från tull av varor från andra länder och stod helt 
färdig 1926. Varorna var både fria från tullavgifter samt kontroll från tullmyndigheter. 
Området var noga avgränsat eftersom det låg utanför Sveriges tullgräns, dock förtullades 
varorna då de lämnade området för att föras in i Sverige. Det fanns då tullstationer vid in och 
utpassering genom grindarna till området.  
 
Frihamnens storhetstid ägde rum under 1950-talet. Hit importerades värdefulla varor från 
världens alla hörn, bland annat 43 procent av den svenska kaffeimporten, 40 procent av bilar 
och övriga transportredskap, 29 procent av fruktimporten och 24 procent av 
maskinprodukterna. Dessa varor, s.k. gods, lagrades i de stora byggnaderna som uppfördes i 
hamnen.  
 
Den strängt sammanhållna indelningen mellan verksamheterna i Frihamnen och övriga 
hamnar har successivt försvunnit. I mitten på 1990-talet upphörde frihamnsfunktionen 
eftersom EU-anslutningen innebar att den mesta trafiken på Stockholm kom från ett 
gemensamt frihandelsområde. Dock lever namnet kvar men allt som anländer till Frihamnen 
skall idag förtullas. Det finns tullkontor och polis på plats för att bevaka varor och människor 
som kommer till Stockholm via Frihamnen. 
 
En detaljplan över Frihamnen finns ej och Frihamnsområdet saknade gatunamn och 
numreringar fram till förra året (2010) då alla gator namngavs och numrerades.17. 
 
I framtiden skall färje- och kryssningstrafiken vara kvar i Frihamnen men 
containerverksamheten ska flyttas till Norvikudden norr om Nynäshamn.  
Den mark som frigörs ska användas för bland annat bostäder, kontor och service som har 
nämnts i det tidigare kapitlet 5.6. 
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6.2. Fastigheter 
I Stockholm äger Stockholms Hamn alla byggnader de förvaltar och kommunen äger marken 
som Hamnen i sin tur arrenderar ut. Fastigheterna består av mark och lokaler som ligger i 
anslutning till hamnverksamheten. 
Stockholms Hamn äger och förvaltar 69 förvaltningsobjekt varav några består av flera 
byggnader, totalt blir det drygt 80 byggnader som Hamnen förvaltar och över 1,1 miljon kvm 
mark. 
Av dessa är 55 stycken belägna i Frihamnen som svarar för cirka 80 procent av 
förvaltningsbeståndet. Detta innebär att Stockholms Hamn har sin i särklass högsta 
koncentration i området och är även den största fastighetsägaren jämfört med andra 
fastighetsägare18. 
 
Totalt rör det sig om 200 000 kvm varav 170 000 kvm som hyrs ut till företag och 
organisationer, 87 procent av byggnadernas lokalarea ligger i Frihamnen.  
Hamnen har ungefär 500 hyres- och arrendeavtal som hyr utrymmen eller mark. 
Vakansgraden i Stockholmsbeståndet ligger på 2,7 %.19 
Ungefär en fjärde del av koncernens omsättning kommer från affärsområdet fastigheter. Av 
denna omsättning svarar intäkter från mark för cirka 25 % och lokaler 75 %.20 
 
Fastigheterna marknadsförs som fastigheter med fantastiska lägen nära city med bra 
kommunikationer. Gemensamt för alla byggnader är att majoriteten av dem har havsutsikt, 
är unika och har en lång historia.  
 
Byggnaderna har namnen Magasin 1-9, Hus A-Y och Terminal. Beståndet sträcker sig från 
byggnader som bara har några hundra kvadratmeter uthyrbar area till de största 
fastigheterna som har tiotusentals kvadratmeter. 
Se bild på nästa sida (Figur 521) för karta över Frihamnens fastigheter. 

                                                 
18

 Peder Weitoft 
19

 Peder Weitoft 
20

 Stockholms Hamnar 2011 
21

 Utdelat av Stockholms Hamn 



 

25 

 

 
 

(Figur 5) 
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6.3. Förvaltning 

6.3.1. Ekonomisk förvaltning och teknisk förvaltning 
Förr om åren hade Stockholms Hamn en fastighetsavdelning men idag finns det ingen p.g.a. 
omstruktureringar inom organisationen. Idag ligger driften under avdelningen för hamn- och 
trafik med anställda samt ansvariga för varje del av fastighetsskötseln. Förvaltningen 
avseende uthyrning och avtalsskrivande o.s.v., finns på Marknadsavdelningens 
fastighetsenhet. 
När det gäller fastighetsrelaterade förvaltningsbeslut fungerar det likadant som i andra 
kommunala bolag att fastighetschefen har beslutande rätt till en viss gräns, därefter VD, 
styrelsen och sist kommunfullmäktige. 
Det kan kort nämnas att fastighetsskötarna även har ansvar för kajerna. 
 
Att iordningställa och hyresgästanpassa en vakant lokal tar cirka ett år innan den nya 
hyresgästen kan flytta in, den långa tiden har mycket att göra med LOU se kapitel 4. I 
Stockholms Hamn blir upphandling minst en månad försenad i förhållande till en privat 
aktör22. 
 

6.3.2. Underhållsplanering 
Vissa fastigheter har fått stort fokus medan andra praktiskt taget inte har haft någon 
underhållsplan. Gemensamt för alla dessa olika typer av planering har varit vikten att hålla 
sig inom budget och i viss mån har därför handpåläggning bedrivits genom punktinsatser.23 
Generellt har alla hyresgäster eget ansvar för det inre underhållet i lokalen och hyresvärden 
har underhållsansvaret för alla installationer och gemensamma utrymmen24.  
 
Anders Strandberg på Stockholms Hamn är ansvarig för Hamnens nya underhållsplaner som 
byggs upp från grunden med 20 åriga underhållsplaner, se bilaga 1. Tidigare har det inte varit 
en enhetlig agenda hur hamnen skall förhålla sig eller hur de konsekvent skall sköta 
underhållet. 
Detta arbete är nyligen påbörjat (2010) och kommer att fortgå under två år. Inom ett år 
kommer beståndets större och viktigaste fastigheter att ha färdiga underhållsplaner. 
Det viktiga har varit att besiktiga och ta fram planer som läses in elektroniskt och finns på 
företagets internwebb. 
Då detta står färdigt kommer det inte finnas några luckor i underhållsplaneringen enligt 
Stockholms Hamn och redan idag finns det färdiga anvisningar för drift- och 
underhållsdokumentation25. 
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6.4. Hyresgäster 
Det är ett stort företagskluster och vid sidan av hamnverksamheten är det i synnerhet ett 
mediakluster som stärker området. De drar med branschkollegor och konkurrenter. Hela 20 
procent av alla anställda inom TV produktion och planering har sina arbetsplatser i och kring 
Frihamnen. 
Verksamheter relaterade till vinimport, kryssningar samt arkiv- och föremålsförvaring finns 
även i Frihamnen. 
Många hyresgäster lyfter fram den hårda miljön, ett centralt läge med den grova 
hamnverksamheten med exempelvis lastbilar och gamla magasin som positiva faktorer som 
bidragit till beslut att etablera sig i Frihamnen.26  
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7. Modell för underhållsplanering: allmänt 
(Informationen i kapitlet är hämtat från boken Underhållsstrategier av Sveriges Kommuner 
och Landsting) 
 

7.1. Bakgrund till modell 
Vid underhållsplanering inom dels privat sektor som offentlig sektor behöver man ha ett 
system för hur underhållsplaneringen, dels för att det skall ske effektivt men framför allt att 
rätt underhåll genomförs i rätt ordning på rätt fastighet. 
I företag som har större bestånd och som i detta fall ett bestånd bestående av 
verksamhetsfastigheter är det viktigt att fastigheterna rangordnas eftersom alla fastigheter 
helt enkelt inte är lika viktiga. Exempelvis kan det inte läggas kostsamma resurser på att 
underhålla fastigheter som är vakanta eller kommer bli vakanta.  
Att även på ett tidigt stadie använda sig av definierade nyckeltal och vad som skall klassa 
som löpande respektive periodiserat underhåll. På detta sätt försvinner många frågetecken 
kring vad som skall underhållas. 
 

