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Abstract 

The 2006 rent reform in Sweden enabled rent in newly-built rental apartments to be 

based on construction costs rather than objective characteristics that are considered 

relevant to the tenant, as with the ordinary rental system. This new type, presumption 

rent, is presumed to be fair during a period of ten years (subsequently prolonged to 15 

years) and cannot, during this time, be challenged by the justice system. After this 

presumption period has passed the rent is a part of the ordinary rental system and can 

thus be challenged. 2016 marks ten years since the implementation of the first wave 

of presumption rents, and these rents shall be phased back into the ordinary rental 

system. To examine how representatives for private and public housing companies, 

real estate appraisers and industry associations regard, and tackle any risks associated 

with the end of the presumption period and to attempt to predict possible outcomes, 

14 semi-structured interviews have been conducted. The survey has shown that 

housing companies are taking no active in regard to the end of the presumption 

period. Real estate appraisers, however, do take some caution if they find a rent to be 

unreasonably high. All housing companies with the exception of a public one predict 

that rent levels will remain unchanged except for yearly rise at the end of the 

presumption period. Due to the above-mentioned results, the majority of the 

respondents do not consider the end of the presumption period a problem, and thus do 

not see a need for further regulations on the matter. The thesis ends with a 

presentation of three possible scenarios on the end of the presumption period and their 

effect on future construction and the existing stock of rental apartments. 
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Sammanfattning 
 

Det svenska hyressättningssystemet består i huvudsak av de två komponenterna 

bruksvärde och det kollektiva förhandlingssystemet. Möjligheten till presumtionshyra 

infördes 1 juli 2006 och blev en del av det kollektiva förhandlingssystemet. 

Presumtionshyran är kostnadsbaserad och presumerades vara skälig under tio år 

(numera 15 år) och ställs under denna tid utanför bruksvärdessystemet. I juli 2016 

löper de första tioårsperioderna ut och presumtionshyrorna ska infasas i 

bruksvärdessystemet. Hur denna infasning ska gå till är okänt och det saknas i 

skrivande stund ramar att förhålla sig till. Eftersom presumtionshyrorna generellt sett 

är högre än bruksvärdeshyrorna finns det en risk att de kan komma att 

bruksvärdesprövas och därmed sänkas. 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur hyresmarknadens aktörer 

förhåller sig till presumtionstidens utgång och undersöka vilka problem denna kan 

tänkas ge upphov till. Vidare undersöks hur eventuella problem hanteras och vilka 

konsekvenser presumtionstidens utgång kan få på befintligt bestånd och 

nyproduktionen av hyresrätter. 

 

Examensarbetet har genomförts som en litteraturstudie av lagtext, förarbeten och 

rapporter på presumtionshyresområdet samt en kvalitativ undersökning baserad på 14 

intervjuer med aktörer på hyresmarknaden. Respondenterna i intervjustudien 

utgjordes av representanter för grupperna privata och allmännyttiga fastighetsägare, 

fastighetsvärderare samt branschorganisationer på hyresmarknaden. 

 

Fastighetsägarna i undersökningen kompenserar inte för osäkerheten i hyran vid 

presumtionstidens utgång, varken med högre hyresnivåer eller avkastningskrav. De 

tar således ingen aktiv hänsyn vid investeringstillfället till att hyran kan komma att 

ändras. Antagandet som görs är att hyresnivån kommer fortsätta på samma nivå med 

årliga höjningar enligt den allmänna hyresutvecklingen på orten. Majoriteten tror att 

hyresnivån kommer förbli oförändrad. En fastighetsägare tror på en frysning av de 

högsta hyrorna och en annan tror att en sänkning av hyresnivåerna kan bli aktuellt.  

 

Vad gäller fastighetsvärderarna tar de hänsyn till en eventuell förändring i hyresnivåer 

efter presumtionstidens utgång. Rimligheten i hyresnivån bedöms vid 

värderingstillfället och om den inte anses vara i paritet med bruksvärdeshyran görs en 

justering antingen under presumtionstiden eller vid brytpunkten för presumtionstidens 

utgång.  

 

För fastighetsvärderarna och majoriteten av fastighetsägarna utgör inte 

presumtionstidens utgång ett problem. Detta beror främst på att de presumtionshyror 

som går ut under de kommande åren inte anses avvika i någon större grad från 

bruksvärdeshyrorna. Eftersom de inte ser presumtionstidens utgång som ett problem 

ser de heller inget behov av bestämmelser för hur infasningen till 

bruksvärdessystemet ska ske. Hyresgästföreningen ser i nuläget inte heller 
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presumtionstidens utgång som ett problem. Däremot kommer det om några år att 

utgöra ett problem varför ett behov av bestämmelser för att tydliggöra rollerna på 

hyresmarknaden finns. Ett allmännyttigt fastighetsbolag ser dock risken att hyrorna 

kan komma att sänkas. Detta eftersom de verkar på en marknad där systematisk 

hyressättning tillämpas och således har de detaljerad information om vad bruksvärdet 

verkligen är. De ser också ett behov av en gemensam hållning i frågan så till vida att 

bestämmelser för hur problemen med infasningen kan undvikas bör införas. 

 

Under analysen i undersökningen av intervjuerna diskuteras tre möjliga scenarier vid 

presumtionstidens utgång. Övergångsutfallet innebär att den utgångna 

presumtionshyran per automatik är att betrakta som en bruksvärdeshyra. 

Förhandlingsalternativet utgår från att den utgångna presumtionshyran är att betrakta 

som en egensatt hyra. Alternativet innebär att Hyresgästföreningen genom 

förhandling accepterar de utgångna presumtionshyrorna och att de då blir en del i 

bruksvärdessystemet. Båda scenarierna innebär att hyran förblir oförändrad på en 

relativt hög nivå. Konsekvensen av detta skulle kunna innebära höjda hyror i det 

befintliga beståndet genom omfattande renoveringar och ett ökat intresse för 

nyproduktion av hyresrätter. Stridsalternativet utgår från att den utgångna 

presumtionshyran är att betrakta som egensatt men att Hyresgästföreningen väljer att 

inte acceptera dem i en förhandling. Alternativet innebär att hyran är exponerad mot 

risken för en bruksvärdesprövning, eventuellt med sänkta hyror som följd. 

Konsekvenser av Stridsalternativet innefattar höjda hyror i det befintliga beståndet på 

grund av ökade kostnader för fastighetsägaren och minskat intresse för 

presumtionshyra och därigenom minskad nyproduktion av hyresrätter. 

 

Utfallet vid presumtionstidens utgång antas bero på Hyresgästföreningens agerande 

och förutsättningarna i det specifika fallet. Hyresnivåerna kommer troligtvis i de 

flesta fall att ligga oförändrade efter presumtionstidens utgång. Risken för en 

hyressänkning kvarstår dock i det enskilda fallet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det har länge talats om att det är bostadsbrist i Sverige och i synnerhet är det bristen 

på hyresrätter som debatteras. Orsakerna till bostadsbristen är många. Ökade 

byggkostnader, långa detaljplaneprocesser och hyressättningssystemet är bara några 

exempel. Sedan mitten av 1990-talet har andelen hyresrätter minskat. Det är 

framförallt ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter under 2000-talet som gör 

att andelen hyresrätter minskat men även att nybyggnationen har varit mer inriktad 

mot bostads- och äganderätter. Det är i storstadsregionerna den största förändringen 

sker medan hyresrätterna i övriga riket står sig bra. 

