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Abstract 

A while ago the laws regarding acquisition and management of real estate changed. The 

Acquisition Act was abolished in 2010 and today no law exists on licensing or testing duty for 

the acquisition of rental properties. Anyone who wishes can thus buy a rental property 

whenever they want. As a complement to this abolishment of law there are stricter sanctions 

in housing management for new owners today. In association with this, the legislation 

extended to apply for a so-called trial period. This period of time refers to the first two years 

after the acquisition of a rental property. The acquirer shall hereby easier to impose the 

special management, in the forms of compulsory management or management injunction. 

This can be done on request by a tenant to rent tribunal, thus the tribunal may approve such 

application already on suspicion of mismanagement. 

Despite stricter laws it appears that there are still no significant differences that could be seen 

between the time before and after these reforms. According to statistical studies it is shown 

that the trend of rental property acquisitions in the form of purchases have significantly 

decreased since the new legislation came into being. There are therefore not many cases of 

special management received by the rent tribunal. Practice in the rent tribunal in Stockholm 

has been investigated in this paper, and this result still suggests that invoking the housing 

management act’s stricter paragraphs have been applied more explicitly. The reason for this is 

that the rent tribunal has highlighted the differences in compulsory management and 

management injunction as grounds for their decisions. 

In conclusion, it is considered to be too early to see whether the new legislation has worked 

efficiently since their entry into force. It is suggested that a longer period should be awaited 

for deducing the differences and making comparisons. 
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Sammanfattning 

För en tid sedan ändrades lagarna kring förvärv och förvaltning av hyreshus. Förvärvslagen 

avskaffades år 2010 och idag existerar ingen lag om tillstånds- eller prövningsplikt för förvärv 

av hyresfastigheter. Den som önskar kan alltså köpa en hyresfastighet närhelst denne vill. 

Som komplement till denna lagavskaffning råder idag skärpta sanktioner i bostadsförvaltning 

mot nya fastighetsägare. I association med detta har lagstiftningarna utvidgats till att gälla 

under en så kallad prövotid. Denna tid syftar på de två första åren efter nyförvärv av en 

hyresfastighet. Förvärvaren ska härmed enklare kunna åläggas med särskild förvaltning, i 

form av tvångsförvaltning eller förvaltningsåläggande. Detta kan göras på ansökan från en 

hyresgäst till hyresnämnden, varvid nämnden kan bifalla sådan ansökan redan vid misstanke 

om dålig förvaltning. 

Trots skärpta lagar tycks ändå inga markanta skillnader kunna utläsas mellan tiden före och 

efter dessa reformer. Enligt statistiska undersökningar påvisas att trenden av 

hyresfastighetsförvärv i form av köp har påtagligt minskat sedan de nya lagstiftningarna kom 

till. Det finns därmed inte heller många inkomna ärenden om särskild förvaltning till 

hyresnämnden. Praxis i hyresnämnden i Stockholm har undersökts i denna uppsats och detta 

resultat antyder ändå att åberopande av bostadsförvaltningslagens skärpta paragrafer har 

tillämpats mer uttryckligt. Detta med anledning av att hyresnämnden lyft fram skillnaderna i 

förvaltningsåläggande samt tvångsförvaltning som skäl för sina beslut.   

Sammanfattningsvis kan det anses vara för tidigt att se huruvida de nya lagstiftningarna har 

fungerat effektivt sedan de trädde i kraft. Förslagsvis bör en längre period inväntas för att 

kunna utläsa skillnader och göra jämförelser.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

År 2008 florerade tidningar av artiklar med rubriker som Utredare föreslår att förvärvslagen 

avskaffas och Nu blir det fritt fram för skojare och busar.
1,2

 Bakgrunden till rubrikerna låg i 

den offentliga utredningen kring Ägande och förvaltning av hyreshus och dess uppkomst, 

debatterades i riksdagen under året. Denna utredning skulle komma att bli den slutliga och 

avgörande bland en mängd utredningar, för de regler om förvärv och förvaltning av 

hyresfastigheter som vi numera känns vid. Men varför upphävdes denna lag, och hur har 

upphävandet satt sina spår i förvärv och förvaltning idag?   

En eventuell förklaring till upphävandet kan bland annat vara en serie händelser med 

uppkomst i Malmö kommun. Under en tid före lagutredningarna framkom det att man hade 

problem med skadedjur i hyresfastigheter och att detta föranledde krav på skärpning av 

aktuella lagar och regler. Dessa problem i Malmö togs även upp i debatten betänkande 

2009/10CU3. I debatten, som ägde rum i januari år 2010 i riksdagskammaren, talade bl.a. 

riksdagsledamoten Hillevi Larsson (S). Hon anförde inledningsvis problemet kring 

uppkomsten av kackerlackor i hyresfastigheter i Herrgården. Larsson menade att problemen 

med dessa dåligt förvaltade fastigheter skulle kunna förebyggas genom att hyresvärdar som 

tidigare misskött sig inte får köpa nya fastigheter. Vidare menade hon att Förvärvslagen kom 

till för att förhindra detta. Lagen har dock inte fungerat väl då man inte tillämpat de 

förkontroller av förvärv som kommunerna har rätt att påkalla. Genom detta ansåg Larsson att 

kommunerna inte har lyckats komma åt de oseriösa aktörerna genom denna lag. Lösningen, 

menar Larsson, har genom propositionen varit att avskaffa lagen, men tycker tvärtom att 

skärpning av lagen är den rätta lösningen.  

I samma debatt anför Christine Jönsson (m) att förvärvslagen visst inte har hindrat tidigare 

misskötsamma fastighetsägare men att det finns utrymme i efterhand att utesluta dessa. Med 

detta syftar hon bland annat på fastighetsägarna Acta, som äger de omtalade fastigheterna i 

Herrgården. Jönsson menar att problemet istället indikeras av brister hos fastighetens 

förvaltare Newsec. Hon anser att då dessa nu är välkända, kan man förhindra dem från att 

skaffa fler fastigheter. Jönsson menar med andra ord att man i och med avskaffning av lagen 

om förvärv belönar de misskötsamma, trots att lagen saknar preventiv effekt. Hon anslår 

därmed att lagen bör behållas men skärpas.  

Denna riksdagsdebatt skulle komma att bli den avgörande etappen för avskaffandet av 

Förvärvslagen samt skärpningen av Bostadsförvaltningslagen. Dessa ändringar av lagarna 

utgör sedan år 2010, de nya lagstiftningarna om förvärv och förvaltning av hyresfastigheter. 

                                                           
1
Fastighetsvärlden. Utredare föreslår att förvärvslagen avskaffas. Fastighetsvärlden. 27 augusti 2008  

2
 Landmark, Cecilia. ”Nu blir det fritt fram för skojare och busar”. Hem&Hyra. 26 augusti 2008  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur de nya reglerna, från år 2010, kring 

förvärv och förvaltning av hyresfastigheter har tillämpats sedan upphörandet av 

Förvaltningslagen och skärpningen av Bostadsförvaltningslagen.    

Frågor som kommer att tas upp och diskuteras i denna uppsats är: 

 I vilken utsträckning tillämpade kommunerna prövorätten enligt förvärvslagen innan 

dess avskaffning? 

 Hur har de nya reglerna kring förvärv och förvaltning tillämpats sedan år 2010?  

 Hur vanligt är det med misskötta hyreshus i Stockholm och är det vanligt med 

tvångsförvaltning? 

 Har prövotiden, enligt utredningen om Ägande och förvaltning av hyreshus, behövt 

tillämpas?  

 Vilka aktörer har berörts av beslutet kring utredningen och vad har de för synpunkter? 

1.3 Metod 

Metodiken bakom detta arbete utgörs av en bred fallstudie. För denna studie har observationer 

och arkivanalys. Observationerna presenteras i uppsatsen som diagram över försålda hyreshus 

och tabeller över förvärvstillstånd.  Redogörelsen av arkivanalysen utgörs av ansökningar som 

kommit in till hyresnämnden. Genom att kartlägga de ärenden som inkommit över två 

tidsperioder har en statistik tagits fram. Tidsperioder för dessa är åren närmast före de nya 

lagstiftningarna och åren närmast efter. Syftet med denna framtagna statistik är att översiktligt 

se antalet ansökningar om särskild förvaltning samt se vilka likartade ärenden som har 

behandlats. Ytterligare undersökning har gjorts på två av hyresnämnden ankomna 

ansökningar. Som ett avslutande moment har en kvantitativ undersökning gjorts som utgör 

intervju och yttranden från berörda aktörer av ämnet. 