7.2. Modifierad modell för underhållsplanering 
Denna modell har blivit modifierad för att passa in i arbetets frågeställning och utefter den 
information jag har fått från hamnen. Punkter som har utgått är av större utredande 
karaktär som upprättande av upphandlingsstrategier samt egenhändigt genomförda 
underhållsplaner och underhållsbudgetar. 
 

 Rutiner och vikten av en nära koppling till verksamhets- och underhållsplanering. 
Verksamhetsplaneringen består i att förstå fastighetsbolagets kärnvärden för att på så sätt 
styra bolaget åt rätt håll mot ställda mål och bedriva arbete på ett sådant sätt att bolagets 
övergripande mål går igen på lägre nivåer och gör helheten starkare. Bakom detta ligger 
planering, rutiner, genomförande, uppföljning och utvärdering. 
 

 Klassificera beståndet i mer eller mindre strategiska delar (prioritering av 
beståndet): 

I denna punkt skall grupperna långsiktiga kärnfastigheter, osäkra fastigheter och övriga 
fastigheter dela in beståndet i grupper för att se hur underhållsplaneringen fungerar på 
respektive nivå. Ifall alla grupper exempelvis har samma underhållsplanering så har för stora 
resurser lagts på fel typ av fastigheter. 

 

 Bedöma delarna i ansvarsfrågor relaterade till underhåll: 
Denna punkt innehåller elementära funktioner och ansvarsområden inom området för 
underhållsplanering. Det skall finnas tydliga rutiner och avtal så att underhållet inte hamnar 
mellan stolarna och skapar underhållsberg, brister i säkerheten för människor och i vilken 
utsträckning företaget genom avtal kan säkra upp sig mot exempelvis värmekostnader, 
vattenkostnader och sophantering. 
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8. Modell för underhållsplanering: Stockholms Hamn 
 

8.1. Nära koppling till verksamhets- och underhållsplanering 
Det är av yttersta vikt att ett fastighetsbolag har en given agenda. Verksamhetsplaneringen i 
Stockholms Hamns fall består dels i att förstå affärsmodell men även vara väl införstådd i 
den framtida Norra Djurgårdsstaden som kommer att påverka hamnen. Även en större insikt 
i verksamhetsfastigheters föränderlighet och konjunkturer. Till detta skall 
investeringsnivåerna läggas så att underhållsplaneringen inte försvinner i stadens ambitioner 
att växa så att underhållet får stryka på foten. 
Detta är något som genomsyrar Stockholms Hamns organisation, allt de gör är väl förankrat i 
verklighet och det finns en röd tråd i deras planering av fastighetsföretagandet. 
 

8.2. Klassificering av utvalda fastigheter 
Jag har i samråd med fastighetschefen Peder Weitoft valt ut tre olika typer av fastigheter ur 
beståndet som svarar för respektive prioriterings nivå. De utvalda fastigheterna har även 
olika underhållsplaner och användning. 
 

8.2.1. Långsiktig fastighet - Magasin 2 

 
(Figur 627) 

 
Byggnadsfakta28 

Byggnadsår: 1919 
Arkitekt: Åke Tengelin 
Uthyrbar area: 5297 kvm 
Antal våningar: 6 
Antal hyresgäster: 12 
Storlek på hyreskontrakt: 40-2100 kvm 
Vakansgrad: 0 % 
Avkastningsvärde: 117 miljoner kronor (värdetidpunkt 2010-12-31) 
Adress: Frihamnsgatan 21-27, se karta kapitel 6.2 
Postadress: 115 56 Stockholm 
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Historik 
Magasin uppfördes för godshantering och styckegods. Det användes till spritlager, 
pappershantering på bottenvåningen och även ett fraktfartygs rederi hade magasin i 
byggnaden. Allt gods fick vid tiden inte plats utan ett provisoriskt skjul var placerat bredvid 
Magasin 8 som idag är tullhus. 
Under 20- och 30-talet lossades bilar med kran från fraktfartyg in i Magasin 2. Bilarna lyftes 
in på olika våningsplan och för att få ut dem behövde man använda sig av en lyftkran igen. 
Dock var det lättare med glidbanorna som gick i en spiral i huset där man kunde slänga ner 
säckar, exempelvis kaffesäckar från lagret istället för hiss. Byggnaden byggdes därefter om 
till kontor29. 

 
Funktion idag 
Magasin 2 har varit Stockholms Hamns huvudkontor sedan 8 år tillbaka och färjeterminal. 
Kontor har även iordningställts för utvecklingsprojekten Värtapiren och Norviksudden. 
Tidigare hade Stockholms Hamn sitt kontor i Magasin 3, rakt över gatan, men ytan per 
anställd var onödigt stor och hamnen beslöt sig för att flytta till mindre lokaler för att istället 
kunna hyra ut de gamla ytorna. 
Ett rigoröst arbete genomfördes förra året i att energieffektivisera och inneklimatförbättra 
byggnaden med gott resultat30. 
Det är även färjeterminal för det St. Peters Lines nystartade verksamhet i Sverige som går till 
St Petersburg, Ryssland. Härifrån går också Tallink Siljas färjor till Riga, Lettland. 
Fartygen dockar då med själva byggnaden och landgång och hallen är på en av mitten 
våningarna. Detta innebär att vi får närmare till våra grannar i öst och det kommer bli lättare 
med ryskt visum eftersom det ingår vid biljettköp. 
Stockholms Hamn håller just nu på med att bygga om i passagerarhallen, nya biljettluckor, 
reception och tull. 
Vid huvudentrén av Magasin 2 kommer det i ett års tid står ett provisoriskt kontor för den 
nystartade linjen. Bär linjen frukt kommer det att investeras i ett riktigt kontor31. 