 

För att råda bot på bristen på hyresrätter tillsatte regeringen den 16 april 2003 en 

utredning som namngavs Hyressättningsutredningen. Dess mål var att göra en 

översyn av vissa delar av hyressättningssystemet för att bland annat förbättra 

förutsättningarna för nybyggnation av bostadslägenheter upplåtna med hyresrätt. 

Utredningen tog fram ett betänkande
1
, där det bland annat lämnades förslag på 

ändringar i hyreslagstiftningen vad gäller hyran för nybyggda bostadslägenheter. I 

regeringens efterföljande proposition 2005/06:80 redovisades nya 

hyressättningsregler för planerade och nybyggda hyreslägenheter. Reglerna skulle 

inte vara behäftade med bristande förutsebarhet eller ovisshet om att hyresnivåerna 

förändras och därmed inte täcker investeringen. Resultatet blev ett system som skulle 

göra det möjligt att ta ut en hyra som täcker investeringskostnaderna och även ge en 

rimlig avkastning. Det skulle vara möjligt att förhandla fram presumtionshyror. 

 

Lagändringen, som infördes 1 juli 2006, gjorde det möjligt att förhandla fram hyran 

för planerade, påbörjade eller nybyggda hus, där hyran, utan synnerliga skäl, ej kan 

prövas i hyresnämnden. Den ska presumeras vara skälig under en tioårsperiod för att 

sedan fastställas enligt de vanliga bruksvärdesreglerna. Tidsperioden förlängdes vid 

ingången av 2013 till att gälla i 15 år. 

 

En infasning till bruksvärdessystemet har aldrig tidigare skett eftersom de första 

presumtionstiderna i teorin går ut från den 1 juli 2016. I förarbetena anges bara 

kortfattat att hyran ska återgå till bruksvärdessystemet genom en bruksvärdesprövning 

men hur infasningen kommer att gå till i praktiken sägs det inget om. Boverket har i 

en rapport från 2014
2
 tagit upp problemet med att det saknas regler för hur en 

infasning ska gå till. Lägenheterna kan komma att få en annan hyra vilket kan påverka 

både negativt eller positivt beroende på part i förhandlingen. Således bör det föreligga 

en osäkerhet i hur infasningsprocessen kommer att gå till och hur hyresnivåerna 

kommer att påverkas vid denna infasning. En hypotes som ligger till grund för 

undersökningen är att infasningsprocessen riskerar att resultera i en generell sänkning 

                                                      
1
 SOU 2004:91 

2
 Boverket (2014) 
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av de presumtionshyror vars presumtionstid går ut. En sådan sänkning skulle kunna få 

förödande konsekvenser för de fastighetsägare som baserat sina investeringsbeslut på 

presumtionshyresmodellen. Även användningen av presumtionshyresmodellen och 

därmed nyproduktionen av hyresrätter skulle då kunna drabbas.  

 

De initiala tankarna och idéerna kring problematiken har kommit från konsultbolaget 

NAI Svefa. Tillsammans med NAI Svefa har vi sedan utvecklat frågeställningen till 

att undersöka hur marknadens aktörer tänker kring och hanterar den osäkerhet som är 

i antågande angående hyresnivåerna. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om infasningen av presumtionshyror 

till bruksvärdessystemet upplevs som ett problem av marknadens aktörer och hur det i 

så fall hanteras. I samband med detta vill vi också utifrån aktörernas förväntningar 

undersöka vilka problem presumtionstidens utgång kan komma att ge upphov till.  

 

1.3 Frågeställningar 

För att uppnå syftet med examensarbetet har vi använt frågeställningen som bas. 

Detta för att kunna genomföra våra intervjuer och därmed inhämta tillräcklig kunskap 

för att kunna nå en slutsats. Följande frågor har använts. 

 

● Vilken hänsyn tas till osäkerheten i hyran vid presumtionstidens utgång? 

● Vad tror aktörerna kommer ske med och vilka antaganden görs för 

hyresutvecklingen i de hyror där presumtionstiden tar slut? 

● Skapar presumtionstidens utgång problem för hyresmarknadens aktörer? 

● Finns det bland aktörerna ett behov av bestämmelser för hur infasningen ska 

gå till? 

● Vilken effekt kan presumtionstidens utgång antas få på det befintliga 

hyresbeståndet samt på nyproduktionen av hyresrätter? 

  

1.4 Metod 

1.4.1 Litteraturstudie 

Undersökningen genomfördes inledningsvis som en litteraturstudie av relevant lagtext 

och förarbeten. Relevant material innefattar förarbeten till den gällande såväl som 

tidigare hyreslagstiftningen. Även rapporter från hyresmarknadens parter och 

examensarbeten på ämnet studerades för att ge bakgrundskunskap till ämnet. 

Presumtionshyror är sedan tidigare relativt sparsamt undersökt varför det i denna del 

inte funnits något särskilt behov av avgränsningar.  
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Under litteraturstudien studerades endast offentligt tillgängligt material. Den statistik 

som finns tillgänglig på presumtionshyresområdet är något daterad. Detta kan delvis 

ha påverkat slutsatserna av undersökningen.  

 

1.4.2 Intervjustudie 

Utifrån den inledande litteraturstudien identifierades fem olika grupper av aktörer. 

Grupperna är alla kopplade till hyresmarknaden och utgörs av representanter för: 

 

● Privata fastighetsägare 

● Allmännyttiga fastighetsägare 

● Branschorganisationer 

● Fastighetsvärderare 

● Lagstiftaren 

 

De privata och allmännyttiga fastighetsägarna är direkt påverkade av presumtionshyra 

som hyressättningsmetod och presumtionstidens utgång i de fall de valt att använda 

sig av den. De allmännyttiga fastighetsägarna antas agera annorlunda från de privata i 

vissa avseenden. På grund av sitt allmännyttiga syfte och ägardirektiv som inte enbart 

gäller att generera avkastning till ägarna utgör de en egen grupp.  

 

Branschorganisationerna på hyresmarknaden spelar en viktig roll i det kollektiva 

förhandlingssystemet och är en förutsättning för att presumtionshyresavtal ska 

komma till stånd. Denna grupp ansågs därför relevant för undersökningen.  

 

Fastighetsvärderare värderar fastigheter utifrån marknadens förutsättningar. Då det 

svenska hyressättningssystemet och möjligheten till presumtionshyra är en del av 

dessa förutsättningar bör fastighetsvärderarnas arbete påverkas av detta. Gruppen 

fastighetsvärderare är i sin tur uppdelad i två undergrupper. Dessa utgörs av fristående 

fastighetsvärderare och kreditinstitutens interna fastighetsvärderare. Vad som utgör 

syftet med en specifik värdering antogs skilja sig åt mellan dessa två grupper vilket 

också bör speglas i deras arbetssätt.  

 

Lagstiftaren är upphovsman till lagstiftningen och bör därmed ha god insikt i 

intentionerna med och eventuellt även tankar kring hur problem kring den kan 

hanteras. Gruppen ansågs därför vara relevant för undersökningen. 