1.4 Disposition 

Denna uppsats är disponerad på följande sätt: Inledningsvis beskrivs i kapitel 2, teorin bakom 

uppsatsämnet. Detta görs i form av en översiktlig beskrivning av relevanta lagstiftningar, 

paragrafer. Därefter redogörs metodiken för val av strukturering och tillvägagångssätt av 

arbetet i kapitel 3. I kapitel 4 följer en empirisk bakgrund som behandlar de utredningar, 

beslut och förarbeten som ligger till grund för resultatet i kapitel 5. Resultatet i uppsatsen 

utgörs av tre komponenter, dessa är statistiska undersökningar, yttrande och en intervju samt 

referensärenden. Slutligen avslutas uppsatsen av en analys och en slutsats av hur de nya 

reglerna tillhörande uppsatsämnet har tillämpats sedan dess uppkomst.  
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 1.5 Avgränsning 

Uppsatsen syftar till att jämföra tillämpning av de aktuella lagrummen. I enlighet med detta 

syfte har avgränsningen i tid varit för en period före och efter de nya lagstiftningarna. För de 

framtagna arkivanalyserna är denna tid 2005-2009 samt 2010-2014. För observationerna är 

denna period från 1989 fram till 2013. Vidare avgränsas uppsatsens innehåll av 

tillämpningsområde med region Stockholm. Dock har vissa jämförelser med andra regioner 

behandlats. De observationer som gjorts berör statistik över förvärvsformen av 

hyresfastigheter. Statistiken syftar enbart på köp av fastigheterna och inte andra lagfarter 

såsom byte, gåva m.m. Avgränsningarna för uppsatsen gäller även parter; 

Hyresgästföreningen- medlemsorganisation för hyresgäster, Fastighetsägarna- vars 

medlemmar utgörs av bl. a. fastighetsägare till hyres- och bostadsrätter och Hyresnämnden- 

den inrättning som medlar tvister i frågor såsom hyres- och bostadsrätter. Slutligen preciseras 

begreppet hyreshus i uppsatsen som typkod 320, d.v.s. hyreshus med huvudsakligen bostäder 

och inte hyreshus med kombination av bostäder och lokaler (typkod 321). 

1.6 Definitioner och förkortningar 

Särskild förvaltning: beslut tagen av hyresnämnd om förvaltningsåläggande eller 

tvångsförvaltning, vid uppvisad brist i förvaltning av hyreshus 

 

Förvaltningsåläggande: fastighetsägare åläggs av hyresnämnden att överlämna förvaltningen 

av fastighet till särskild förvaltare 

 

Tvångsförvaltning: en fastighetsägare åläggs av hyresnämnden att tvångsvis ställa fastighet 

under förvaltning av särskild förvaltare. 

 

Åtgärdsföreläggande: ett beslut av hyresnämnden om att hyresvärden ska åläggas att 

avhjälpa brist i en bostadslägenhet. Med åtgärdsföreläggande syftar man bl.a. på skada av 

lägenhet som inte vållats av hyresgästen, brist i underhållsskyldigheten från hyresvärdens sida 

samt hinder eller men i nyttjanderätten för hyresgästerna. 

 

Underhållsskyldighet: skyldighet för hyresvärden att underhålla en bostadslägenhet genom 

tapetsering, målning samt sedvanliga reparationer för att upprätthålla standarden i lägenheten.  

 
FvärvL  Lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. 

BFL  Bostadsförvaltningslagen  

HL Hyreslagen = 12 kap. jordabalk   
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2. Teori 

 

I detta kapitel redovisas de lagstiftningar som är relevanta för uppsatsen ur ett teoretiskt 

perspektiv. Med avseende på tidpunkten för de nya lagstiftningarna, d.v.s. år 2010, och den 

utredning som kommer behandlas vidare i detta arbete är dessa tillämpningsvis 

Förvärvslagen, Bostadsförvaltningslagen, och Hyreslagen. De paragrafer som kommer att 

behandlas av de två sistnämnda lagarna är även de avseende ändringar för tid närmast efter 

upphävande av förvärvslagen, samt 

 

2.1 Förvärvslagen 

Syftet med denna lag var som tidigare nämnt att hindra olämpliga aktörer från att förvärva och 

förvalta hyresfastigheter. Dessa aktörer kunde ha varit sådana som även tidigare haft en 

historisk bakgrund med misskötsel och anmärkningar.
3
 Författningen avsåg i stora drag de 

lagar kring förvärvsformen av fastigheterna, vad dessa omfattas av, och vilka omständigheter 

som gav upphov till beviljat eller nekat förvärvstillstånd.  

De förvärv som lagen behandlade inkluderade köp, byte eller gåva samt vissa 

associationsrättsliga förvärv, och berörde egendom som var taxerad som hyreshusenhet. 

Tillståndsplikt för dessa förvärvsformer utgjordes av godkännande från hyresnämnden.
4
 

Utöver detta var det enda kravet för prövning av förvärvstillståndet, begäran om saken av 

kommunen där fastigheten var lokaliserad.
5
  

Trots kravet på förvärvstillstånd fanns i lagen vissa undantagsbestämmelser. De myndigheter 

som inte berördes av tillståndsplikten var staten, kommunen, landstinget samt 

kommunalförbundet. Dessa hade alltså förköpsrätt. Övriga parter som inte heller berördes av 

plikten var kommunalägda aktiebolag, allmännyttiga bostadsföretag, riksorganisationer för 

bostadsrättsföreningar etc. Utöver detta fanns även vissa situationer som inte heller krävde 

tillstånd för förvärv. Situationerna var om en bostadsrättförening eller en kooperativ 

hyresrättsförening avsåg att förvärva en fastighet i syfte ombilda den från hyresrätt till 

bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt. Undantagen från tillståndsplikten gällde även i fråga om 

vissa släktförvärv samt vissa andra kredit- och auktionsrättsliga förvärv.
6
  

Förvärv av hyresfastigheter var för övrigt anmälningspliktiga. Under en tidsfrist på tre 

månader skulle överlåtaren eller förvärvaren anmäla förvärvet till kommunen. Om kommunen 

                                                           
3
 Kommittédirektiv 1993:53 

4
 1§ 1 st FvärvL 

5
 1§ 2 st FvärvL 

6
 2 § FvärvL 
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hade för avsikt att pröva anmälningen skulle detta vidareanmälas till hyresnämnden inom tre 

månader från att förvärvarens anmälan kommit till kommunen. I vissa fall kunde ansökan 

prövas av hyresnämnden redan innan förvärvet hade skett.
7
  

Grundprincipen i förvärvslagen var att förvärvstillstånd vägrades för förvärv i situationer 

såsom att förvärvaren inte var kapabel till att förvalta fastigheten, och om denne inte visade 

att förvärvet syftade till långvarig förvaltning av fastigheten i enlighet med de krav på 

iakttagande av gott skick och god sed som de boende enligt lag kunde ställa. Dessutom kunde 

tillstånd vägras på grundval att det kunde antas att förvärvaren med hänsyn till brottslig 

bakgrund eller påvisad brist på fullgörande av skyldigheter, inte var olämplig som innehavare 

av fastighet.
8
 Motsatsvis fick inte förvärvstillstånd vägras om fastigheten i fråga var obebyggd 

alternativt bebyggd med annat än hyreshus eller med hyreshus som inte innefattar fler än två 

bostadslägenheter. Tillstånd medgavs även om förvärvet avsåg andel av en fastighet och 

förvärvet uppenbarligen skedde med avsikt att förvärvaren skulle bereda bostad på fastigheten 

samt i vissa andra fall.
9
 

2.1.1 Upphävande av förvärvslagen 

Denna lag innebar att Lag (1975:1132) om förvärv av hyresfastigheter skulle upphöra att 

gälla, enligt riksdagens beslut vid utgången av februari 2010. Ikraftträdande- och 

övergångsbestämmelserna inkluderade: 

1. I fråga om förköpsrätt vid aktieöverlåtelse gäller den upphävda lagen fortfarande, om 

kommunen före den 1 mars 2010 enligt 13 § första stycket den nämnda lagen hos 

hyresnämnden har anmält beslut att utöva förköpsrätt. 

2. Vid överklagande av hyresnämndens beslut som har meddelats före den 1 mars 2010 i 

fråga om förvärvstillstånd eller tillstånd till förköp vid aktieöverlåtelse, gäller den 

upphävda lagen fortfarande
10

. 

2.2 Bostadsförvaltningslagen  

Bostadsförvaltningslagen äger tillämpning på fastigheter för bostadsändamål och innefattar 

bl.a. de beslut som hyresnämnderna ålägger fastighetsägare vid försummelser av fastigheter. 

Lagen kan sägas vara förmånlig för hyresgäster att lättare kunna ingripa mot bristfällig 

förvaltning av hyresfastigheter.  