 
Framtiden 
Idag är Magasin 2 i toppskick och skall med största sannolikhet förbli kommunikations 
fastighet med passagerarterminal, tull och passpolis etc. Dagens underhållsnivåer och 
kommer att upprätthållas och förädlas32. 
 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
29

 Alan Berry 
30

 Anders Sandberg 
31

 Peder Weitoft 
32

 Peder Weitoft 



 

31 

 

8.2.2. Osäker fastighet - Magasin 6 

 
(Figur 733) 

 

Byggnadsfakta34 
Byggnadsår: 1963 
Arkitekt: B. Alfreds & G. Larsens Arkitektbyrå 
Uthyrbar area: 34 038 kvm 
Antal våningar: 7 varav 2 under jord 
Antal hyresgäster: ca 40 
Storlek på hyreskontrakt: 6-4100 kvm 
Vakansgrad: 5 % 
Avkastningsvärde: 191 miljoner kronor (värdetidpunkt 2010-12-31) 
Adress: Frihamnsgatan 50-62, se karta kapitel 6.2. 
Postadress: 115 56 Stockholm 

 
Historik 
Magasin 6 är hamnens största byggnad och uppfördes till frys-, kyl- och varmlager för 
styckegodshantering. Huset fasad i gult tegel består av en miljon tegelstenar. 
Första lasten som lagrades där var 94 000 lådor apelsiner. Till en början lastades varorna in i 
magasinet från sjösidan. Huset drabbades innan det var färdigbyggt av en kraftig brand som 
orsakade skador för miljonbelopp. 
Magasinet blev dock snabbt omodernt på grund av containertrafikens genombrott.35  

 
Funktion idag 
Idag är Magasin 6 kontor och lager. Byggnaden rymmer bland annat flera arkiv, bl.a. hyr 
både Riksarkivet och Stockholms stadsarkiv lokaler där. De tjocka tegelväggarna kan hålla 
huset svalt på sommaren och varmt på vintern. Byggnadens tunga betongstomme ger de 
långsamma temperatur- och klimatsvängningar inomhus som är idealisk för arkiv och 
föremålsförvaring.  
Byggnaden har en fantastisk kvalitet och är väldigt lätt skött på grund av de få och lätt 
tillgängliga installationerna. 
Byggnaden är stor  men har inga större uppvärmningskostnader eftersom den 
lagerverksamheten som bedrivs ej behöver det. Sjövatten kan även dras in i byggnaden för 
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att kyla huset ifall det blir för varmt, detta innebär att det inte behöver läggas stora 
investeringar på kylsystem.36 
 
 
Framtiden 
Idag är hamnen femte störst i Sverige avseende arkivering och en utredning som Stockholms 
Hamn har genomfört har visat Magasin 6 lämplig att fortsätta ha för arkivering och 
föremålsförvaring, som dock ej är kärnverksamheten. 
Stockholms Hamn har goda förutsättningar att aktivt ge sig in i arkiv- och lagerbranschen 
p.g.a. en låg konkurrens. 
En långsiktig plan är att Magasin 6 skall bli det första arkivet med fryssystem vid brand och 
att Stockholms Hamn skall bli den största hyresvärden inom arkivering.  
 

8.2.3. Övrig fastighet - Hus P 

 
(Figur 837) 

 

Byggnadsfakta38 
Byggnadsår: 1946 
Arkitekt: ingen uppgift  
Uthyrbar area: 3139 kvm 
Antal våningar: 1 
Antal hyresgäster: 1 
Storlek på hyreskontrakt: 3139 kvm 
Vakansgrad: 0 % 
Avkastningsvärde: 6 miljoner kronor (värdetidpunkt 2010-12-31) 
Adress: Liljas gata 5-7, se karta kapitel 6.2. 
Postadress: 115 56 Stockholm 

 
Historik 
Hus P är ett av de så kallade bokstavshusen som ligger samlade i grupp i mitten av 
Frihamnen och är jämförelsevis med magasinen och terminalerna små till storleken.  
Halva Hus P var till en början stuveriverktygsförråd för de förenade stuveriföretagen. Den 
andra halva såg ungefär ut som den gör idag med kontor, omklädningsrum och bastu, 
lunchrum och verkstad med press och dragbänk. 
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På 70-talet gick affärerna dåligt för stuveriet och företaget såldes på 80-talet. Då flyttades 
förrådet tvärs över gatan och det nu tomma utrymmet blev truckgarage för Hamngods AB 
med bland annat el truckar och för godshantering. När sedan containerstripping lades ner i 
hamnen blev det ett däckförråd.39 
 

Funktion idag 
Idag används Hus P som kontor och lager. Hus P har en hyresgäst som hyr hela byggnaden, 
Stockholms Bordsuthyrning. Hyran är relativt låg och likaså standarden men det är en av 
anledningarna till varför denna hyresgäst har valt att etablera sig där. Det rör sig inte om 
några större intäkter för Hamnen men hyresgästen kräver inte heller särskilt mycket vilket 
gör det till ett tacksamt hus att förvalta. Stockholms Bordsuthyrning är en bra hyresgäst 
eftersom de på eget initiativ har valt att renovera insidan av huset för egna pengar.  Detta är 
en form av strategisk fastighetsförvaltning då både hyresvärden och hyresgästen vet 
förutsättningarna för Hus Ps fortsatta existens.40 

 
Framtiden 
Hus P kommer att gå samma öde tillmötes som några av de andra bokstavshusen. Hus Z och 
Hus O revs till förmån för SLs nyligen uppförda bussdepå som stod färdig sent i höstas där 
som mest 52 ledbussar får plats. 
Hus P skulle faktiskt ha rivits för länge sedan till förmån för Österleden som aldrig blev av. 
Detta har lett till att underhållet har blivit planerat på framtiden och förhoppningen är att 
det ska hinna rivas innan det behöver göras alltför stora underhållsinsatser. 
Hamnen har fått erfara med ett liknade hus som Hus P att de kan bli dyrare att underhålla än 
beräknat. Detta hus var också ett ethernit hus och taket behövde läggas om. Dock kom det 
ny lagstiftning under projektet vilket innebar att alla eternit plattor behövde läggas i 
plastpåsar. Budget var 300 000 kronor och notan slutade på 1,2 miljoner kronor.41 
(Vidare läsning om bygglagstiftningen: Projektutformning och regelverk - 
”Bygglagstiftningens inverkan på projekteringskostnaden” av Gustav Preutz (2010))  
 

8.3. Underhållsfrågor relaterade till hyreskontrakt 
I denna grupp gäller det för fastighetsägaren att på sikt förstå vad som kan åläggas 
hyresgästen. Det handlar om att ha vattentäta hyreskontrakt och rutiner så att inget lämnas 
åt slumpen i fråga om otrevliga överraskningar. 
Det finns en varierande grad av hyreskontrakt i beståndet men de flesta lokaler utom lager 
hyrs ut med värme, vatten och avlopp inberäknat i hyran. Storkonsumenter av vatten såsom 
restauranger och tvätthallar betalar tillägg för vattenförbrukning. 
Som nämnts i kapitel 6.3.2. ansvarar hyresgästen generellt för det inre underhållet. 
För byggnaderna belägna inom hamnområde utgår ej fastighetsskatt, men reservation för 
detta finns i hyresavtalen, om myndigheterna skulle besluta annorlunda. 
De flesta hyresgäster har även egen elmätare och betalar sin förbrukning plus en del fasta 
kostnader.42 
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Gemensamt för hamnens hyreskontrakt är att de är välskrivna med en rad villkor som 
reglerar framtida påverkning av underhåll, säkerhet och brand. Det viktiga i den här 
modellen är inte att kliva ner på detaljnivå utan att försäkra sig om att det finns färdiga 
rutiner och ett konsekvent förfarande kring avtalsfrågor relaterade till underhåll. 
 
Se mer utförligt i bilaga 2 och bilaga 3 om Stockholms Hamns hyreskontrakt. 
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DEL III 
9. Avslutande analys 
 

9.1. Nyckelfrågor 

9.1.2. Långsiktighet 
Långsiktighet är a och o när det gäller underhållplanering. I Stockholms Hamns fall är det ett 
stort långsiktighets tänkande och så länge inget dramatiskt händer i staden verkar det mest 
fungera väldigt smärtfritt. Detta långsiktiga tillsammans med ett fastighetsbestånd där 
merparten är gamla välbyggda verksamhetsfastigheter som ena decenniet är lager, nästa 
kontor för att sedan bli t.ex. ljudstudio, är ett bra framgångsrecept. 
 