 

En alternativ gruppindelning hade även kunnat inkludera andra grupper. Grupper med 

representanter för större byggbolag och hyresnämnderna valdes medvetet bort i ett 

tidigt skede av undersökningen. De större byggbolagen antogs ta mindre hänsyn till 

osäkerheter långt fram i tiden då byggnation ofta sker på beställning alternativt 

avyttras så snart möjligt efter färdigställandet. Hyresnämnderna har bland annat till 

uppgift att lösa tvister på det hyresrättsliga området. Sådana tvister löses genom den 

relativt tydliga och sedan länge tillämpade lagstiftning som finns på området. 

Nyhetsvärdet i att även inkludera hyresnämnderna antogs därför vara lågt. Under 

intervjustudiens gång framkom dock uppgifter som tydde på att dessa två grupper 
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eventuellt skulle kunna tillföra viktig information till undersökningen varför viss 

kritik skulle kunna riktas mot den gruppindelning som intervjustudien baserades på. 

 

Metod 

Då undersökningen syftar till att skapa en bred bild av de ovan beskrivna 

frågeställningarna kom ett kvalitativt angreppssätt att tas. Ett kvalitativt angreppssätt 

innebär att färre objekt undersöks men att dessa i gengäld studeras mer djupgående. 

Till skillnad från exempelvis en kvantitativ enkätundersökning som skickas till ett 

större antal respondenter kan en kvalitativ undersökning inte användas för att dra 

statistiska slutsatser.
3
  

 

Urval 

Tillsammans med handledare på NAI Svefa togs lämpliga kandidater fram inom de 

fem grupperna. En kandidats lämplighet baserades på grundval av huruvida personen 

har en sådan position inom sin organisation att denne kommer i kontakt med och kan 

ha skäl att reflektera över frågeställningarna. Intervjuförfrågan skickades ut till 34 

företag och organisationer. Av dessa valde 14 att ställa upp på intervju. I samband 

med att intervjuerna genomfördes framförde respondenterna i ett par fall namn på 

ytterligare respondenter som vore relevanta för studien. I ett fall genomfördes en 

intervju med en sådan respondent. 

 

Intervjuförfrågan accepterades av 41 procent av de tillfrågade respondenterna. I 

grupperna privata fastighetsägare och allmännyttiga fastighetsägare accepterades 

intervjuförfrågan av 31 respektive 40 procent. 

 

I gruppen fastighetsvärderare accepterade 50 procent av de tillfrågade kandidaterna 

intervjuförfrågan. Inom gruppen varierade dock svarsfrekvensen. I undergruppen 

fristående värderare tackade endast 33 procent av de tillfrågade kandidaterna ja. 

Motsvarande siffra för kreditinstitutens interna värderare uppgick till 100 procent.  

 

Av branschorganisationerna tackade 80 procent av de tillfrågade ja till att ställa upp 

på intervju. 

 

Ingen kandidat i gruppen lagstiftaren valde efter viss korrespondens att ställa upp på 

intervju varför denna grupp ströks ur undersökningen. 

 

Resultatet kan ha påverkats av urvalsmetoden så till vida att det kan ha givit upphov 

till ett snedvridet urval. De som har medverkat i studien kan ha haft en större 

medvetenhet i frågorna än den allmänna representanten för någon av grupperna ovan. 

Det finns därför en risk att resultatet av undersökningen inte innefattar den allmänna 

inställningen till studiens frågeställningar.  

 

  

                                                      
3
 Holme & Solvang (1996) s.79 
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Genomförande 

På grund av tidsbegränsningar hos både respondenterna och författarna eftersträvades 

struktur och effektivitet i intervjuförfarandet. Den semistrukturerade intervjun har till 

skillnad från en mer öppen intervjuform en i förväg bestämd ordning på frågorna och 

i förväg bestämda följdfrågor. Intervjuformen möjliggör både för öppna och fasta 

svar.
4
 En semistrukturerad intervjuform valdes därför. För att möjliggöra en senare 

kvalitativ analys användes dock bara öppna frågor. Som utgångspunkt eftersträvades 

att genomföra intervjuerna genom personligt möte för att underlätta diskussion kring 

frågeställningarna. Tolv intervjuer genomfördes på detta vis och två intervjuer 

genomfördes över telefon när personligt möte inte var möjligt. Företrädesvis skedde 

mötena på respektive respondents arbetsplats. I ett fall genomfördes intervjun på 

institutionen för Fastighetsvetenskap vid Lunds Tekniska Högskola. 

Inspelningsutrustning användes för att lättare tillvarata och behandla det empiriska 

materialet under intervjuerna. Det inspelade materialet transkriberades och delar av 

det i form av citat och sammanfattning skickades tillbaka till respondenten för att 

möjliggöra eventuella ändringar eller kompletteringar. Den felkälla som utgörs av att 

författaren tolkar respondentens svar på ett felaktigt sätt minimeras genom detta 

förfarande. 

 

De frågor som ställdes under intervjuerna återfinns i bilaga 1-3 i denna rapport.  

 

Undersökningen avslutades med en analys av det insamlade materialet och utifrån 

detta besvarades frågeställningarna. 

 
1.5 Disposition 

Kapitel 2 innehåller en genomgång av olika typer av hyresreglering och det regelverk 

som är relevant för studien samt hur detta används. Detta utgörs av 

bruksvärdessystemet, det kollektiva förhandlingsförfarandet, egensatt hyra samt 

presumtionshyra. 
 
Kapitel 3 beskriver översiktligt de värderingsmetoder som är aktuella vid värdering 

av en hyresfastighet. 
 
Kapitel 4 redovisar resultatet från de intervjuer som genomförts med representanter 

för hyresmarknaden. 
 
Kapitel 5 utgör analysdelen av studien. Analysen diskuterar frågeställningarna utifrån 

resultatet av intervjustudien. 
 
Kapitel 6 sammanfattar de slutsatser som dragits av analyskapitlet. 

 

                                                      
4
 Lantz (2007) s. 33 
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Kapitel 7 presenterar och kommenterar en parallell utredning om hur hyressättningen 

i dagens hyressättningssystem kan utvecklas.  

 
1.6 Avgränsningar 

Vi har valt att fokusera vårt arbete mot tiden för presumtionstidens utgång. 

Examensarbetet behandlar således inte frågor kring hur möjligheten till 

presumtionshyra har påverkat nyproduktion av hyresrätter. 

 

Vi undersöker inte heller hur hyresnivåerna för presumtionshyror ligger i förhållande 

till nivåerna för bruksvärdeshyror utan skaffar oss bara en uppfattning om skillnaden 

dem emellan utifrån respondenternas svar.  

 

Då det svenska hyressättningssystemet och presumtionshyresmodellen enligt 

författarnas uppfattning är tämligen unikt ligger vårt fokus här. Andra länders 

hyressättningssystem behandlas därmed ej. 

 

Vi utreder heller inte vad som kan förbättras eller tar fram förslag på åtgärder som 

kan göra det svenska hyressättningssystemet effektivare.  

 

1.7 Felkällor 

Felkällor diskuteras löpande under metodavsnittet (se avsnitt 1.4). 
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2 Hyressättning 

I denna del presenteras det svenska hyressättningssystemet i allmänhet och 

presumtionshyresmodellen i synnerhet för att ge en bakgrund till frågeställningarna. 

Kapitlet undersöker lagstiftningen på området samt återger statistik på hur den 

används. 

 

2.1 Hyresreglering 

På en fri marknad bestäms priset på en vara av att utbudet och efterfrågan möts. 