I de inledande bestämmelserna i denna lag framgår att vid icke upprätthållande av en 

fastighets sundhet, ordning och skick, eller vid bristfälligt underhåll från fastighetsägarens 

                                                           
7
 3 § 1-3 st FvärvL 

8
 4 § 1 st FvärvL 

9
 4 § 2 st FvärvL 

10
 SFS 2010:24 Lag om upphävande av lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.  
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sida, kan hyresnämnden komma att ålägga fastigheten med särskild förvaltning. Detta 

åläggande, eller rättare sagt ingripande, består av två olika former. Vid mindre brister som 

inte klassas som allvarliga kan åläggas att fastighetsförvaltare lämnar över förvaltningen till 

särskild förvaltning. Detta kallas förvaltningsåläggande. Dock så uppstår ändå situationer med 

allvarligare slag av brister och försummelser. I dessa fall räcker inte förvaltningsåläggande 

och istället måste fastigheter åläggas med tvångsförvaltning.
11

  

I det mildare beslutet, d.v.s. förvaltningsåläggande, ska hyresnämnden bestämma viss tid 

inom vilken en fastighetsägare ska inge skriftligt upprättat avtal där denne lämnar över 

förvaltningen till särskild förvaltare.
12

 Detta avtal skall ingås för en tid på minst tre år och ska 

innehålla det som åligger den nya förvaltaren samt en fullmakt för denne att företräda 

fastighetsägaren inom ramen av det som föreläggs ingå i förvaltningsuppdraget.
13

 En viss 

anmälningsskyldighet tillfaller förvaltaren; vid ändrad eller avvikande förhållanden av 

godkänt avtal skall förvaltaren upplysa om detta till fastighetsägaren.
14

   

Vid allvarligare brister och försummelser ska hyresnämnden besluta om tvångsförvaltning. 

Genom detta ska nämnden även utse förvaltare som är ett bolag, en förening eller annan som 

har kunskap och erfarenhet av fastighetsförvaltning.
15

 I och med detta övergår förvaltningen 

helt och hållet till den nya förvaltaren som skall svara för en tillfredsställande skötsel av 

fastigheten. Förvaltaren ska verka för att åtgärda bristerna i fastigheten och även förbättra 

dessa samt vara verksam bibehålla skälig avkastning.
16

 Medel för detta ska tas från 

fastigheten i form av löpande intäkter och kan detta inte göras får hyresnämnden förelägga 

fastighetsägaren att utge ytterligare medel som behövs för dessa åtgärder.
17

 Trots de 

förvaltarens fria tyglar i förvaltningen har denne vissa inskränkande rättigheter. Denne får 

t.ex. inte överlåta fastigheten, ingå borgen eller låta inteckna fastigheten och ta upp lån med 

panträtt i fastigheten utan hyresnämndens tillstånd.
18

  

2.3 Hyreslagen 

Hyreslagen äger tillämpning vid avtal om hyra som avser nyttjandeupplåtelse av en 

lägenhet
19

. Enligt denna lag kan en hyresvärd komma att åläggas med åtgärdsföreläggande. 

Om hyresvärden vållar ringa skada på lägenheten föreläggs denne att avhjälpa bristen. Detta 

kallas åtgärdsföreläggande och meddelas av hyresnämnden efter ansökan från hyresgästen.
20

 

De skador som föreskrivs här syftar på om lägenheten i fråga skadas utan hyresgästens 

                                                           
11

 2 § BFL 
12

 3 § 1 st BFL 
13

 4 § 2 st BFL 
14

 7 § 1 st BFL 
15

 8 § 1 st BFL 
16

 9 § BFL 
17

 11 § 1 st + 13 § BFL 
18

 11 § 2 st BFL 
19

 12 kap 1 § JB 
20

 12 kap 11 § 1 st 5 p JB 
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vållande, om hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet samt om hinder eller men på annat 

sätt uppstår i nyttjanderätten som inte orsakats av hyresgästen.
21

 I beslutet om 

åtgärdsföreläggande ska det bestämmas inom viss tid för vilken de förelagda åtgärderna ska 

ha åtgärdats.
22

  

  

                                                           
21

 12 kap 16 § 1 st 1-3 p JB 
22

 12 kap 16 § 2 st JB 



 

8 
 

3. Empirisk bakgrund 

 

I detta kapitel redogörs regeringsförslaget och utredning som ligger till grund för de nya 

lagstiftningarna om förvärv och förvaltning av hyreshus. Därefter beskrivs även en sanktion 

mot hyresvärdar enligt hyreslagen.  

 

3.1 Den nya modellen - från förhandsprövning till striktare 

efterkontroll 

Idag föreligger ett annat regelsystem kring ägande och förvaltning av hyresfastigheter än förr. 

Tonvikten har skiftat från förvärvstillstånd till förvaltning. Framtagandet av denna nya modell 

kan inledningsvis beskrivas med motiven bakom införandet av förvärvslagen.  I förarbetet 

lyfts behovet av att förbättra hyresmarknaden och förhindra spekulationer. Förslaget var att 

kommunerna skulle få ansvara om byggnation och underhåll i större utsträckning.
23

 Det 

strävades även efter att motverka spekulativa vinstintressen och orolighet för hyresgäster vid 

ägarbyten i risk om eftersatt underhåll.
24

 

År 2008 förbereddes en utredning om Ägande och förvaltning av hyreshus på uppdrag av 

regeringen. Bland experterna som utsågs till utredningen fanns bl.a. parter från 

hyresnämnden, fastighetsägarna, utredare från SABO, jur.kand. från hyresgästföreningen 

m.m. Samtliga experter är lokaliserade i Stockholm. Utredningen avsåg att se över lagen om 

förvärv och bostadsförvaltning, undersöka tillämpningen och dessutom ta ställning till 

upphävandet och lämpligheten med lagarna.
25

 I sammanfattningen av uppdraget redogörs de 

svagheter som framkommit i förvärvslagen genom undersökningar. Svagheterna beskrivs vara 

att lagen innebär förhållandevis stora administrativa bördor för företag, och att 

tillståndsprövningen medför stora tids- och kostnadsförluster. Experterna menar med andra 

ord att lagen har spelat ut sin effektivitet då tillämpningen av lagen inte alltid är enhetligt och 

att dessa lätt kan kringgås.
26

  

I denna utredning sammanförs övervägandena och förslagen av experterna som följande: 

Förslagsvis bör förvärvslagen avskaffas. Experterna styrker sina förslag genom att antyda att 

synsättet kring förvärvslagen är annorlunda idag jämfört med år 1976. De menar att det idag 

läggs större vikt i att lagstiftningen inte inskränker på äganderätten än vad som krävs. 

Experterna menar även att det är rimligare att ge tillstånd till faktiska felbeteenden än att på 

förhand utesluta aktörer från marknaden. Med detta menar de att risken minskar för felbeslut, 

                                                           
23

 Prop. 1975/76:33 s. 28 
24

 Prop. 1975/76:33 s. 29-30 
25

 SOU 2008:75 s.1 och 9 
26

 SOU 2008:75 s. 9-12 
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i och med att det fattas beslut med bakgrund i faktiska förhållanden än i spekulationer. Vidare 

härleds att en annan skillnad i synsätt är att det inte längre är en utgångspunkt för ägande och 

förvaltning att gå hand i hand, att det numera är vanligare med extern förvaltning. I första 

hand är det köparen av fastigheten som kontrolleras och att förvaltaren därmed inte är av 

relevans.  Med detta menar experterna att det råder bristande förkontroller och prognoser av 

förvärvare vilket tolkningsvis gör förvärvslagen ineffektiv.
27

   

Övriga synpunkter inkluderar bl.a. att det finns svårigheter att förstå lagen. Kommunerna 

saknar kunskap om lagen och därmed tillämpar de inte den i större utsträckning. Utöver detta 

anser experterna att det förekommer alltför många varierande tillämpningar av lagen från 

kommunernas sida när lagen väl ska användas. Vidare styrks överväganden ytterligare genom 

att påpeka att lagen, trots dess preventiva effekt, inte framkommit i antalet ärenden om 

förvärvstillstånd. Experterna menar att detta inte enbart beror på svårigheter med att förvärva 

fastigheter, utan även i bankernas ändrade beteenden vid långivningar. Vidare menar de att 

trots avskaffningen av lagen riskerar hyresgästernas intressen att komma i skymundan ifall 

förvärvslagen slopas. De menar att lagen saknar preventiva effekter i motverkandet att hålla 

oseriösa värdar genom förkontroller. De tror istället att det kan motverkas genom skärpning 

av bostadsförvaltningslagen.
28

 Förslaget om förvärvslagens avskaffning sammanfattas av 

experterna med bedömningen att ursprungsmotiven med införskaffningen av lagen inte är 

aktuella idag, att lagen brister i tillämpning och utgör en alltför stor tid- och kostnadskrävande 

faktor.
29

 