Dock är det en föränderlig värld och i och med att stadsutvecklingsprojektet Norra 
Djurgårdsstaden kommer att växa fram runt Frihamnen skall man ställa sig frågan, står 
Frihamnen näst på tur att få ge plats för bostäder. Kanske även den kvarvarande verksamhet 
kan tänkas flytta till Nynäshamn dit containerhamnen ska flytta. 
 
Detta skapar en viss osäkerhet i planeringen. Många större och kostsamma projekt tar flera 
år för att betala igen sig och hamnen skulle aldrig våga satsa ifall man inte vet vad som 
händer imorgon.  
Framtiden är en stor osäkerhetsfaktor för Stockholms Hamn. 
 

9.1.2. Organisation och affärsområden 
Företaget är noga uppdelat i affärsområden men avdelningarna på kontoret samkör många 
områden. Vid framtida internutbildningar är det viktigt att ha en klar bild av vem som vet 
och gör vad för att kunna nå bästa resultat i gruppen. 
 
En radikal tanke skulle kunna vara att dela upp Stockholms Hamn i ett dotterbolag som heter 
Stockholms Hamn Fastigheter AB som helt och hållet bedriver förvaltningen och förädlingen 
av beståndet. På detta sätt blir det inga diffusa mellanlägen rörande vad som hör till vilket 
område. 
 

9.1.3. Kärnverksamheten och ägardirektiv 
Hamnens primära mål är att främja sjöfarten och hur långt kan hamnen dra de breda och 
allmänna ägardirektiven. En stor del av hyresgästerna har ingenting alls med sjöfarten att 
göra och frågan är om hamnen skall behålla dessa, överlämna dem till stadens 
fastighetsförvaltning eller sälja vissa delar till förmån för att återvända till kärnverksamheten 
med terminaler, godshantering och kontor till rederier. 
 
Ett framtida problem kan bli i vilken utsträckning kunnigt folk från sjöfarten tas in i företaget. 
I och med att hamnen långsamt flyttar sig från den renodlade verksamheten som har präglat 
området i decennier till att idag vara något helt annat.  
När nya personer anställs eller hyrs in i företaget väljer de då någon som kan något om 
sjöfart överhuvudtaget eller är det en ”vanlig” förvaltare som ser kanske endast ser 
uthyrningen till varierande branscher utan tankar kring hamnens funktion som just hamn. 
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9.1.4. Fastighetsinnehavet och klassificering 
Hamnen har ett stort fastighetsinnehav och det långa innehavet har förmodligen lett till att 
hamnen inte är intresserade av att sälja av några gamla trotjänare p.g.a. historik och av ren 
bekvämlighet.  
Vid en eventuell försäljning flyttas pengar oftast upp till koncernmodern Stockholms 
Stadshus, vilket i hamnens fall innebär att de i det längsta bör behålla hyresintäkterna 
eftersom de inte garanteras del av försäljningsvärdet. I ett mindre bestånd kan dock mer 
resurser läggas på färre objekt. 
 
Hamnen har förmodligen en klar bild av hur de prioriterar underhållet i sina byggnader men 
det viktiga är att det finns dokumenterat.  
 
Ett förslag skulle vara att hamnen delar upp beståndet i tre delar och ger de färgkoderna: 
Grön - kärnfastighet 
Gul - avvakta men behåll  
Röd - fastighet skall avyttras eller rivas. 
Hamnen kan då på ett mer överskådligt sätt klassificera beståndet i andelar av den totala 
uthyrbara lokalarean som är viktiga och svarar för sin del av intäkterna. 
När sedan underhåll skall planeras riktas först arbete åt grupp grön, därefter gul för att 
avsluta i röd. På detta sätt kan budgeten fördelas och pengarna förmodligen komma till 
större nytta då de viktigaste fastigheterna får just de viktigaste insatserna i ett tydligt indelat 
bestånd. 
Detta kan även kompletteras med nyckeltal och hyresgästsammansättningar för respektive 
färg-grupp. 
 

9.2. Diskussion 
Stockholms Hamn är ett intressant företag med en väldigt unik verksamhet och ensam i sitt 
slag av att driva stadens hamnar. Även fastighetsbeståndet med alla Magasin, Hus och 
Terminaler är välskötta och fina byggnader.  
Jag har slagits av hur komplext det är med verksamhets fastigheter, där lokalanvändningen 
beroende på olika faktorer kan ändras. Det är fascinerande hur fastigheter som för snart 
hundra år sedan användes till att lagra frukt idag används till arkivering av dyrbara tavlor. 
 
Men bör hamnen bedriva uthyrningar som inte är kopplade till sjöfart? Man talar ofta om 
diversifiering, helt enkelt riskspridning. Det är ett argument som talar för att då den rena 
hamnverksamheten går ner kan man hämta igen det inom ett annat segment som inte 
korrelerar med exempelvis lageruthyrning.  
Argumentet emot denna diversifiering är att en breddning av verksamheten ofta slutar i att 
man inte blir bra på något och har glidit bort så pass långt från kärnverksamheten att det blir 
svårt att hitta tillbaka. Riskspridningen blir då istället ett risktagande. 
 
En vanlig fördom är att kommunala bolag inte alltid ger hundra procent eller ligger i 
framkant när det gäller företagsamhet. Jag har blivit motbevisad av Stockholms Hamn som 
levererar goda resultat till dess ägare Stockholms kommun och efter visningar av fastigheter 
finns det bara positivt att säga om det jag har sett. 
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Man får inte heller glömma att Stockholms Hamn precis som alla andra kommunala företag 
är beroende av rätt politiskt klimat för att kunna verka efter bästa förmåga. 
 
Skräckscenariot vore ifall vi ser början på en övergångsverksamhet som börjar med Norra 
Djurgårdsstaden som med åren kommer att tvinga bort Frihamnen. Om 20 år kanske vi bor i 
en stad där hamnförvaltning ligger under parkförvaltningens. Detta är självklart en ren 
spekulation och ingenting jag önskar Stockholms Hamn men absolut en tanke som idag 
känns främmande idag men i framtiden självklar.  
Det ska bli intressant att se vad som händer med den tunga hamnverksamheten fram över 
och behovet av att ha en så här stor hamn. 
För 20-30 år sedan kunde nog ingen tro att Hammarby Sjöstad skulle bli vad det är idag och 
vi kanske säger samma sak om Frihamnen om 20-30 år. Nu senast har vi fått en 
bostadsminister som vill bygga bostäder överallt för att bygga bort bostadsbristen och 
frågan är var avvägningen går. 
 
Jag trodde inte när jag började skriva arbetet att det fanns någon modell för 
underhållsplanering men jag fått klart för mig att hamnen nyligen har påbörjat ett enormt 
arbete med att styra upp drift- och underhålls dokumentationen för alla deras fastigheter. 
 
Dock är det anmärkningsvärt att det kommer först nu men hamnen har haft en turbulent tid 
på sistone med omstruktureringar och vi kommer kanske att se en ny uppbyggd organisation 
när det finns plats för en fastighetsavdelning.  
 
Stockholms Hamn är även som många andra bolag ett barn av sin tid och en längre tid har 
miljötrenden varit stor inom fastighetsföretagande och nu ser man en trend som går mer 
mot underhållsplanering som även där kanske blir av det grönare slaget genom att hushålla 
med resurser. 
 