Applicerat på hyresmarknaden skulle detta innebära att hyran sätts på en sådan nivå 

att både hyresgästen och hyresvärden är nöjda. Finns det en stor betalningsvilja för en 

viss lägenhet kommer hyresvärden snart kunna observera detta och höja hyran i 

enlighet därmed. Har däremot hyresvärden satt hyran högre än jämviktspriset kommer 

denne få svårt att hyra ut lägenheten och kommer därmed vara tvungen att sänka 

hyran.
5
 

 

Ovan nämnda gäller på en marknad på vilken det råder perfekt konkurrens. Att 

perfekt konkurrens råder på en marknad innebär att följande fyra kriterier är 

uppfyllda; det som produceras är en standardiserad vara, producenten är pristagare, 

fritt inträde och utträde från marknaden samt att både producenter och konsumenter 

har tillgång till perfekt information.
6
 Bostadsmarknaden är behäftad med ett flertal 

särdrag vilket innebär att perfekt konkurrens inte föreligger. Bland annat anses bostad 

vara en nödvändighet av mycket stor ekonomisk betydelse för den enskilde. Utbudet 

av bostäder är mycket heterogent och dessutom mycket oelastiskt i det korta 

perspektivet.
7
 På grund av heterogeniteten i utbudet kan fastighetsägaren till en 

specifik lägenhet sägas vara i en monopolsituation. För den bostadssökande är dels 

själva sökandet, men även själva flytten förknippat med relativt höga 

transaktionskostnader. Dessa utgörs dels av själva tiden som går åt till sökandet och 

flytten men även de sociala kostnader som uppkommer vid en flytt genom anpassning 

till den nya boendemiljön. Boendevalet påverkar dock inte bara individen själv utan 

kan också anses ha externa effekter för samhället i form av segregation.
8
 

 

För att fastighetsägaren inte ska utnyttja ovan nämnda marknadsmisslyckanden kan 

det anses finnas ett behov av någon typ av hyresreglering. Hyresregleringen kan dock 

utformas på flera olika sätt. Hans Lind har identifierat fem olika typer av 

hyresregleringar:  

 

1. Begränsat skydd för befintliga hyresgäster. Detta system innebär att hyran på 

befintliga kontrakt inte får sättas högre än den gällande marknadshyran. 

                                                      
5
 Frank (2010) s. 26 ff. 

6
 Ibid. s. 337 

7
 Boverket (2014) s. 64 

8
 Lind (2000) s. 19 
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Denna typ av hyresreglering utgör ett minikrav för hyresreglering eftersom 

det utan en sådan ordning inte kan finnas något fungerande besittningsskydd.
9
 

2. Starkt skydd för befintliga hyresgäster. Inflyttningshyran är fri, men därefter 

får hyran bara höjas enligt givna regler. Exempelvis kan dessa baseras på 

indexuppräkningar eller motiveras av kostnadsökningar. Detta system innebär 

att den befintliga hyresgästen får god förutsebarhet i hyran men kan leda till 

inlåsningseffekter.
10

 

3. Begränsat skydd för befintliga och nya hyresgäster. Hyresregleringen 

utformas som under punkt 1 men gäller även för nya hyresavtal. Denna typ av 

hyresreglering förhindrar att en hyresvärd utnyttjar sin monopolställning eller 

bostadssökarens okunnighet eller trängande behov av bostad.
11

 

4. Tillfälliga hyrestoppar kapas. På grund av den på kort sikt mycket låga 

elasticiteten i utbudet av bostäder kan det under vissa tider med snabbt 

skiftande efterfrågan uppkomma mycket stora prisvariationer. För att sittande 

hyresgäster ska kunna anpassa sig till en ny hyra sätts ett tak på hur mycket 

en hyra maximalt kan få tillåtas öka en tidsperiod.
12

 

5. Hyran hålls långsiktigt under marknadshyran. Genom att inte tillåta att hyran 

ändras på grund av förändringar i efterfrågan finns förhoppningar om att den 

ekonomiska segregationen minskas samt att möjligheten till en bra lägenhet 

ges till fler.
13

  

 

Det svenska hyressättningssystemet som beskrivs nedan tillhör enligt Lind den femte 

typen av hyresreglering då det syftar till att långsiktigt hålla hyran under 

marknadshyran.  

 

2.2 Det svenska hyressättningssystemet 

I detta avsnitt förklaras det svenska hyressättningssystemet, dess uppkomst samt i 

vilken omfattning det används. Det svenska hyressättningssystemet bygger som 

huvudregel på de två komponenterna bruksvärde och det kollektiva 

förhandlingsförfarandet. Presumtionshyra utgör ett undantag från 

bruksvärdessystemet men är fortfarande en del av det kollektiva 

förhandlingsförfarandet. Ett sista hyressättningsalternativ är att ställa sig utanför det 

kollektiva förhandlingsförfarandet. 

                                                      
9
 Lind (2000) s. 36 

10
 Ibid. s. 42 

11
 Ibid. s. 52 

12
 Ibid. s. 57 

13
 Ibid. s. 61 
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2.2.1 Bruksvärdessystemet 

Grundläggande regelverk 

Historik 

Den första komponenten i det svenska hyressättningssystemet utgörs av det så kallade 

bruksvärdessystemet som infördes genom lag 1969. Detta kommer till uttryck genom 

12 kap. 55 § första och andra styckena jordabalken: 

 
Om hyresvärden och hyresgästen tvistar om hyrans storlek, ska hyran fastställas till 

skäligt belopp. Hyran är härvid inte att anse som skälig, om den är påtagligt högre 

än hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga. 

Vid prövning enligt första stycket ska främst beaktas sådan hyra för 

lägenheter som har bestämts i förhandlingsöverenskommelser enligt 

hyresförhandlingslagen (1978:304). Om en jämförelse inte kan ske med lägenheter 

på orten, får istället beaktas hyran för lägenheter på en annan ort med jämförbart 

hyresläge och i övrigt likartade förhållanden på hyresmarknaden. 

 

Grundtanken och intentionerna vid införandet av bruksvärdessystemet var att det 

skulle efterlikna en marknadsmässig hyressättning.
14

 Detta framgår av följande 

uttalande i propositionen från 1968. 

 
”Fastighetsägaren bör i ett marknadsläge när full balans råder mellan tillgång och 

efterfrågan på lägenheter vara berättigad att ta ut den hyra som han skulle kunna 

uppnå vid fri uthyrning till vem som helst. Saken kan också uttryckas så att 

hyresvärden bör få utnyttja lägenheternas fulla marknadsvärde.”
15

 

 

Det ansågs alltså inte finnas något behov av att till beloppet bestämma hyresnivån om 

det kunde regleras av marknaden själv på en marknad i balans. Bruksvärdessystemet 

ersatte ett regelrätt hyresregleringssystem som hade gällt sedan andra världskriget och 

innebar att varje hyreshöjning var tvungen att prövas av myndigheterna. I samband 

med lagens införande infördes även ett direkt besittningsskydd för hyresgästen. Detta 

skydd ansågs viktigt av sociala skäl för att trygga hyresgästens besittningsrätt. För att 

det direkta besittningsskyddet skulle ha någon reell verkan och för att inte 

hyresvärden skulle utnyttja sin position krävdes dock att besittningsskyddet 

kombinerades med en spärr för oskäliga hyreshöjningar. Spärren utgjordes av 

bruksvärdesprincipen.
16

 På marknader i obalans, det vill säga bristorter, ansågs det 

dock finnas behov av ytterligare reglering. Se vidare under Hyror i en 

förhandlingsöverenskommelse får hyresnormerande roll, detta avsnitt. 