Enligt experternas förslag om skärpning av bostadsförvaltningslagen anslås inledningsvis att 

den dåvarande lagstiftningen omfattar allt från missförhållanden, eftersatt betalning av 

värme/el av fastighetsägare och underhåll till misskommunikationer mellan fastighetsägare 

och hyresgäster. Här anser de att tillämpningsområdet för lagen är så bred att det därmed är 

svårare att precisera vad som krävs av fastighetsägarna enligt lagen. De hänvisar till 2 § i 

bostadsförvaltningslagen om vad eventuella brister i förvaltningen kan vara och vad som 

därigenom avses som god sed. Hänvisning sker även till praxis från hyresnämnden och 

branscher såsom Fastighetsägarnas etiska regler. Dock anser experterna ändå att paragrafen 

innebär en för hög bevisbörda för att kunna åberopas och därmed för hyresnämnden att bifalla 

yrkan om särskild förvaltning. Lagens tillämpning skyddar i dagsläget enbart äganderätten för 

fastighetsägaren men inte hyresgästernas intressen. Förslagsvis bör en skärpning ske i form av 

tidiga och lättare ingripningar vid misskötsel av fastighetsförvaltningar.
30

 Det förespråkas 

härmed en ny regel som bör införas i syfte att motverka undermålig förvaltning. Den nya 

regeln bör avse en prövotid. Prövotiden redogörs med förklaringen att det vid händelse att 

hyresnämnden får in ansökan om särskild förvaltning inom två år från fastighetsförvärvet, ska 

sådan bifallas redan vid misstanke om ouppfyllda förvaltningskrav i enlighet med 2 § 

                                                           
27

 SOU 2008:75 s. 88-89 
28

 SOU 2008:75 s. 89-90, 92-94, 99-102 
29

 SOU 2008:75 s. 102 
30

 SOU 2008:75 s. 103 
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bostadsförvaltningslagen. Vidare menar man att detta även bör göras genom att sänka 

beviskraven genom en övergångsperiod för nyförvärvare.
31

  

Experterna föreslår även att en viss modernisering av förvaltningsåläggandet ska göras. Med 

detta menar de att åläggandet ska tillämpas vid mindre allvarliga brister till skillnad från 

åläggandet om tvångsförvaltning. I den dåvarande lagstiftningen gjordes ingen skillnad 

mellan åläggandena menar de.
32

 

I utredningen inkluderades även en konsekvensbedömning av experterna som stöd för deras 

överväganden och förslag. Denna beskrivning av konsekvenser syftar på de effekter som tros 

uppkomma i och med avskaffningen av förvärvslagen och skärpningen av 

bostadsförvaltningslagen. Experterna yttrar sig om konsekvenser enligt följande: 

 Samhällsekonomiska konsekvenser: Avskaffandet av förvärvslagen kommer leda till 

att det blir enklare att köpa och sälja hyresfastigheter. Större rörlighet inom 

hyresfastighetsmarknaden och antagningsvis kommer antalet utländska aktörer att öka 

därigenom ökar kapitalet på marknaden.  

 Statsfinansiella konsekvenser: Avskaffandet kommer leda till besparingar då 

hyresnämnder och Svea hovrätt blir av med resurskrävande ärenden i form av 

tillståndsförvärv. Å andra sidan kommer ärenden enligt bostadsförvaltningslagen att 

öka i och med skärpningen av denna lag. Trots detta kommer de högre kostnaderna att 

kompenseras genom besparingarna från förvärvsärendena.   

 Kommunalekonomiska konsekvenser: Då kommuner har anställda som på heltid 

arbetar med förvärvs- och förköpsprövningar, kommer ett avskaffande att leda till 

besparingar i arbetskraft och resurser. Utifrån detta antar man även att i det fall att 

förköpslagen upphävs, kommer besparingar uppgå till cirka 12 miljoner kronor årligen 

för hela landet.  

 Företagsekonomiska konsekvenser: Minskade kostnader i tid, administration och 

ombud för företagen. För detta konsekvensbeskrivande har beräkningar tagits från 

NUTEK som stöd. Enligt dessa beräkningar menar experterna på att avskaffandet av 

förvärvslagen kan komma att leda till schablonmässiga besparingar på 700 000 kr 

årligen för dessa ärenden, och förköpsärenden till 350 000 kr. Vidare förutspås att 

ändringarna i bostadsförvaltningslagen kommer leda till ökade kostnader då 

ingripandet av särskild förvaltning blir vanligare. Dock menar experterna att de 

skötsamma fastighetsägarna kommer att utgöra majoritet och därmed kommer dessa 

inte beröras med större avgifter. Vid jämförelse med det dåvarande läget, menar 

experterna att bördorna för företagen kommer bli mindre för de skötsamma. Detta 

                                                           
31

 SOU 2008:75 s. 105-108 
32

 SOU 2008:75 s. 109-110 
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även i jämförelse med om förvärvslagen, som drabbar samtliga förvärvare, inte 

avskaffas.  

 Hushållsekonomiska konsekvenser: Dessa konsekvenser beskrivs vara att hyresgäster 

kan komma att få hyresvärdar som tidigare blivit hindrade enligt förvärvsprövningar. 

Även att fler oseriösa fastighetsägare kan komma att uppträda på marknaden. Trots 

detta bedöms det, enligt experterna, inte vara ett alltför stort problem då skärpningarna 

i bostadsförvaltningslagen och därigenom det lättare beslutandet om särskild 

förvaltning kan verka åtgärdande för detta.
33

  

3.2 Övriga sanktioner mot hyresvärdar  

En sanktion mot hyresvärdar som går hand i hand med förvärvs- och bostadsförvaltningslagen 

är de regler som återfinns i hyreslagen. Regeln om en hyresvärds reparationsplikt infördes 

redan år 1968 och avser ombesörjning av tapetsering och målning samt sedvanliga 

reparationer för bostadslägenheter. De sedvanliga reparationerna som beskrivs omfattar 

löpande underhåll beroende av lägenhetens skick och förslitning genom åren. Tiden för denna 

förslitning kan vara olika men beräknas bl.a. utifrån lägenhetens storlek och boende antalet.  

Vad som därmed avses som sedvanlig reparation kan skifta mellan olika lägenheter.
34

 

Ett beslut av hyresnämnden enligt ovanstående är åtgärdsföreläggande. Föreläggandet syftar 

på de brister i underhåll som en lägenhet har och de skador som framkommit. Den sistnämnda 

lydelsen behandlar även de fall då lägenheten blivit så förstörd att den är obrukbar för avsett 

ändamål. I detta fall kan inte hyresnämnden besluta om åtgärdsföreläggande då möjligheten 

för beslutet inte omfattar sådana situationer. Med andra ord sträcker sig inte föreläggandet till 

de fall hyresgästen har självhjälpsrätt. Med detta menas att en hyresgäst inte kan låta utföra 

vissa reparationer som då bekostas av hyresvärden.
35

  

  

                                                           
33

 SOU 2008:75 s. 123-126. 
34

 Holmqvist, Leif och Thomsson, Rune, Hyreslagen (Zeteo) kommentaren till 15 § 2 st.   
35

 Holmqvist, Leif och Thomsson, Rune, Hyreslagen (Zeteo) kommentar en till 16 § 2 st.   
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4. Empiri 

 

Nedan följer en empiri som utgör resultat för fem olika faktorer som har undersökts för denna 

uppsats. Dessa faktorer är redovisning av antal köp av hyreshus, antal ärenden om 

förvärvstillstånd, statistik över ärenden i hyresnämnden i Stockholm samt redogörelser för ett 

par av dessa referensfall. Slutligen summeras detta kapitel av de berörda parternas 

synpunkter.  

 

4.1 Förvärv av hyreshus genom köp  

Enligt 1 § förvärvslagen kan, som tidigare nämnt, förvärv av hyresfastigheter ske genom köp. 

Detta exemplifieras med nedanstående diagram från Statistiska centralbyrån. Dessa diagram 

visar antalet sålda hyresfastigheter. Figur 1 motsvarar de fastigheter som totalt har sålts i 

landet. För tidsramen 1989-2013 kan man i detta diagram utläsa att antalet försäljningar och 

därigenom köp i överlag har fluktuerat en del. Året 1997 verkar ha varit rekordår för 

försäljning av fastighetstypen, samtidigt som det därefter drastiskt minskade. Tydligt är att det 

efter året 2005 succesivt började minska. Mellan år 2009-2010 skedde dock en viss stegring. 

Efter avskaffandet av förvärvslagen år 2010 sjönk antalet köp till cirka 830 försäljningar per 

år för de närmaste tre åren för att sedan öka till ett antal på över 1 000 år 2004.      

Figur 1: Antal försålda hyreshus i landet.  Källa: SCB 
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Figur 2 nedan visar hyresfastigheter som sålts i Stockholm under perioden 1989-2013. Även 

här ser man att försäljningarna fluktuerat. En viss uppgång skedde fram till år 2000 då antalet 

steg som mest till cirka 210 fastigheter. Efter detta år minskade antalet fram till 2009. I 

Stockholm skedde en stegring av köpen mellan åren 2008 och 2009 för att sedan minska strax 

efter avskaffningen av förvärvslagen år 2010. 