Hamnen arbetar mycket med konsulter för att göra utredningar och en vanlig miss är hur 
detta skall tas om hand. Blir jakten på utredningar så pass överhängande att man efter ett 
tag har högar med papper men att inte fullt lika mycket har hänt i den egna förvaltningen. 
 
Man kan klart och tydligt se att Stockholms Hamn har de viktiga beståndsdelarna i modellen 
över underhållsplanering.  
Modellen lämpar sig väl som en checklista där offentliga fastighetsföretag kan bocka av vad 
de har gjort och vad som kan göras bättre. 
 

9.3. Slutsats 
Det här arbetet har belyst vikten av underhållsplanering, i hamnens fall har inte alla 
fastigheter underhållsplaner och i andra fastighetsbolag kanske inte någon överhuvudtaget. 
 
Modellen för underhållsplanering är på inget sätt revolutionerande men den visar vikten av 
ett att ha ett enhetligt system där alla infallsvinklar täcks upp. Den dagen kommer då många 
aktörer hade önskat att de hade dokumenterat händelser och intervaller för att i det långa 
loppet kunna lägga pengar på andra områden som exempelvis investeringar.  
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I ett mindre privat bolag vore det förödande ifall ekonomin går överstyr och till följd en 
konkurs som drabbar några få.  
I ett företag av Stockholms Hamns kaliber får inte något sådant hända. Arbetet har klart och 
tydligt beskrivit hamnens roll för både turism, näringsliv som transporter. Att företaget 
dessutom är kommunalt så bör det då ligga i allas intressen att det sköts på bästa och mest 
effektiva sätt för skapa mervärden för stadens medborgare. 
 
Att bevara och utveckla områden för framtiden är ledskärnan för statliga och kommunala 
bolag och vi får hoppas att politikerna låter Frihamnen få vara i fred och att det inte blir bort 
knuffat till förmån för etagelägenheter med sjö glimt. 
 
När detta påbörjade underhållsplanerande står färdigt hoppas jag att hamnen har en ännu 
bättre fungerande fastighetsavdelning med effektivare klassificering av beståndet. 
 
Jag önskar hamnen stor framgång med den påbörjade underhållsplanering och ser fram 
emot att läsa arbeten som tar upp liknade frågor om exempelvis Göteborgs Hamn och 
Norrköpings Hamn. 
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Bilaga 2 
(Utdelat av Stockholms Hamn under perioden 1 februari-31 maj 2011) 
 

Gränsdragning/brandskydd 

 
Stockholms Hamn AB, som hyresvärd, och      , som hyresgäst 

Detta dokuments syfte är att klarlägga vilket ansvar Stockholms Hamn AB respektive 

hyresgästen avseende systematiskt brandskyddsarbete (SBA), vilket innebär att 

brandskyddsfrågor ska inordnas i ordinarie verksamhet. 

 

Uppgifter om Hyresgästen 

 Terminal  Kontor 

 Handel  Restaurant: med/utan alkohol 

 Arkiv/Lager  Industri 

 Annan verksamhet:       

Min/max antal personer i lokalen      /      

Förekomst av brandfarlig vara:  Nej  Ja, (ange vilken)       

  

Handbrandsläckare 

Hyresvärden ansvarar för uppsättning och underhåll av brandsläckare i allmänna lokaler. 

(trapphus o. dyl.) 

Hyresgäst: Installation, underhåll och kontroll av handbrandsläckare inom hyresgästens 

lokaler åligger hyresgästen 

 

Brandposter 

Hyresvärden ansvarar för installation och underhåll av brandposter i allmänna lokaler.  

Hyresgäst: Service, underhåll och kontroll av brandposter inom hyresgästens lokaler åligger 

hyresgästen. Kontroll vid inflyttning av om befintliga brandposter är funktionsdugliga åligger 

hyresgästen.  

 

Vägledande markeringar 

Hyresvärden ansvarar för installation, underhåll och kontroller av vägledande markeringar 

inom allmänna lokaler. 

Hyresgästen: Installation, underhåll och kontroll av vägledande markeringar inom 

hyresgästens lokaler utförs och bekostas av hyresgästen. 

 

Varselmärkning för brandredskap 

Hyresvärden ansvarar för installation, underhåll och kontroller av varselmärkning för brand-

redskap inom allmänna lokaler. 

Hyresgästen: Installation, underhåll och kontroll av varselmärkning för brandredskap inom 

hyresgästens lokaler utförs och bekostas av hyresgästen. 

 

Nödbelysning 

Hyresvärden ansvarar för installation, underhåll och kontroller av nödbelysning i allmänna 

lokaler.   

Hyresgästen: Installation, underhåll och kontroll av nödbelysning inom hyresgästens lokaler 

åligger hyresgästen  

 

Utrymningsvägar 
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Hyresvärden och Hyresgästen ansvarar tillsammans för att allmänna utrymningsvägar hålls 

fria och att inget material förvaras i dessa. Detta innebär att material så som varuleveranser, 

sopor, möbler, cyklar m.m. inte ens får ställas tillfälligt i en utrymningsväg.  

Hyresgästen: Hyresgästen ansvarar för att de utrymningsvägar som finns i den egna lokalen 

hålls fria och att inget brännbart förvaras i dessa. Hyresgästen ansvarar även för att inte 

blockera en utrymningsväg från angränsande verksamheter.  

 

Brandlarm/Utrymningslarm 

Hyresvärden: I förekommande fall ansvarar hyresvärden för underhåll och kontroll av det 

allmänna brandlarmet/utrymningslarmet. Det är hyresvärdens skyldighet att underrätta 

hyresgästen om brandlarmets/utrymningslarmets status vid inflyttning och vid eventuella 

förändringar.  

Hyresgästen: Om hyresgästen har installerat ett internt brandlarm/utrymningslarm utförs 

underhåll och kontroll av detta av hyresgästen. Om lokalen vid inflyttning har ett internt 

brandlarm/utrymningslarm ansvarar hyresgästen för funktion och underhåll av detta. Övriga 

hyresgäster har inget ansvar gällande brandlarm/utrymningslarm.  

 

Sprinkler installerad av Hyresvärd 

Hyresvärden ansvarar för underhåll och kontroll av sprinklersystem. Det är hyresvärdens 

skyldighet att underrätta hyresgästen om sprinklerns status vid inflyttning och vid eventuella 

förändringar.  

Hyresgästen: Hyresgästen har inget ansvar gällande sprinklerns underhåll och kontroll men 

har skyldighet att se till att sprinklerns funktion inte försämras genom att t.ex. lager av varor 

eller möbler står för nära ett sprinklerhuvud. Hyresgästen har även skyldighet att tillse att 

sprinklerns funktion upprätthålls om de har utfört en ombyggnad som påverkar sprinklern.  

 

Rökluckor 

Hyresvärden ansvarar för underhåll och kontroll av befintliga rökluckor.   

Hyresgästen: Hyresgästen har inget ansvar gällande rökluckor. 

 

Punktskydd 

Hyresvärden har inget ansvar för eventuella punktskydd, såsom gassläcksystem ovanför 

fritös i restauranglokal, eller i serverrum. Hyresvärden har inte heller något ansvar för 

punktskyddets funktion vid inflyttningen. 

Hyresgästen: Hyresgästen har ansvaret för funktion och underhåll av eventuella punktskydd i 

lokalerna. 