 

  

                                                      
14

 SOU 2000:33 s. 17 
15

 Prop. 1968:91 s. 48 
16

 SOU 2000:33 s. 18 
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Prövning i hyresnämnd 

För att en hyra ska anses skälig ska den alltså inte vara påtagligt högre än hyran för 

lägenheter som kan anses likvärdiga med hänsyn till bruksvärdet. En prövning av 

huruvida en hyra är att anse som skälig eller inte görs på initiativ av en hyresgäst eller 

hyresvärd. Prövningen görs av hyresnämnden i en så kallad Bruksvärdesprövning och 

kan sägas ske i två steg. Först måste lägenheter som är jämförbara med hänsyn till 

bruksvärdet identifieras. Därefter måste hyresnivån på dessa bestämmas för att kunna 

appliceras på prövningslägenheten.
17

 

Vad som menas med påtagligt högre är inte entydigt bestämt. Begreppet infördes 

genom en lagändring 1975 och i propositionen till denna
18

 uttalar departementschefen 

att den godtagbara skillnaden bör vara inte obetydligt lägre än tio procent. Därmed 

sattes ett tak för vad som kan rymmas inom rekvisitet. Trots att det inte går att ange 

ett exakt värde i procent eller kr/kvm,år har ett riktmärke genom praxis kunnat anses 

vara runt fem procent.
19

 

 

Bruksvärde utgörs ej av ett belopp i pengar utan av den grad av praktisk användbarhet 

som den generella hyresgästen kan anses ha av lägenheten. Bruksvärdet ska alltså 

bestämmas objektivt utifrån de egenskaper som kan anses vara av betydelse för 

hyresgästen. Dessa innefattar bland annat storlek, modernitetsgrad, läge inom huset, 

reparationsstandard och ljudisolering. Förutom dessa egenskaper som är direkt 

kopplade till lägenheten ska även hänsyn tas till andra förmåner som återfinns i 

lägenhetens omgivning. Hit hör exempelvis hiss, sopnedkast, tvättstuga, särskilda 

förvaringsutrymmen, fastighetsservicegrad, lekplats och garage. Dessutom ska 

omgivningen, det allmänna läget och närheten till allmänna kommunikationer 

beaktas. Att bedömningen ska ske objektivt innebär att förekomsten av exempelvis 

lekplats ska ges lika stor betydelse oavsett om nuvarande hyresgäst har barn eller inte. 

Vid bedömningen ska däremot ingen hänsyn tas till byggnadsår eller underhålls-, 

produktions- och driftskostnader då dessa antas sakna betydelse för hyresgästens 

användning av lägenheten.
20

 

 

De lägenheter som någorlunda motsvarar varandra med hänsyn till ovan nämnda 

parametrar kan användas som jämförelseobjekt vid en prövning av en hyras skälighet. 

När jämförelseobjekten identifierats kan den skäliga hyran bestämmas utifrån 

hyresnivån på jämförelseobjekten. Bestämmandet av hyresnivån genomförs genom att 

ej representativa topphyror rensas ut. Därefter används de högsta hyrorna i 

jämförelsematerialet som riktpunkt för hyresprövningen.
21

 I de fall då det inte går att 

identifiera några lämpliga lägenheter att använda som jämförelseobjekt vid en 

prövning sker istället bedömningen av hyrans skälighet med en allmän 

skälighetsbedömning i hyresnämnden. I förarbetena ges ingen ledning för hur en 

                                                      
17

 Holmqvist och Thomsson (2015) s. 602 
18

 Prop. 1974:150 
19

 Holmqvist & Thomsson (2015) s. 613 ff. 
20

 SOU 1966:14 s. 239 
21

 Holmqvist och Thomsson (2015) s. 624 
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sådan bedömning ska göras men utifrån den praxis som utarbetats kan konstateras att 

nämndens bedömning grundar sig på dess allmänna kännedom om hyresläget på 

orten. I praktiken innebär detta att bedömningen kan grundas även på hyror som 

annars inte anses jämförbara.
22

 Av de tvister som rör en hyras skälighet och som 

prövas i hyresnämnden löses majoriteten genom allmän skälighetsbedömning
23

 

 

Hyror i en förhandlingsöverenskommelse får hyresnormerande roll 

För att förhindra att det på marknader i obalans, det vill säga marknader där utbudet 

av hyreslägenheter inte möter efterfrågan, skulle inträffa alltför snabba 

hyreshöjningar ansågs det fördelaktigt att även möjliggöra prövning av nyskrivna 

hyresavtal. För att förhindra en allmän höjning av hyresnivån i en bristsituation skulle 

allmännyttans hyror få företräde vid prövning av en hyras storlek.
24

  

Utgångspunkten var att eftersom de allmännyttiga bostadsföretagen skulle driva sin 

verksamhet utan vinstsyfte och istället sätta sina hyror utifrån en självkostnadsprincip 

skulle allmännyttan agera dämpande på en marknad med stigande hyror. Då 

allmännyttan vid bruksvärdessystemets införande ofta inte hade jämförbara 

lägenheter i städernas centrala delar gavs de istället en hyresnormerande roll över hela 

beståndet. Senare kom allmännyttans hyresnormerande roll att gälla generellt och inte 

bara på bristorter.
25

 Självkostnadsprincipen innebar för de allmännyttiga 

bostadsföretagen att intäkterna skulle täcka kostnaderna samt generera en skälig 

förräntning på insatt kapital.
26

 Självkostnaden har tidigare räknats på företagsnivå och 

inte på objektsnivå. Det innebär att för enskilda lägenheter kan hyran ha understigit 

kostnaderna för densamma eftersom hyran har fördelats mellan lägenheternas relativa 

bruksvärde.
27

 Detta förändrades i och med 2011 års hyresreform vilken innebar att de 

kommunala bostadsföretagen numera ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga 

principer. Självkostnadsprincipen har inte ansetts förenlig med sådana affärsmässiga 

principer och gäller därmed inte längre.
28

 Reformen innebar att den normerande rollen 

att hålla nere hyrorna förlorade sin innebörd och följden blev i praktiken avskaffandet 

av de kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll vid en 

bruksvärdesprövning.
29

 

 

I och med slopandet av de kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll 

infördes det istället en normerande roll för hyror satta genom en 

förhandlingsöverenskommelse (se avsnitt 2.2.2). Jämförelseobjekt utgörs numera 

därför av lägenheter där hyran bestämts enligt en förhandlingsöverenskommelse. 