Figur 2: Antal försålda hyreshus i Stockholm. Källa: SCB 

I båda diagrammen framgår det alltså att antalet sålda hyresfastigheter minskade efter år 2010 

samt att det skedde en ökning av antalet köp i hela landet mellan åren 2009 och 2010. Denna 

minskning och ökning kan eventuellt hänföras till slopandet av förvärvslagen. Detta kommer 

att ytterligare diskuteras i kapitel 5.   

4.2 Ärenden om förvärvstillstånd 

Enligt 1 § 1 m. förvärvslagen skall dessutom förvärv anmälas till hyresnämnden. Detta kan 

exemplifieras genom ärendestatistik som redogörs i utredningen om Ägande och förvaltning 

av hyreshus. Statistik består av antalet ärenden om förvärvstillstånd under åren 1998-2006 i 

de olika hyresnämnderna, d.v.s. då förvärvstillstånd fortfarande fordrades. Dessa 

sekundärdata är framtagen enligt Domstolsverkets statistik. Tabell 1 nedan utgör de ärendena 

om föreläggande till förvärvaren att ansökan om förvärvstillstånd.
36

  

  

                                                           
36
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Tabell 1. Ärenden om förvärvstillstånd                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Domstolsverkets statistik  

Från denna statistik kan utläsas att antalet ärenden om förvärvstillstånd inte har varit särskild 

många. Av dessa 188 ärenden utgör majoriteten de som avgjorts genom återkallningar och 

avskrivningar. Nedan återfinns statistik över ytterligare utredning av ärenden om 

förvärvstillstånd som inneburit prövningar av hyresnämnderna i landet.   

Tabell 2. Ärenden som prövats i sak av Hyresnämnderna 

  

 

 

 

 

 

 

Källa: Domstolsverkets statistik  

Av dessa 59 ärenden resulterade 43 stycken i bifall, d.v.s. köparen fick tillstånd att förvärva 

fastigheten. Vidare utgörs bifallen av 20 stycken ärenden som godkändes då även kommun 

och hyresgästförening medgett ansökan, och resterande 23 ärenden är de som parterna 

motsatte sig ansökan. De övriga 16 ärenden är de som avslagits. Grund för avslag i ansökan är 

främst åberopande av 4 § förvärvslagen, d.v.s. att förvärvaren inte uppvisat kapacitet för 

förvaltning, att förvärvaren inte avser att förvalta fastigheten i enlighet med de boendes krav 

och inte avser hålla god sed i hyresförhållande etc.
37

  

                                                           
37

 SOU 2008:75 Ägande och förvaltning av hyreshus, sid. 70-71 

År Ärenden 

1998 25 

1999 32 

2000 28 

2001 22 

2002 19 

2003 11 

2004 21 

2005 13 

2006 17 

Hyresnämnd Antal 

Stockholm 40 

Göteborg 3 

Jönköping 1 

Malmö 7 

Västerås 8 
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4.3 Ärendestatistik från Stockholms hyresnämnd 

Genom att kartlägga de ärenden i nämnden, för två tidsperioder, har nedanstående primärdata 

fåtts fram. Dessa perioder syftar som tidigare nämnt på period innan förvärvslagens 

avskaffande, och perioden efter. Utifrån beslut från hyresnämnden, redogörs de ålägganden 

och antalet för dessa för respektive period. Dessa ärenden är de som har prövats i sak.  

Tabell 3. Ärendestatistik för olika måltyper
38

 

 Måltyp 

Period Särskild förvaltning  Särskild förvaltning m.m. Åtgärdsföreläggande 

2005-2009 15 75 444 

2010-2014 4 58 587 

Källa: Hyresnämnden i Stockholm  

Som det kan utläsas i tabell 1 är beslut om tre olika ålägganden vanligt förekommande i 

hyresnämnden i Stockholm. Härigenom beskrivs måltypen särskild förvaltning som ärende i 

enligt Bostadsförvaltningslagen 2 §. Dessa omfattar ansökningar om förvaltningsåläggande 

eller tvångsförvaltning. För perioden 2005-2009 hade hyresnämnden alltså 15 sådana ärenden. 

Perioden 2010-2014, d.v.s. perioden efter avskaffandet av förvärvslagen, hade hyresnämnden 

enbart fyra ärenden av denna måltyp, vilket konstaterbart inte är särskilt många. För en mer 

detaljerad redogörelse av denna måltyp kommer ett ärende från vardera perioden att utredas i 

avsnitt 4.4.  

Nästa måltyp enligt tabellen utgörs av ansökningar om särskild förvaltning m.m. Denna 

måltyp behandlar ärenden om med följande sakentexter: 

 Utseende av ny förvaltare  

 Föreskrifter för förvaltning  

 Föreläggande för fastighetsägare att utge medel för förvaltning 

 Förordning om att beslut om betalningsskyldighet ej vidare ska gälla  

 Föreläggande för fastighetsägare att utge ersättning för utrymme/avflytta 

 Föreläggande för fastighetsägare att lämna upplägg/ tillhandahålla handlingar 

 Förordning om fortsatt/upphörande av tvångsförvaltning  

 Tvist om vilka medel fastighetsägare har rätt att få ut 

 Godkännande av redovisning 

 Bestämmande om förvaltararvode 

 Anvisningar för tillhandahållande av räkenskapsmaterial. 

                                                           
38

 Bilaga 1  
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Som framgår ovan är ärendena kopplade till den föregående måltypen genom att utgöra så 

kallade delmoment eller uppföljningar av dem. Dessa moment kan som utläses vara frågor 

som berör allt från hur den nya förvaltningen ska vara, föreläggande och föreskrifter av olika 

slag samt ersättningsfrågor m.m. 

Den sista måltypen enligt den framtagna tabellen är beslut om åtgärdsföreläggande. Som man 

kan utläsa i tabellen är denna måltyp mycket vanligt förekommande i Stockholms 

hyresnämnd. Detta föreläggande beskrivs som ärende enligt 12 kap. 16 § 2 st JB, d.v.s. att en 

hyresvärd föreläggs att åtgärda brist som denne orsakat, eller de brister denne har i sin 

underhållskyldighet.   

4.4 Referensfall från hyresnämnden 

Hittills har det konstaterats att åläggandet om särskild förvaltning inte är vanligt 

förekommande i Stockholm, enligt det statistiska framtagna materialet från hyresnämnden. 

Trots detta kan det i statistiken utläsas att det till viss utsträckning ändå förekom under 

perioden 2005-2014. Utifrån dessa har referensfall tagits fram och redogörs ingående i detta 

avsnitt. Dessa referensfall har valts då de behandlar relevanta frågor kring 2 § 

bostadsförvaltningslagen, och med anledning av att de utgör ärenden från vardera perioden 

som tabell 3 behandlar. Detta har gjorts i syfte att se om det föreligger skillnad i tillämpning 

av paragrafen och övriga regler. Från det första fallet har protokoll tagits fram från ärendets 

sammanträde hos hyresnämnden. Det andra fallet däremot utgörs av protokoll från 

hyresnämnden som dessutom har bifallits av Svea Hovrätt, och dessutom relevanta aktbilagor. 

Detta har gjort i syfte att klargöra hur beslutsprocessen går till i hyresnämnden samt Svea 

Hovrätt.  

Mål nr 4543-10 och 4544-10: 

Detta ärende gällde ansökan om särskild förvaltning enligt bostadsförvaltningslagen och 

inkom till Hyresnämnden år 2010. Sökande part var Hyresgästföreningen Region Stockholm 

och motparten var hyresvärden S.W. Fastigheterna som berördes var Nedslaget 1 och Gropen 

30, och följande protokollredogörelse utgör ett sammanträde hos nämnden daterat samma år 

2010.  

Inledningsvis bestäms att de båda ärendena ska handläggas gemensamt. Därutöver antecknas 

att Stockholm Stad Exploateringskontoret har som förslag yrkat att AB Familjebostäder utgör 

lämplig tvångsförvaltare till båda fastigheterna. Sammanträdet fortsätter med att sökandes 

ombud, anför talan. Denne menar att hyresgästföreningen yrkar på att hyresnämnden i första 

hand beslutar om tvångsförvaltning, för en tid på tre år för fastigheterna. I andra hand önskas 

att nämnden beslutar om förvaltningsåläggande. Som grund för dessa yrkanden syftar 

sökanden på att bristerna i hyresvärdens förvaltning är av allvarligare slag och att ett beslut 

om tvångsförvaltning kan åtgärda dessa. Dessa yrkanden bestrids av motpartens ombud med 

grund i att hyresvärden har åtgärdat det som går att åtgärda och att detta framgår i de 
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överlämnade akterna. Efter detta fortsätter ärendet med att all bakgrundsfakta anförs och 

protokollförs, för de tidigare ansökningarna som gjorts av hyresgästerna. Dessa ansökningar 

gäller åtgärdsföreläggande som hyresgästerna frekvent innan detta ärende ansökt om, men 

utan vidare åtgärdande från hyresvärdens sida. De brister som har klagats redogörs i 

sammanträdet vara gäller allt från fuktskador, till icke brukbara balkonger och utrymmen i 

lägenheterna. En av hyresgästerna anmälde dessutom till Miljöförvaltningen att dennes familj 

fått medicinska besvär av bostaden. Detta i sin tur ledde till en besiktning som resulterade i 

förhöjda fuktvärden. 