 

Brandcellsavskiljande dörrar 

Hyresvärden ansvarar för att allmänna brandcellsavskiljande dörrar fungerar på ett 

tillfredställande sätt d.v.s. inte är trasiga, stänger ordentligt samt inte är uppställda med kil 

eller dylikt. 

Hyresgästen: Hyresgästen ansvarar för att kontrollera att brandcellsavskiljande dörrar i hyrda 

lokaler, hit hör även entrédörren och utrymningsdörrar, fungerar på ett tillfredställande sätt 

d.v.s. inte är trasiga, stänger ordentligt samt inte är uppställda med kil eller dylikt. Eventuella 

fel åligger hyresgästen att åtgärda och betala. 

 

Belamring  

Hyresgästen: Hyresgästen får inte belamra trapphus och allmänna utrymmen med sopor och 

dylikt. 
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Utbildning av personal 

Hyresvärden ansvarar för att egen personal får en brandskyddsutbildning samt att nyanställda 

får en introduktionsutbildning. 

Hyresgästen: Hyresgästen har ansvar för att egen personal får en brandskyddsutbildning samt 

att nyanställda får en introduktionsutbildning. 

 

Organisation 

Hyresvärd och hyresgäst: Inom både hyresvärdens och hyresgästens organisation ska en 

brandskyddsansvarig och, i förekommande fall, en ställföreträdande person för brandskyddet 

utses. Det är den brandskyddsansvariga personens skyldighet att se till att den kontroll och det 

underhåll som föreskrivs i ”Kontroll- och underhållsrutinerna” utförs. Om den brandskydds-

ansvariga personen blir sjuk, slutar eller avsäger sig ansvaret för brandskyddet tar den ställ-

företrädande personen över tills den brandskyddsansvariga personen är tillbaka eller ny 

brandskyddsansvarig är utsedd. Om den brandskyddsansvariga personen eller den ställföre-

trädande personen byts ut ska detta föras in i detta dokument. 

 

Rapporteringsskyldighet 

Hyresgäst ska återkommande, till hyresvärden, skriftligen, helst e-post, bekräfta sitt 

systematiska brandskyddsarbete avseende kontroll och underhåll. Förändras verksamheten 

eller att andra förändringar görs av hyresgäst, som berör brandskydd, ska även dessa 

rapporteras.  

Hyresvärden ansvarar för tillsynen av brandskydd inom sina fastigheter, därvid ska 

dokumentation av ett fungerande SBA kunna företes. 

 

Stockholms Hamn AB       

 

Brandskyddsansvarig  Lars-Åke Bengtsson  Brandskyddsansvarig  

Ställföreträdande Ulf Abrahamsson  Ställföreträdande       

 

Ovanstående avtal har gåtts igenom och kontrollerats av:  

 

Stockholm den       Stockholm den       

 

 

    

Stockholms Hamn AB        
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Bilaga 3 
(Utdelat av Stockholms Hamn under perioden 1 februari-31 maj 2011) 
 

Villkor 
 

Aktiv hamn 

Hyresgästen är medveten om att lokalen är belägen inom aktivt hamnområde och accepterar 

att det kan förekomma buller, vibrationer, emissioner samt andra störningar på grund av 

hamnverksamheten respektive därmed sammanhängande verksamhet 

 

Ändamål 

Det vid upplåtelsen avsedda användningssättet anges på kontraktets första sida. För ändring 

av användningssättet fordras hyresvärdens skriftliga tillstånd. Hyresrätten kan vara förverkad 

om lokalen användes i strid med angivet användningssätt. 

 

Lokalens skick 

Hyresgästen godkänner lokalen i befintligt skick. 

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning i hyran till följd av arbeten för att sätta lokalen i 

avtalat skick eller för att utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt, ej 

heller för åtgärder inom lokalen eller fastigheten i övrigt för att utrota skadedjur. Hyresvärden 

skall dock i god tid informera hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under 

vilken tid arbetet skall utföras. 

 

Hyresgästen är skyldig att vid lokalens begagnande iaktta allt som fordras för att bevara 

sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Hyresgästen är skyldig att så vårda lokalen, att 

skada inte uppkommer, t ex genom kyla. 

 

Hyresgästen ombesörjer och bekostar alla de åtgärder som av försäkringsbolag, myndighet 

eller domstol vid varje tillfälle kan komma att krävas för lokalens nyttjande 
 

Miljöpåverkan 

Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken 

lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att den uppfyller vid varje 

tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för 

miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt 

bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken. 

 

Hyresrabatt 

Under perioden       –       utgår en hyresrabatt om totalt       kronor.  

Detta motsvarar       kr/år. Från och med       utgår full hyra i enlighet med avtalet. 

 

Hyrans betalning 

Inbetalning av hyra skall ske till  Stockholms Hamns plusgiro 31 15-3 eller bankgiro  

720-0306  senast sista vardagen före varje kalenderkvartals början. 

 

Index  

Alt. 1 

Hyresbeloppet kommer under avtalstiden att regleras vid varje kalenderårs början med 100 % 

av förändringarna i konsumentprisindex (KPI), varvid bashyran är       kronor. 
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Indexreglering  beräknas i förhållande till index för oktober månad 20  , som är       och 

för oktober månad före respektive regleringstidpunkt enligt nedan. 

 

Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, skall 

bashyran regleras med det procenttal varmed indextalet förändrats i förhållande till bastalet. 

Hyresbeloppet skall dock aldrig understiga bashyran. Första regleringen sker den 1 januari 

20  . 

Hyreshöjning 

Den överenskomna hyran       kronor höjs med       procent per den 1 januari varje år 

med början den 1 januari 20  . 

 

Fastighetsskatt 

Om hyresvärden skulle åläggas att betala fastighetsskatt för fastigheten, skall hyresgästen från 

samma dag som fastighetsskatten utgår som tillägg till den angivna årshyran erlägga 

ersättning för den på hyresgästens lokal belöpande andelen av fastighetsskatten. 

 

Lokalens andel av fastighetens totala fastighetsskatt kommer i sådant fall att utgöras av       

procent. Fastighetsskatten beräknas såsom en procentsats av fastighetens skatteunderlag där 

skatteunderlaget för närvarande utgörs av fastighetens taxeringsvärde. 

 

Enligt de regler som gäller vid avtalets tecknande utgår ingen fastighetsskatt och ersättningen 

är därför 0 kronor. 

 

Om skatteunderlaget eller gällande procentsats förändras skall den på lokalen utgående 

fastighetsskatten ändras i motsvarande grad och från motsvarande datum. Denna ändring får 

ske utan särskild uppsägning av hyreskontraktet. 

 

Värme 

Lokalens uppvärmning ingår i hyran. 

Alt 2 

Hyresgästen skall själv ombesörja och bekosta lokalens uppvärmning. 

Alt 3 

Hyresgästen är skyldig att tillse att lokalen under den kalla årstiden hålls uppvärmd så att 

vattenledningar och sanitära installationer inte fryser.  

Alt 4 

Hyresvärden svarar för att lokalen är uppvärmd till minst       
o
C. 

 

El 

Hyresgästen skall bekosta eventuella ändringar av elektriska installationer och med extern 

leverantör teckna kontrakt angående leverans av el samt bekosta förbrukning och fasta 

kostnader. Då hyreskontraktet helt eller delvis upphör, skall hyresgästen svara för uppsägning 

av elkontraktet samt erlägga avgifterna fram till slutavläsning. 