Därmed kommer särskild vikt läggas vid dessa i en bruksvärdesprövning. Det spelar 

ingen roll om lägenheten ingår i de kommunala eller de privata hyresvärdarnas 

                                                      
22

 Holmqvist och Thomsson (2015) s. 627 
23

 Svahn (2012) s.38 
24

 SOU 2000:33 s. 27 
25

 Ibid. s. 31 
26

 Prop. 2009/10:185 s. 23 
27

 Ibid. s. 64 
28

 Holmqvist och Thomsson (2015) s. 669 och 2 § allbolagen 
29

 Prop. 2009/10:185 s. 65 
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bestånd. Hyresnivåerna bestäms av innehållet i överenskommelserna, så länge dessa 

ryms inom bruksvärdessystemets ramar.
30

 

 

Systematisk hyressättning 

Bruksvärdessystemet får i sitt traditionella utförande ofta utstå kritik för sin oförmåga 

att spegla hyresgästernas preferenser vid bestämmandet av bruksvärdet. Framförallt 

anses det ofta tas alltför lite hänsyn till lägenhetens geografiska läge. Detta gör att 

hyresskillnader mellan exempelvis en stads centrala respektive perifera delar ofta är 

små.
31

  

 

För att råda bot på problemen pågår det lokalt på flera platser i Sverige 

förbättringsarbete av bruksvärdesmodellen genom så kallad systematisk 

hyressättning. I ett sådant förbättringsarbete undersöks genom enkätundersökningar 

hyresgästernas värderingar av bland annat olika geografiska lägen och faktorer som 

exempelvis fastighetsförvaltning. För att kunna bedöma hur hyresgästerna värderar en 

viss lägenhet måste ett stort antal lägenheter besiktigas och poängsättas. Dessa 

värderingar ligger därefter till grund för en indelning av staden i ett antal 

värdeområden mellan vilka hyran tillåts variera beroende på attraktivitet. Arbetet med 

systematisk hyressättning måste ske löpande för att värderingen och poängsättningen 

ska stämma överens med hyresgästernas värderingar av exempelvis olika lägen i en 

stad då dessa kan ändras avsevärt över tid.
32

 

 

Nedan redovisas kortfattat två exempel av systematisk hyressättning. 

 

Malmömodellen 

I Malmö har MKB Fastighets AB och Hyresgästföreningen tillsammans tagit fram 

Malmömodellen för systematisk hyressättning. Denna har kommit att bli allmänt 

erkänd och utgör därmed ett bra exempel på systematisk hyressättning. Inom 

modellen har staden delats in i tio områden beroende på attraktivitet. Beroende på i 

vilket område en specifik lägenhet ligger tilldelas den ett visst antal poäng. 

Tillsammans med ett stort antal andra parametrar poängsätts lägenheten. Lägenheter 

med samma antal poäng antas ha samma bruksvärde och därmed vara jämförbara. Det 

geografiska läget får därmed ett relativt stort genomslag i bedömningen av 

bruksvärdet. En genomgång av Malmömodellen från Lunds Tekniska Högskola har 

visat att man inom modellen lyckats spegla hyresgästernas värderingar bra. 

Bruksvärdeshyrorna anses närma sig marknadshyror och processen benämns som 

marknadsanpassning av bruksvärdessystemet. Att införandet inte mötts av särskilt 

skarp kritik tyder också på att hyrorna anses som rättvisa. De nya hyrorna inom 

Malmömodellen implementerades direkt för nya hyresgäster medan de för befintliga 

hyresgäster fasas in över ett antal år.
33

 Till skillnad från rena marknadshyror utgår 
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hyrorna dock fortfarande från den allmänna betalningsviljan och inte från den 

enskilda individens betalningsvilja.
34

 

 

Lundamodellen 

I Lund används den så kallade Lundamodellen som togs fram genom ett samarbete 

mellan LKF, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd och resulterade i ett 

poängsättningssystem som på bättre sätt än innan ger en mer rättvis hyressättning. 

Fyra följande huvudgrupper med egenskaper påverkar poängsättningen och därmed 

hyran: 

● lägenhetens storlek och typ, 

● fastighetens modernitet, 

● lägenhetens modernitet och standard samt 

● fastighetens geografiska läge 

Lunds kommun har delats in i nio områden varav Lunds tätort är indelat i Innerzon, 

Mellanzon, Ytterzon samt Östra Torn/Mårtens Fäladszon. Resterande fem zoner 

består av vissa av Lunds kommuns övriga tätorter. Varje zon tilldelas ett värde där 

Innerzonen har högst värde. Efter en sammanslagning av samtliga poäng för varje 

egenskap erhålls ett slutgiltigt poängtal som avgör hur hög hyran blir. Infasningen till 

den nya hyran skedde successivt med början 1 april 2013. Om den nya modellhyran 

avvek med mindre än 250 kronor per månad skedde hyresändringen direkt men om 

den däremot översteg 250 kronor per månad ändrades månadshyran med maximalt 

250 kronor per år.
35

  

 

Fortsatt systematisering 

Boverket menar i sin rapport Det svenska hyressättningssystemet att arbetet med en 

fortsatt systematisering av hyressättningen är en förutsättning för 

bruksvärdessystemets fortlevnad. De anser även att det är av yttersta vikt att även 

Stockholm, som i skrivande stund trots flera försök inte har inlett sitt 

systematiseringsarbete
36

, skapar en egen modell för systematisk hyressättning.
37

  

 

2.2.2 Det kollektiva förhandlingsförfarandet 

Bruksvärdessystemet bestämmer som tidigare nämnt inte hyresnivån i beståndet utan 

syftar bara till att likvärdiga lägenheter ska ha samma hyra. Vad som kan anses vara 

en rimlig hyra är därför lämnat till hyresmarknadens parter att förhandla om. Efter 

införandet av bruksvärdessystemet 1969 utarbetades därför en praxis genom 

frivillighet. Det kollektiva förhandlingssystemet kom först senare att lagfästas i och 

med införandet av hyresförhandlingslagen 1978.
38
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I hyresförhandlingslagens första paragraf anges att de hyresförhandlingar som lagen 

reglerar ska hållas mellan dels en hyresvärd eller en hyresvärd och en organisation av 

fastighetsägare och dels en hyresgästorganisation. För att en hyresgästorganisation 

ska kvalificera sig för att få förhandla enligt hyresförhandlingslagen krävs att den är 

en egen juridisk person samt att det framgår av stadgarna att föreningen har till 

ändamål, eller att det åtminstone ej är oförenligt med stadgarna, att tillvarata sina 

medlemmars intresse i hyresfrågor. Kraven på föreningen varierar dock något med 

avseende på komplexiteten i den specifika förhandlingssituationen. På en 

hyresgästorganisation som endast förhandlar i ett hus med få lägenheter ställs lägre 

krav.
39

 

 

Förhandlingsordning 

För att hyresförhandlingslagen ska vara tillämplig krävs att det mellan parterna 

upprättas en förhandlingsordning. Förhandlingsordningen utgör ramen för 

hyresförhandlingarna och anger bland annat vilket eller vilka hus som omfattas av 

förhandlingsordningen samt hur förhandlingarna ska föras. Förhandlingsordningen 

gäller alla lägenheter i ett hus. Detta innebär att även de hyresgäster som inte är 

medlemmar i hyresgästorganisationen automatiskt blir omfattade av 

förhandlingsordningen. Vill en enskild hyresgäst att dennes lägenhet undantas från 

förhandlingsordningen är detta möjligt under förutsättning att hyresavtalet löpt i minst 

tre månader. Hyresvärden får i ett sådant fall förhandla om villkorsändringar i 

hyresavtalet direkt med hyresgästen.
40

  

Kan parterna ej komma överens om en förhandlingsordning kan tvisten hänskjutas till 

hyresnämnden. Förhandlingsordning ska upprättas mot andra partens vilja om det kan 

visas att hyresgästorganisationen i fråga är kvalificerad att föra förhandlingar, att de 

lägenheter organisationen ska förhandla för är tillräckligt till antalet samt att det i 

övrigt är skäligt att förhandlingsordningen ska gälla.
41

 

När en förhandlingsordning upprättats innebär det att hyresvärden har så kallad 

primär förhandlingsskyldighet i fråga om ändrade hyresvillkor eller ändrad hyra. 