Utöver de övriga bakgrundsyrkandena och tidigare ansökningarna, yrkar även sökandets 

ombud å hyresgästföreningens vägnar följande: Under föregående år har Fortum AB aviserat 

att elen i fastigheten Nedslaget 1 ska stängas av i de allmänna utrymmena. Dessutom 

aviserade Fortum detsamma för fastigheten Gropen 30 under aktuellt år. I den förstnämnda 

fastigheten användes självkostnadsrätten av hyresgästerna utan vidare återbetalning av 

hyresvärden. I den andra fastigheten betalades inga summor vilket resulterade i att elen 

frånkopplades och de allmänna utrymmena som hiss, belysning och tvättstuga var obrukbara. 

Senare samma år aviserades ytterligare om att elen skulle frånkopplas. Hyresvärden Wrande 

ansåg att beloppet på räkningen var felaktig men betalade den ändå. Vidare yrkar ombudet att 

den obligatoriska OVK-besiktningen, som bör göras med sex års mellanrum, inte har gjorts 

sedan 1997 respektive 2003 för fastigheterna. 

Hyresvärdens ombud utvecklar talan: Förutsättning saknas för att fastigheterna skall 

tvångsförvaltas eller meddelas om förvaltningsåläggande. Han yrkar vidare att hyresvärden 

förvärvade fastigheterna år 2005, och att tidigare förvaltning skett av dennes bror. 

Hyresvärden har utfört alla åtgärder och mätningar som har preskriberats. Bland annat har 

OVK-besiktningen gjorts i fastigheten Gropen 30 men inte i Nedslaget. För denna fastighet 

har värden som avsikt att gör en totalrenovering. Dessutom har de fuktmätningar som 

diskuterats gjorts, vilket inte indikerade på förhöjda värden. Beträffande aviseringarna av 

Fortum yrkar ombudet att aviseringarna om frånkoppling av elen beror på tvistigheter mellan 

Wrande och Fortum. Vidare att även att Tälje Energi står för energileveransen och att Fortum 

endast står för nätleveransen. Ombudet beklagar, å hyresvärdens vägnar, de besvär som 

hyresgästerna har drabbats av i och med detta problem. Ombudet yrkar vidare att klienten 

dessutom har dubbel- och trippelbetalat vissa fakturor. 

Beslut: Hyresnämnden beslutar att fastigheten Nedslaget 1 ska ställas under särskild 

förvaltare i form av tvångsförvaltning. Till förvaltare utses AB Familjebostäder, och 

förvaltningen ska omfatta tre år. Ansökan om särskild förvaltning av fastigheten Gropen 30 

avslås.  

Skäl för beslut: Som skäl för beslutet har Hyresnämnden, åberopat 2 § 

bostadsförvaltningslagen. Härutöver har paragrafens samtliga stycken gåtts igenom. Detta har 

lett till att man med stöd av hyresgästens handlingar i ärendet, yrkanden och övriga 
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omständigheter beslutar om särskild förvaltning då dessa bevis tyder på att förvaltningen i 

fastigheten Nedslaget 1 inte är tillfredsställande. Hyresnämnden anser, med stöd av aktuell 

paragraf, att förutsättningen för ingripandet är att fastighetsförvaltningen måste vara 

bristfällig. Detta kan hänföras såväl till själva förvaltningen som till fastighetsägaren. 

Fastighetsägarens skyldigheter härutöver utgörs även av förvaltning som bl.a. inkluderar 

lägenhetens skick enligt 12 kap. jordabalken. Detta i sin tur innebär bl.a. skyldighet till 

bevarande av skicket, fortlöpningen av underhållet och tillförsel av värme och el. En brist 

genom detta, utgörs även av att en hyresvärd är oanträffbar.  Som slutlig grund för beslutet 

nämns det i protokollet att hyresnämnden konstaterar att hyresvärden varit medveten om det 

eftersatt underhållet sedan förvärvet och att hon insett bristerna samt vitsordat att fastigheten i 

fråga är i ”uselt skick”. Hyresnämnden anför vidare att det är ostridigt att hyresvärden 

underlåtit att åtgärda flertalet av de åtgärder som tidigare beslutats om i form av 

åtgärdsföreläggande. Enligt nämndens bedömningar är förvaltningsåläggande inte tillräckligt 

för att uppnå en tillräcklig förvaltning av fastigheten Nedslaget 1. Denna fastighet ska därför 

ställas under tvångsförvaltning. Vad gäller fastigheten Gropen 30, har med stöd av 

fastighetsskötaren till lägenheten, bedömts att förvaltningen sköts på ett godtagbart sätt. 

Ansökning om särskild förvaltning för denna fastighet kan härmed inte bifallas. 

Mål nr 8808-08:  

Som tidigare nämnt utgörs redogörelsen av detta ärende protokoll, från år 2011, av målet i 

hyresnämnden som dessutom har godkänts av Svea hovrätt, vilket innebär slutlig beslut för 

ärendet. Parterna här utgörs återigen av sökande, Hyresgästföreningen Region Stockholm, och 

av motparten hyresvärd J.T. Ärendet gäller ansökan om särskild förvaltning, och vidare av 

fråga om godkännande av förvaltningsavtal. Detta mål utgör ett samlingsärende för tre 

fastigheter.  

 

Inledningsvis redogör i protokollet till ärendet att hyresnämnden går igenom tillhandahållna 

handlingar. Utifrån dessa noteras bl.a. följande: att det redan 18 december 2008, beslutades av 

nämnden att hyresvärden ålades med att överlämna förvaltningen av samtliga fastigheter till 

särskild förvaltare. Detta beslutades i form av förvaltningsåläggande för en tid på tre år och 

genom upprättandet av ett skriftligt avtal. Beslutet överklagades av fastighetsägaren vilket i 

sin tur ledde till ändring av enbart tidpunkt för ingivande av avtalet. 

Beslut: Hyresnämnden fattade beslutet om att samtliga fastigheter skall tvångsförvaltas under 

tre år, och som förvaltare utses AB Svenska Bostäder.  

Skäl för beslut: Som grund för beslutet anges det i protokollet att det vid prövning av frågan 

om förvaltningsavtal har tillämpat 4 § bostadsförvaltningslagen. Detta har gjorts med hänsyn 

tagen till dels om huruvida den nya förvaltaren uppfyller kvalifikationskraven samt om avtalet 

anger förvaltarens plikter inom förvaltningen. För att godkänt avtal skall kunna medges från 

hyresnämnden krävs vidare att den nya förvaltaren åtar sin roll på så sätt att denne sköter 

fastigheten i fråga i enlighet med förhållandena för de boende. Därmed bör den nya 
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förvaltaren ges behörighet som omfattas härigenom vad gäller skötsel m.m. Dessutom ingås 

ett tilläggsavtal för fullmakt där det framgår att AB Svenska Bostäder skall företräda 

hyresvärden. Utöver detta redogör det i protokollet, de punkter i avtalet, som ger 

förvaltningen viss behörighet. Utifrån dessa menar hyresnämnden att det inte skall ges 

befogenhet till förvaltaren att självständigt sköta sådant underhåll som omfattar 

ombyggnadsbehov och dess genomförande. Med grund i dessa komponenter beslutar 

nämnden att förvaltningsavtalet inte kan godkännas. Med vidare motivation anses det att 

avtalet inte brister i förse den nya förvaltaren med tillräcklig befogenhet. Härmed ställs 

fastigheterna under tvångsförvaltning.     

4.5 Berörda aktörer  

I detta avsnitt redogörs de ställningstagandena för de betydelsefulla aktörerna inom 

uppsatsämnet. Dessa aktörer utgörs av Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna, och 

Hyresnämnden region Stockholm. Med den sistnämnda parten har dessutom en intervju gjorts 

i syfte att redogöra nämndens roll inom det aktuella ämnet och utsträckningen av 

ämnesproblematiken i Stockholm. För intervjufrågor se bilaga 3. För redogörelse av de övriga 

två parternas ståndpunkter har det tagits fram yttrande i tidningsartiklar samt ett 

remissyttrande.  