Alt 2 

Alt 4 a 

Alt 4 b 

Alt. 5 
 

Vatten och avlopp 

Kostnaderna för vatten och avlopp ingår i hyran. 

Hyresgästen tecknar eget abonnemang med Stockholm Vatten avseende vatten och avlopp. 
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Kyla/ventilation 

Hyresvärden ansvarar för och bekostar ventilation och komfortkyla. 

Alt. 2 
 

Mervärdesskatt 

Alt 1  
På hyresbeloppet jämte tillägg tillkommer vid varje tillfälle gällande moms. 

Alt 2  

 

Oförutsedda kostnadsökningar 

Skulle efter avtalets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för lokalen på grund 

av införande eller höjning av särskild för fastigheten gällande skatt, avgift eller pålaga eller 

generella ombyggnadsåtgärder eller liknande varom EU, riksdag, regering, kommun, eller 

myndigheten kan komma att besluta, skall hyresgästen med verkan från inträdd 

kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för på lokalen belöpande andel av 

kostnadsökningen genom höjning av hyresavgiften. 

 

Dröjsmålsränta 

Vid för sen betalning debiteras dröjsmålsränta i enlighet med räntelagens bestämmelser.  

 

Säkerhet 

Till säkerhet för fullgörandet av hyresgästens samtliga förpliktelser enligt detta avtal och 

hyreslagen före tillträdet till lokalen ställa och bibehålla säkerhet i form av svensk 

bankgaranti. Säkerheten skall vid varje tillfälle motsvara minst ett års hyra. Bankgarantin 

skall biläggas hyreskontraktet.Till säkerhet för fullgörandet av hyresgästens samtliga 

förpliktelser enligt detta avtal och hyreslagen  

före tillträdet till lokalen för fullgörande av sina skyldigheter enligt detta avtal ordna 

godtagbar borgensförbindelse eller annan godtagbar borgen motsvarande minst ett års hyra. 

hyresgästen senast      för fullgörande av sina skyldigheter enligt detta avtal ordna 

godtagbar borgen eller annan godtagbar borgen motsvarande minst ett års hyra. 

Borgensförbindelsen skall biläggas hyreskontraktet 

 

Emballage och sophämtning 

Hyresgästen ansvarar för och bekostar att allt avfall som uppstår i verksamheten tas om hand 

enligt gällande lagar och bestämmelser. Hyresgästen skall ombesörja att hushållsavfall förs 

till anvisat soprum. Papper, wellpapp, plåt och glas mm källsorteras av hyresgästen. 

Hyresgästen förbinder sig att med renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt 

avseende borttransport av sorterade fraktioner. 

 

Elskrot, uttjänad PC utrustning etc., lysrör, batterier, kemikalier och annat farligt avfall samt 

trä och övrigt brännbart avfall skall av hyresgästen tas om hand i särskild ordning.  

 

Hyresgästen ombesörjer och bekostar borttransport av egna grovsopor. 

 

Ledningar för telefoni/data 

Hyresgästen ansvarar för och bekostar installation, drift och uppdatering av ledningar för 

telefoni och data. 
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I lokalen ingår ledningar för telefoni och data. Hyresgästen skall under hyresförhållandet 

svara för verksamhetens i lokalen erforderliga ledningar och uppdatering av dessa. All 

installation skall ske i samråd med hyresvärden.  

 

Skyltar, markiser, m.m. 

Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga tillstånd uppmontera skyltar, markiser, 

antenn eller dylikt. Hyresgästen skall inhämta och bekosta erforderliga tillstånd av berörda 

myndigheter.  

 

Om så erfordras vid fastighetsunderhåll skall hyresgästen på egen bekostnad nedmontera och 

åter uppmontera skyltar, markiser och antenner och dylikt.  

 

Hyresvärden är inte skyldig att ersätta skador på skyltar markiser, antenner och dylikt, 

orsakade av nedfallande snö, is, fasadputs eller dylikt.  

 

Hyresgästen bekostar drift och underhåll av markiser, skyltar m.m. Skada skall repareras 

skyndsamt. Om så inte sker har hyresvärden rätt att låta utföra reparation på hyresgästens 

bekostnad. 

 

Vid avflyttning skall hyresgästen återställa husfasaden i godtagbart skick. 

 

Låsanordning, m.m. 

Hyresgästen ansvarar för och bekostar att lokalen utrustas med sådana inpasserings-, lås-, 

larm och skyddsanordningar som kan krävas för försäkrings giltighet. 

 

Lastkaj 

Hyresgästen har rätt att använda del av lastkaj för lastning och lossning av gods. Parkering 

inom lastzon är inte tillåten. Hyresgästen ansvarar för att lastkaj hålls ren och snygg. Varor får 

inte lagras på lastkaj. 

 

Parkering 

Parkering av fordon får endast göras på markerade betalparkeringsplatser Särskilt avtal för 

egen/na parkeringsplats/er kan eventuellt upprättas. 

Förbehåll om hyresvärdens tillgång till vissa utrymmen 

Det åligger hyresgästen att hålla utrymmen med vvs installationer eller andra tekniska 

installationer lätt tillgängliga för hyresvärden eller den som hyresvärden utser samt personal 

från leverantör av el, vatten och telekommunikation eller motsvarande. 

 

Ombyggnad 

Hyresgästen äger inte rätt att utan hyresvärdens skriftliga medgivande vidta ombyggnads- 

eller ändringsarbeten av något slag beträffande lokalen. Ombyggnad för hyresgästens 

verksamhet bekostas av hyresgästen. Hyresgästen skall bekosta att relationshandlingar för 

ombyggnaden tas fram enligt hyresvärdens anvisningar (kontakta hyresvärden) och över-

lämnas till hyresvärden. 

 

Arbetet skall ombesörjas med av hyresvärden godkänd entreprenör.  

 

Om hyresgästen i enlighet med bestämmelser i detta kontrakt eller i annat fall utför 

underhålls-, förbättrings- eller ändringsarbeten avseende lokalen, skall hyresgästen för 
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hyresvärden i god tid före arbetets utförande företa byggvarudeklarationer – i den mån sådana 

finns utarbetade – för de produkter och material som ska tillföras lokalen. 

 

Hyresgästen ansvarar för och bekostar att alla fel eller brister i hyresgästens installation 

avhjälps utan dröjsmål. 

 

Revisionsbesiktningar 

Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- och 

sprinkleranordningar konstateras fel och brister i hyresgästen tillhörig installation, ska 

hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har 

föreskrivit. Om hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden 

rätt att på hyresgästen bekostnad utföra sådana åtgärder som myndigheten har föreskrivit. 

 

Underhåll 

Hyresgästen skall ombesörja och bekosta allt inre underhåll av lokalen såsom tex ytskick på 

golv, väggar och tak, vitvaror, samt därutöver reparation av sådana skador inom lokalen, på 

portar eller utvändigt på byggnaden, som kan uppkomma genom lokalens nyttjande för 

angivet ändamål eller på grund av inbrott, skadegörelse eller dylikt, inbegripet ersättande av 

sönderslagna fönsterrutor. 

 

Hyresgästen skall själv bekosta och underhålla den inredning av lokalen som han finner 

nödvändig för sin rörelse eller som av annan anledning erfordras. Sådan inredning skall av 

hyresgästen vid avflyttning, om hyresvärden så kräver, borttagas, varvid lokalen och berörda 

fasadytor skall återställas i fullgott skick. 

 

Av hyresgästen utförda arbeten berättigar inte hyresgästen till ersättning vid avflyttning. 