Denna innebär att hyresvärden är skyldig att ta initiativ till och genomföra 

förhandling med hyresgästorganisationen innan avtal får träffas med en enskild 

hyresgäst.
42

 Detta sker generellt sett årligen. För att de kollektivt förhandlade hyrorna 

inte ska vara i motsättning med bruksvärdessystemets intentioner har parterna även att 

förhålla sig till den likhetsprincip som kommer till uttryck genom 21 § 1 st. 

hyresförhandlingslagen. Principen innebär att likvärdiga lägenheter inom en 

förhandlingsordning ska ges samma hyra. 
43
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Förhandlingsöverenskommelse 

Genom lyckosamma förhandlingar mellan hyresgästorganisationen och hyresvärden 

nås en förhandlingsöverenskommelse. Denna överenskommelse är bindande för alla 

lägenheter som omfattas av förhandlingsordningen.
44

 

 

Eftersom det kollektiva förhandlingsförfarandet i grunden bygger på frivillighet finns 

det inga lagstadgade krav om att parterna ska komma överens. Lyckas parterna ej nå 

en överenskommelse är hyresvärden tvungen att gentemot var och en av sina 

hyresgäster ansöka hos hyresnämnden om ändring av hyresavtalen.
45

 För att 

hyresnämnden ska pröva tvisten krävs dock att förhandlingen formellt sett är att anse 

som strandad. Förhandlingen är att anse som strandad då alla möjligheter till 

förhandling enligt förhandlingsöverenskommelsen är uttömda. I de flesta 

förhandlingsöverenskommelser mellan allmännyttan och Hyresgästföreningen är det 

inskrivet att förhandlingar utan resultat ska hänskjutas till den centrala 

partsammansatta Hyresmarknadskommittén.
46

 De allmännyttiga bostadsföretagen och 

hyresgästorganisationerna har i sina förhandlingsordningar åtagit sig att hänskjuta 

eventuella tvister till kommittén och även följa dess avgöranden.
47

  

En tvist som trots allt förskjuts till hyresnämnden för avgörande löses med 

bruksvärdessystemet (se avsnitt 2.2.1). 

 

2.2.3 Egensatt hyra 

Vid nyproduktion finns inte någon skyldighet för hyresvärden att förhandla med 

Hyresgästföreningen. Kan hyresvärden och Hyresgästföreningen inte komma överens 

är det därför vanligt att hyresvärden istället lämnar förhandlingen och själv sätter 

hyran genom avtal med varje enskild hyresgäst. Dessa hyror är till skillnad från 

presumtionshyror (se avsnitt 2.2.4) inte undantagna från bruksvärdessystemet och 

hyresvärden löper därför risken att vid en prövning av hyrans skälighet få den sänkt i 

enlighet med regelverket om den satts för högt.
48

 Väljer en hyresvärd att sätta hyran 

på egen hand utan förhandling med Hyresgästföreningen kan inte det kollektiva 

förhandlingssystemet användas för att genomföra årliga hyreshöjningar. Istället måste 

hyresvärden förhandla ändringar av hyresvillkor med varje hyresgäst separat. 

 

2.2.4 Presumtionshyra 

Ytterligare ett alternativ till bruksvärdeshyra är presumtionshyra. Möjligheten att sätta 

presumtionshyra på en nyproducerad hyresrätt har sitt ursprung i den utredning 

regeringen tillsatte den 16 april 2003. Utredningen, som antog namnet 

Hyressättningsutredningen, fick i uppdrag att se över vissa delar av det svenska 

hyressättningssystemet. Syftet med detta var bland annat att förbättra 
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förutsättningarna för nybyggnation av bostadslägenheter
49

. I ett betänkande från 

augusti 2004 lämnas förslag på ändringar i hyreslagstiftningen. Ändringar avser bland 

annat hyran för nybyggda lägenheter och hyror i det befintliga beståndet, tillval och 

frånval samt hyresnämndens hyresprövning.
50

 Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 

2006. 

 

En utgångspunkt vid framtagandet av ett nytt regelverk var att hyran för nybyggda 

lägenheter ska täcka hyresvärdens investeringskostnader. Hyran är därmed 

kostnadsbaserad i motsats till bruksvärdeshyra som baseras på den allmänna 

hyresgästens värdering av en lägenhet. Det ansågs inte rimligt att en hyresvärd ska 

löpa risken att få hyran prövad och sänkt i en hyresnämnd. Vidare lades det även stor 

vikt vid att säkerställa en god förutsägbarhet om hyresnivån. En hyresvärd som ställs 

inför en eventuell investering i nybyggnation ska kunna förlita sig på att en viss 

hyresnivå kan tas ut och därmed kunna räkna med denna i sina kalkyler. Risken att 

inte få lägenheterna uthyrda bär hyresvärden själv. Ytterligare utgångspunkter var att 

hyresgästens besittningsskydd inte urholkas, att det inte etableras oskäliga 

hyresnivåer på nyproduktion samt att hyrorna i det befintliga hyresbeståndet ej 

påverkas.
51

 

 

Modellen som valdes bygger på det kollektiva förhandlingssystemet och regelverket 

återfinns i 12 kap. 55 c § jordabalken: 

 
Vid prövning av hyran ska hyra för lägenheten som har bestämts i en 

förhandlingsöverenskommelse enligt hyresförhandlingslagen (1978:304) anses som 

skälig, om 

1. den organisation av hyresgäster som är part i överenskommelsen var etablerad 

på orten när överenskommelsen ingicks,  

2. det i överenskommelsen har bestämts att hyran ska fastställas enligt denna 

paragraf, 

3. överenskommelsen omfattar samtliga bostadslägenheter i huset och har träffats 

innan det har träffats hyresavtal för någon av lägenheterna, och 

4. det inte har förflutit mer än femton år sedan den första bostadshyresgästen 

tillträdde lägenheten. 

Vid ombyggnad av del av hus eller tillbyggnad av hus ska vad som sägs i första 

stycket 3 om samtliga bostadslägenheter i stället avse samtliga bostadslägenheter 

som bildats av utrymmen som tidigare inte till någon del använts som 

bostadslägenhet. 

Det som sägs i första stycket gäller inte om det finns synnerliga skäl att inte 

anse hyran i förhandlingsöverenskommelsen som skälig. Det gäller inte heller den 

del av hyran som avser ersättningen enligt 20 § hyresförhandlingslagen. 