4.5.1Part 1: Hyresgästföreningen 

Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden medlemsorganisation för hyresgäster. De är 

verksamma bl.a. genom att förhandla med hyresvärdar och hjälper sina medlemmar i frågor 

som rör villkor för boendet.
39

  De yttrandena som tagits fram nedan är bl.a. tagna från 

föreningens medlemstidning Hem & Hyra. 

I en artikel från Hem & Hyra redogörs Bengt Öhmans, jurist på Hyresgästföreningen region 

Stockholm, åsikter. Han ansåg att det ska vara lättare att skaffa extern förvaltning vid 

misskötsel. Han menade även att det kommer bli enklare för nya fastighetsägare att bli ålagd 

med tvångsförvaltning, men att detta inte kompenserar förslaget om att avskaffa 

förvärvslagen. ”Det kommer att bli fritt fram för skojare”, säger han och menar att det under 

en tid framöver kommer att vara svårt att få stopp på dessa som härjar fritt. I artikeln framförs 

det även att borttagandet av prövning för nyförvärvare kommer att leda till en uppgång av 

antalet fastighetsaffärer. Öhman styrker sin åsikt i detta då han anser att uppgången kommer 

att bero på tre komponenter; att hyresvärdar vill genomföra övervärden, att ombildningar av 

bostadsrätter sker, samt att kommunerna anmäler förvärv i större utsträckning. Slutligen 

redogörs det i artikeln att Öhman i ett tidigare yttrande påpekat att oseriösa hyresvärdar är 
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medvetna om granskning och undviker därmed köp av hyreshus, då han ansåg att kontrollen 

har en förebyggande effekt.
40

 

År 2008 yttrade sig den dåvarande förbundsordföranden, Barbro Engman sig i sin slutreplik 

om utredningen till förslaget om lagavskaffningen. Engman menar i sin replik att alla lagar 

som kan kringgås ska avskaffas, enligt riksdagen. Hon undrar därmed vad som skulle hända 

om detta infördes i som ett system. Hon tycker att det självklara är att man istället skall 

förstärka lagarna, som man gjort med lagen kring tvångsförvaltning, istället för att avskaffa. 

Detta med syfte att iaktta hyresgästers intressen och skydda dem mot oseriösa hyresvärdar. 

Engman fortsätter med att skriva om att hon anser att detta kan leda till att fastighetsägare 

såsom Acta, i Herrgården, och andra ökända fastighetsägare fritt köpa fler hyresfastigheter. 

Avslutningsvis anser hon att regeringen bör besöka Herrgården och fråga hyresgästerna där 

om vad de anser om att Acta ska kunna köpa fler fastigheter.
41

  

Även andra hyresgästföreningar i landet har under åren kommenterat ämnet. Senast år 2013 

yttrade sig Hyresgästföreningen i region Aros-Gävle och Mitt. Chefsjuristen i denna förening, 

Alexander Kuzmicki, menade att de kräver återinförande av förkontroller vid köp av 

hyreshus.  Kuzmicki yttrar vidare att idag kan vems som helst köpa ett hyreshus, utan vidare 

uppföljning av köparens lämplighet eller ekonomi.
42

  

Den nuvarande förbundsordföranden Marie Linder yttrade sig i år angående avskaffandet och 

situationen med förvärvslagen. I en artikel från januari månad, där hälsofaran i att bo i 

vanskötta hus framförs redogörs hennes mening, vilken är att hon anser att om den gamla 

lagstiftningen var dåligt utformad så ska återinföra lagen och istället ska den nya göras bättre. 

Hon tycker dessutom att man inte ska behöva bo i ”mögliga hus”.  I denna artikel lyfts det 

även fram att flertalet av de värsta fastighetsägarna som ägt sina fastigheter länge, inte 

kommer att påverkas av en återinförd förvärvslag. Detta kommenterar Linder genom att hon 

anser att man ska åtgärda detta genom att kommunerna oftare ska tillämpa miljölagstiftningar. 

Vidare även att fastigheter ska tvångsinlösas i vissa fall. 
43
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4.5.2 Part 2: Fastighetsägarna 

Fastighetsägarna är en intresseorganisation inom fastighetsmarknaden vars medlemmar utgörs 

av bl. a. fastighetsägare till hyres- och bostadsrätter. Fastighetsägarna arbetar för att vara en 

rikstäckande organisation. Detta gör de genom att hjälpa sina medlemmar att driva frågor på 

riksnivå mot myndigheter såsom regeringen och riksdagen.
44

   

Fastighetsägarna har på begäran om utlåtande kring utredningen om Ägande och förvaltning 

av hyreshus fått tillfälle anföra sina åsikter i ett remissyttrande. För utredningens förslag om 

avskaffande av förvärvslagen instämmer fastighetsägarna. Genom detta instämmer de även att 

lagen innebär stora bördor i kostnader och administration, att kommunerna inte tillämpar 

lagen enhetligt samt att den kan kringgås. Utöver detta vill fastighetsägarna tillägga att de låtit 

utföra en undersökning kring hovrättens praxis med avseende på grunden i prövningen om 

huruvida en förvärvare kommer att iaktta god sed. Av denna undersökning har 

fastighetsägarna kommit fram till att prövningen främst är aktuellt vid förvärv av fastigheter i 

Stockholm. Dessutom har de konstaterat att invändningar för prövningen är att förvärvaren 

inte tillhandahållit tillräckligt många lägenheter till bostadsförmedlingen. Därmed anser 

fastighetsägarna att lagen har kommit att bli en bostadsanvisningslag istället för dess rätta 

syfte. Organisationen tillägger slutligen att lagen inskränker den privata äganderätten som 

utgör grunden för en välfungerande fastighetsmarknad. Till denna rätt hör även rätten att 

förvärva och överlåta fastigheter och därmed anser Fastighetsägarna att förvärvslagen 

avskaffas.  

Om förslaget till ändringarna i bostadsförvaltningslagen yttrar sig fastighetsägarna med att de 

anser att detta kan godtas för att kompensera förvärvslagsavskaffningen. Med detta stödjer de 

även lägre krav i bevisbörda, den tvååriga prövotiden och hyresgästernas rätt att få 

tillfredsställande underhåll som utredningen föreslår. Vad gäller förslaget om att införa 

hårdare krav om särskild förvaltning godtar de kraven för förvaltningsåläggande. Dock ser de 

kritiskt på att hyresnämnden ska få besluta om tvångsförvaltning i synnerhet när det kommer 

till om en fastighetsägare underlåter att hyra ut sina lägenheter. Fastighetsägarna anser att 

detta inskränker i äganderätten och att just denna del i förslaget ska ses över igen.45 
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4.5.3 Part 3: Hyresnämnden 

Hyresnämnden är den inrättning som medlar tvister i frågor såsom hyres- och bostadsrätter. 

Under arbetes gång har kontakt tagits med tf. rådmannen Jonas Alberg som är hyresråd i 

nämnden i Stockholm. Utifrån de frågor som ställts till Jonas har följande information 

erhållits. Jonas menar att åläggande om särskild förvaltning, däribland tvångsförvaltning, inte 

är vanligt förekommande i Stockholm. Därmed har inte man märkt av någon skillnad i 

tillämpning sedan upphörandet av förvärvslagen, eller den så kallade prövotiden för det nya 

regelsystemet. De vanligaste förekommande ärendena inom samma inriktning av förvaltning 

är däremot åläggandet om åtgärdsföreläggande menar han. Med detta hänvisar han till den 

statistik som erhållits av honom. Jonas vill inte gärna yttra sig om vad han tror om framtiden 

för detta regelsystem då det konstaterbart inte är vanligt i hyresnämnden. Dock hänvisar han 

till övriga nämnder i landet.
46
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5. Analys och diskussion 

Diagram från SCB: I diagrammet över sålda hyresfastigheter kan man observera att köp av 

hyresfastigheter överlag tenderar på att minska. Eventuella förklaringar till detta kan vara att 

aktuella paragrafer i bostadsförvaltningslagen har skärpts så pass mycket att fastighetsägare 

avskräcks från att köpa hyresfastigheter då bevisbördan på misskötsel minskat. Det kan även 

bero på att det helt enkelt inte är attraktivt att köpa dessa fastigheter längre. Enligt de 

konsekvensbeskrivningar som behandlats i utredningen om Ägande och förvaltning av 

hyreshus, (närmare bestämt i punkten om samhällsekonomiska konsekvenser) skulle 

avskaffandet av förvärvslagen stimulera köp och försäljning av hyresfastigheter enligt 

experterna bakom utredningen. Dock tycks detta inte ha skett då man tittar på diagrammen. 

Därmed kan ökningen i antal köpta hyresfastigheter i landet mellan åren 2009 och 2010 helt 

enkelt bero på medvetenheten i att de nya lagarna skulle komma att gälla följande år. Med 

facit i handen kan nyförvärvare då ha passat på att köpa fastigheterna då även den så kallade 

prövotiden skulle komma att gälla följande år.  