 

Skötsel och drift 

Om inte annat överenskommits skall hyresvärden ombesörja skötsel och drift av allmänna och 

gemensamma utrymmen. 

Hyresgästen får inte inreda sin lokal på sådant sätt att funktion hos och effekt av 

sprinklerhuvuden, anordningar för ventilation och uppvärmning av lokalen försvåras eller 

försämras.  

 

Om hyresgästen installerar diskmaskin, kaffeautomat eller liknande utrustning kopplat till 

vatten skall hyresgästen tillse att utrustningen har eller förses med flödesvakt. 

 

Hyresgästen skall vidare svara för sådana driftkostnader som byte av lysrör, glödlampor och 

strömbrytare samt ompackning av tappkranar, rensning av vattenlås på diskbänkar, 

utslagsbackar, handfat, toaletter och golvbrunnar.  

 

Inre och yttre åverkan m.m. 

Hyresgästen ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörande fönster, 

skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar som leder till eller från lokalen. I 

samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder. Sådan skada skall repareras 

skyndsamt. Om så inte sker har hyresvärden rätt att låta utföra reparation på hyresgästens 

bekostnad. 

 

Inom lokalen får inte förvaras sådant som medför risk för densamma, såsom eldfarliga oljor, 

explosiva ämnen eller illaluktande och frätande varor. 
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Hyresgästen svarar för, att hyresvärden inte åsamkas några kostnader genom denna upplåtelse 

samt är skyldig att ersätta alla skador som genom hyresgästens verksamhet inom den upplåtna 

lokalen kan åsamkas egendom tillhörig hyresvärden eller tredje man. 

 

Städning 

Hyresgästen skall ombesörja och bekosta all städning och övrig renhållning av lokalen 

inklusive fönsterputsning. 

 

Alt. 1 

Städning av trappor och gemensamma utrymmen ingår i hyran. 

Alt. 2 

Hyresgästen ansvarar för entré- och trappstädning m m. 

 

Snöröjning 

Alt. 1 

Snöröjning och halkbekämpning av samma omfattning som inom hamnområdet i övrigt ingår 

i hyran. 

Alt. 2 

Snöröjning och halkbekämpning av samma omfattning som inom hamnområdet i övrigt ingår 

i hyran. Hyresgästen skall ombesörja och bekosta den snöröjning m.m. utöver denna nivå som 

hyresgästen med hänsyn till sin verksamhet anser erforderlig. 
 

Alt. 3 
 

Rökning 

Inom lokalerna råder absolut rökningsförbud. Hyresgästen ansvarar i samråd med hyresvärden 

för att askkoppar utplaceras på lämpliga platser och att dessa töms och hålls rena. 

 

Ansvar 

Vårdslöshet eller försummelse 

Om hyresvärden, i sin egenskap av fastighetsägare, blir skadeståndsskyldig för skada på 

person eller egendom och skadan beror på vårdslöshet eller försummelse från hyresgästens 

sida, skall hyresgästen hålla hyresvärden skadelös. 

Miljö-, plan- och byggbestämmelser m m 

Hyresgästen skall tillse att användningen av lokalen alltid sker i överensstämmelse med 

gällande miljö-, plan- och byggbestämmelser och att alla nödvändiga tillstånd, godkännanden 

eller liknande för lokalens användning har inhämtats och gäller. 

 

Om hyresvärden tvingas utge byggnadsavgift eller tilläggsavgift enligt reglerna i PBL eller 

böter på grund av hyresgästens ändringar i eller användning av lokalen skall hyresgästen stå 

för dessa kostnader. 

Ansvar för mervärdesskattekostnad 

Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande – såsom upplåtelse av 

lägenheten i andra hand (även upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse – helt eller delvis 

förlorar sin frivilliga skattskyldighet för moms och på grund härav blir skyldig att jämka sina 

tidigare medgivna avdrag för ingående moms på investeringsvaror enligt bestämmelserna i 

mervärdesskattelagen skall hyresgästen fullt ut ersätta hyresvärden för sådana till statsverket 

av hyresvärden återbetalda momsbelopp. Hyresgästen skall vidare utge ersättning för den 
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kostnadsökning, som följer av hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på 

driftkostnaderna som uppstår genom hyresgästens agerande. 

Force majeure 

Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att 

erlägga skadestånd om hans åtagande inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan 

fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, 

eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och 

inte heller kunnat förutse. 

 

Försäkring 

Det åligger hyresgästen att teckna företagsförsäkring för lokalen.  

 

Det åligger hyresvärden att teckna sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom 

vilken den förhyrda lokalen är belägen. Såväl hyresvärdens som hyresgästens försäkring ska 

omfatta skada orsakad av tredje man. 

 

Avstående av besittningsskydd 

Detta kontrakt är villkorat av att hyresnämnden godkänner särskild överenskommelse av den 

      mellan hyresvärden och hyresgästen (se bilaga nr      ) angående hyresgästens 

avstående från rätten att erhålla ersättning vid utebliven förlängning (JB 12 kap 57 - 60 §§). 

 

Inskrivning 

Detta kontrakt får inte inskrivas i fastighetsregistret 

 

Tvist 

Tvist med anledning av detta avtal skall i den mån parterna inte kan komma överens lösas 

enligt svensk lag i allmän domstol 

 

Överlåtelse  

För överlåtelse av hyresrätten, fordras hyresvärdens skriftliga tillstånd. Som överlåtelse av 

hyresrätten räknas även överförande av hyresrätten till juridisk person (t ex genom ändring av 

personlig firma till aktiebolag) samt pantförskrivning och s.k. säkerhetsöverlåtelse. 

 

Underupplåtelse 

För underupplåtelse av hela eller delar av lokalen, fordras hyresvärdens skriftliga tillstånd. 

Även vid underupplåtelse gäller de ändamål för lokalens användning som angivits ovan.  

 

Avflyttning 

Senast vid hyresförhållandets upphörande skall hyresgästen, om inte annat överenskommits, 

bortföra honom tillhörig egendom och all annan egendom som inte hör till fastigheten, samt 

återställa lokalen i godtagbart skick.  

 

För det fall hyresgästen tillfört föremål eller inredning till lokalen, eller gjort installation i 

lokalen, - med eller utan hyresvärdens samtycke - måste hyresgästen ta bort även sådan 

egendom eller installation samt återställa lokalen i godtagbart skick.   

 

Parterna är överens om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra 

besiktning av lokalerna. Ersättning för skador eller eftersatt underhåll skall omedelbart 

därefter betalas till hyresvärden. 
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Hyresgästen skall vid avflyttning lämna lokalen väl rengjord samt till hyresvärden överlämna 

samtliga port- och dörrnycklar, även om de anskaffats av hyresgästen. 

 

Om lokalen vid avflyttning innehåller egendom, föremål eller installation, som inte särskilt 

och skriftligen överenskommits att hyresvärden svarar för, har hyresvärden rätt att slänga eller 

på annat sätt avlägsna egendomen på hyresgästens bekostnad. Kostnaderna kan avse sådant 

som transport, avgift för deponering, avfallsskatt eller liknande. 

 

Övrigt 

I övrigt gäller vad som stadgas i 12 kapitlet jordabalken (hyreslagen). 

 

 

Stockholm den        Stockholm den   

   

   

Org nr   Org nr/personnr  

 

 

    

Peder Weitoft 

Fastighetschef 

 

 

    

Henrik Widerståhl tf VD/Britt Winéus Förvaltare Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