Återkoppling av köp och förvärvstillstånd: Då man jämför diagrammen med tabellerna 

över förvärvstillstånd kan det konstateras att utav de köpen som gjorts har inte alla prövats av 

hyresnämnderna. De antal köp som kan utläsas i diagrammen kan i och för sig vara någon typ 

av mörkertal då vissa förvärv kanske har skett av redan kända och etablerade fastighetsägare 

på marknaden. Om så är fallet kan antalet nyförvärvare inte utläsas vilket innebär vidare att 

kraven för bevisbörda samt prövotiden inte kan kopplas med antalet köp. Mörkertalet kan 

även kopplas till Bengt Öhmans teorier om att köpen återspeglar antal ombildningar av 

hyresrätter till bostadsrätter. Med andra ord att köpen inte räknas som hyresfastigheter och 

därmed tillämpas inte de nya lagstiftningarna. Det kan även kopplas till att kommunerna 

genom åren har blivit sämre på att anmäla förvärv i motsats till Öhmans teori.  Jämför man 

vidare antalet ärenden som prövats i sak med antalet lagfarter för köp kan det utläsas att 

siffror är av stor variation. Kommunerna tycks inte alls ha tillämpat sina förmåner med att få 

prövningar av tillstånden. Vad detta beror på kan hänvisas till utredningen som gjorts av 

experterna och antyda att det beror på brist i tillämpning då kommunerna kan ha saknat 

kunskap i lagens tillämpning. Kommunerna kan även ha dragit in på administrativa bördor då 

de inte har haft som vilja att pröva tillstånden. Slutligen kan kommunernas brist i 

lagtillämpningen även bero på att fastighetsköpen skett av redan kända och etablerade 

fastighetsägare, vilket inneburit att kommunerna helt enkelt inte ansett att de behövt tillämpa 

förvärvsprövningar. 

Statistik från hyresnämnden: Det tycks inte ha blivit fler ansökningar om särskild 

förvaltning, därigenom tvångsförvaltning, sedan lagen togs bort om man tittar på denna 

statistik. I empirin beskrivs ytterligare ett föreläggande vilket är åtgärdsföreläggande. Flertalet 

av de likartade ärendena som behandlats i hyresnämnden i Stockholm utgörs i större 

utsträckning av detta föreläggande. Genom detta kan det tolkas att det i Stockholm föreligger 

större problem i hyresfastigheter i form av eftersatt underhållsskyldighet, d.v.s. att problemen 

inte är av sådan karaktär att hyresnämnden behövt utse ny fastighetsförvaltning. Problemen 
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tycks istället bero på sedvanliga underhålls-, och reparationsbriser. Detta i enlighet med 15 § 

2 st HL vilket beskriver underhållsskyldighet som tapetsering, målning och upprätthållning av 

en lägenhets standard.  

Ärendena: Utifrån de två protokollen som redogjorts kan det konstateras att tillämpningen av 

de nya lagstiftningarna är väldigt strikta och konsekventa. Detta då det ena ärendet, mål 8808-

08, utgörs av en ansökning om särskild förvaltning som inkom till hyresnämnden redan år 

2008. Denna ansökning avgjordes år 2011 och tycks trots att det utgör ett långdraget ärendet 

ha utgjort en noggrann tillämpning av bostadsförvaltningslagens skärpning året efter dess 

införande. Trots de långa redogörelserna om fastighetsägarens försvar kring frågorna som 

behandlats i målet, ledde denna ansökning till bifall. Det verkar som beviskravet för 

åläggandet av särskild förvaltning, i enlighet med de förslag som tagits upp i utredningen om 

Ägande och förvaltning av hyreshus, ha sänkts.  

Yttrande och intervju: Som framgår i intervjutexten med hyresnämnden i Stockholm är det 

ovanligt att nämnden får ansökningar om särskild förvaltning. Detta kan bero på att det 

förflutit för kort tid sedan införandet av de nya lagstiftningarna för att kunna utläsa en 

eventuell utsträckning av problematiken. Utifrån yttrandena av föreningarna kan utläsas att 

föreningarna inte heller sett positivt på de nya lagstiftningarna. Skillnaden i åsikt kan ändå 

härledas med att Fastighetsägarna, uttryckt i remissyttrandet, ändå samtyckt förslagen om de 

nya lagstiftningarna, och att Hyresgästföreningen definitivt varit emot dem.  Konsekvenserna 

för Fastighetsägarnas medlemmar kan antas vara striktare efterkontroller av 

fastighetsförvaltning för nyförvärven, och för Hyresgästföreningens medlemmar att lättare 

kunna få igenom föreläggande mot sina hyresvärdar. Detta trots att Hyresgästföreningen i sina 

yttranden starkt motsatt sig lagändringarna. Yttrandena tycks enbart utgöra oroligheter och 

spekulationer då dessa inte har kunnat kopplas till vare sig statistik om hyresnämndemål eller 

köp av fastigheterna i denna uppsats.   
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6. Slutsats 

Det är svårt att med detta resultat som bakgrund kunna tolka om det i helhet har varit rätt 

beslut som fattats kring slopandet av förvärvslagen och skärpningen i 

bostadsförvaltningslagen. Konstaterbart är att kommunerna ändå inte utnyttjade sin prövorätt 

för förvärv av hyreshus enligt förvärvslagen innan dess slopande.  

Utifrån resultatet av detta arbete kan slutsatsen dras att de nya lagstiftningarna kring förvärv 

och förvaltning ännu inte behövt tillämpas i större utsträckning. Utifrån statistiken som tagits 

fram kan det utläsas att ansökningar om särskild förvaltning och därigenom tvångsförvaltning 

inte är vanligt förekommande. Detta gäller i alla fall region Stockholm. Trots den strikta 

tolkningen och tillämpningen av lagstiftningarna, som framgår i de ärenden som behandlats, 

tycks det vara för tidigt att uppvisa hur lagstiftningarna fungerat. Det tycks ändå verka som att 

skärpningen i bostadsförvaltningslagen har indikerat på en mer skärpt användning i praxis hos 

hyresnämnden i Stockholm om man enbart utgår ifrån de enstaka ärendena som har 

undersökts.   

När det kommer till prövotiden som beskrivs i den offentliga utredningen om Ägande och 

förvaltning av hyreshus har den tolkningsvis inte tillämpats ännu. Då någon utförligare 

statistik över nya lagfarter som inkluderar fastighetsbeteckning samt förvärvarens namn inte 

har kunnat kopplas till hyresnämndemål antas prövotiden inte tillämpats fram till idag. Detta 

med bakgrund i de antal köp och mål som behandlats i uppsatsen.  

Slutligen konstateras att de berörda aktörerna är Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och 

Hyresnämnden. Trots aktörernas motsättning, samtycke samt objektivitet i åsikter om de nya 

lagstiftningarna tycks inte dessa vara av större relevans idag, då det inte framkommit 

tillämpningar av lagstiftningarna i Stockholm sedan år 2010.  

6.1 Förslag på vidare studier 

Ett förslag på vidare studier är att undersöka hur vanligt förekommande tvångsförvaltning är i 

övriga nämnder i landet. Det man dock kan utläsa i statistiken i detta arbete och utifrån de 

artiklar som finns verkar ändå problemen vara lokaliserade i Malmö och Jönköping. 

Förslagsvis kan man invänta en längre period framöver för att undersöka detta vidare. En 

annan intressant utredning skulle vara att undersöka de konsekvensbeskrivningar som 

redogjorts i SOU 2008:75 ytterligare. Närmare bestämt att se hur aktörerna utöver de som 

redan har beskrivits i arbetet har påverkats, om övriga nämnder dragit in på resurser, om 

företag sparat kapital och dragit in på administrativa bördor m.m.   
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Bilaga 2 - Intervjufrågor  

Frågor till hyresnämnden 

 

 Beskriv gärna kort er verksamhet och din yrkesroll 

 Vad har ni för roll inom ramen av förvaltning av hyresfastigheter? 

 Hur upplever ni de nya lagstiftningarna kring upphävandet av förvärvslagen och 

skärpningen av Bostadsförvaltningslagen och tillämpningen av dessa? 

 Hur upplever ni att övergångstiden, den så kallade prövotiden enligt SOU 2008:75, har 

gått sedan lagändringarna, med avseende på de mål ni haft? 

 Vilka av följande förvaltningsformer har ni förelagt i mål de senaste 4 åren: 

- Särskild förvaltning 

o Förvaltningsföreläggande  

o Tvångsförvaltning 

- Åtgärdsföreläggande 

 Upplever ni att det har varit vanligare att besluta om särskild förvaltningen vid nyförvärv 

av hyreshus sedan de nya reglerna tillämpats? 

 Hur tror ni att föreläggande om särskild förvaltning kommer att spegla på 

hyresfastighetsmarknaden i framtiden, om man utgår från regelsystemet idag? 

 

 

 