Trots första stycket får hyran ändras i den mån det är skäligt med hänsyn till 

den allmänna hyresutvecklingen på orten sedan överenskommelsen träffades.
52 
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Genom uttrycket anses som skälig framgår att hyran får presumtionsverkan. Den 

överenskomna hyran presumeras därmed vara skälig. Detta innebär att den hyra som 

fastställts i en förhandlingsöverenskommelse inte ska kunna ändras i en 

bruksvärdesprövning, under förutsättning att villkoren i de efterföljande fyra 

punkterna uppfylls. Presumtionsverkan ska således inte upphöra och 

bruksvärdesprövning inte ske, även om det finns likvärdiga lägenheter med en högre 

eller lägre hyresnivå.
53

 Förhandlingsordningen som ligger till grund för 

överenskommelsen gäller för nybyggda, påbörjade och även planerade hus. Detta gör 

det möjligt att träffa en förhandlingsöverenskommelse redan i projekteringsstadiet, 

vilket gör investeringen mer förutsebar.
54

 

 

I en förhandling om presumtionshyra ska fastighetsägaren presentera material såsom 

ritningar, kostnadsberäkningar, kalkyler m.m. Detta ligger sedan till grund för 

hyresgästorganisationens bedömning av skälig hyresnivå. Fastighetsägaren ska 

genom hyran, då den anses som skälig, få kostnadstäckning och rimlig avkastning på 

insatsen.
55

  

 

Förutsättningar för att hyran ska anses vara skälig  

Krav på etablerad hyresgästorganisation 

Om avtal om presumtionshyra ska komma till stånd måste det träffas inom ramen för 

en förhandlingsöverenskommelse vilket innebär att en hyresgästorganisation alltid 

måste vara part. Många remissinstanser såg vid lagens införande detta som ett 

problem då hyresgästorganisationernas ställning i hyresförhandlingar kommer att bli 

allt för stark. I praktiken innebär det att de får en slags vetorätt mot hyreskrav. Som 

motförslag lades att det skulle finnas möjlighet för hyresnämnden att fastställa 

presumtionshyran. Efter en samlad bedömning fann lagstiftaren dock inte skäl nog för 

detta.
56

 

 

Den första punkten innebär att hyran i en förhandlingsöverenskommelse ska anses 

vara skälig om den hyresgästorganisation som utgör förhandlingspart är etablerad på 

orten. Detta är ett skydd mot mindre seriösa hyresgästorganisationer för hyresgästerna 

då det finns möjlighet att sluta förhandlingsordning och 

förhandlingsöverenskommelse för planerade hus. I dessa fall finns det av naturliga 

skäl inte några hyresgäster representerade vid valet av hyresgästorganisation.
57

 

 

För att vara etablerad på orten ska organisationen under ett par år ha ingått avtal om 

förhandlingsordning för ett inte alltför obetydligt lägenhetsbestånd, där ett riktmärke 

är minst 40 lägenheter. Några krav på att medlemmar i organisationen ska bosätta sig 
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i huset finns inte.
58

 Vidare ska organisationen fortlöpande och på ett tillfredsställande 

sätt, bevaka och följa upp hyresgästernas intresse.
59

 Om det finns fler än en etablerad 

organisation på orten får fastighetsägaren välja fritt vem denne vill förhandla med. 

Någon företrädesrätt för en viss organisation finns ej.
60

 

 

Måste framgå i förhandlingsöverenskommelsen 

Det måste i förhandlingsöverenskommelsen anges att hyran fastställs enligt 12 kap. 

55 c § jordabalken. Anledningen till detta är att det ska framgå vilket 

hyressättningssystem parterna har valt att använda. Om det i överenskommelsen inte 

anges att hyran ska fastställas enligt 55 c § ska de vanliga reglerna om bruksvärde 

tillämpas.
61

 Enligt 19 § hyresförhandlingslagen ska en förhandlingsöverenskommelse 

upprättas skriftligen. Om det i överenskommelsen ej har angetts att 55 c § ska vara 

tillämplig, är det inte möjligt att i efterhand, genom muntlig bevisning, styrka att 

parterna varit överens om att 55 c § ska vara tillämplig.  

 

Förhandlingsöverenskommelsen ska omfatta samtliga lägenheter 

Systemet med förhandlingsöverenskommelse som ges presumtionsverkan ska vara 

enhetligt, lättillgängligt och vara enkelt att använda. Det ska även tillgodose 

hyresgästernas intresse av förutsebarhet i hyresnivå. En skälighetsprövning av hyran 

ska inte kunna göras sedan hyresavtal har träffats. Detta ligger till grund för att 

överenskommelsen ska omfatta samtliga bostadslägenheter och har träffats innan 

hyresavtal har träffats för någon av lägenheterna.
62

 Den så kallade likhetsprincipen (se 

avsnitt 2.2.2) gäller inte för hyror bestämda enligt 55 c §. Trots att lagstiftarens 

utgångspunkt är att likvärdiga lägenheter ska ha samma hyra undantas 

presumtionshyror från likhetsprincipen. Eftersom presumtionshyror kan sättas på 

nyproducerade lägenheter i ett redan befintligt hyreshus, till exempel en tillbyggnad, 

kan likhetsprincipen uppenbarligen inte gälla i dessa fall. Detsamma gäller för 

lägenheter som har avsevärt skilda produktionskostnader inom samma 

presumtionshyresbestånd. Detta skulle kunna vara fallet vid en ombyggnad till 

hyresrätter av en redan befintlig byggnad med annan användning, exempelvis ett 

kontor med en sedan tidigare oinredd vind. Produktionskostnaden för 

vindslägenheterna kan då antas vara högre än produktionskostnaderna för de 

lägenheter som tidigare var kontor och ska därmed också kunna hyressättas till ett 

högre belopp. Lagstiftaren framhåller dock värdet i att likvärdiga lägenheter ska ha 

samma hyra även inom ett presumtionshyresbestånd men avstår från lagreglering då 

det skulle kunna ge upphov till tvist om vad som kan anses vara likvärdiga lägenheter 

och därmed motverka syftet om förutsägbarhet i hyressättningen. Att hyresskillnader 
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mellan olika lägenheter är sakligt motiverade lämnas därför istället till 

hyresmarknadens parter att bevaka.
63

 

 

I propositionen diskuteras huruvida enskilda hyresavtal bör ges presumtionsverkan i 

likhet med förhandlingsöverenskommelser. Om en sådan möjlighet ges finns det risk 

för att det upprättas oskäligt höga hyresnivåer i orter med bostadsbrist, då folk är 

villiga att betala höga hyror i centrala lägen. Bostadssökande har då begränsade 

möjligheter att skydda sig mot höga hyreskrav och detta skulle tala emot 

utgångspunkten att det inte ska etableras oskäliga hyresnivåer. 

Förhandlingsöverenskommelser med presumtionsverkan är således endast möjliga att 

sluta inom det kollektiva förhandlingssystemet.
64

 

 

Diskussionen om möjligheten att sluta enskilda hyresavtal med presumtionsverkan 

mellan hyresvärd och hyresgäst togs åter igen upp 2012 då den så kallade 

Hyresbostadsutredningen bland annat fick i uppdrag från regeringen att analysera 

marknaden för uthyrning av bostäder. Utredningen lämnade förslag på att det skulle 

vara möjligt att sluta avtal om presumtionshyror vid sidan av det kollektiva 

förhandlingssystemet. Ett individuellt avtal om presumtionshyra skulle alltså vara 

giltigt utan en hyresgästorganisation som part i förhandlingen.
65

 Förslaget har ännu 

inte realiserats. 

 

Mindre än 15 år har förflutit sedan överenskommelsen 

Hyressättningsutredningen föreslog att en förhandlingsöverenskommelse med 

presumtionsverkan skulle gälla i tio år. Då tio år förflutit ska hyran fastställas enligt 

de vanliga bruksvärdesreglerna. Då är det vardera parten fritt att begära att hyran 

anpassas till den nivå likvärdiga lägenheter har. En längd på tio år motiverades utifrån 

företagsekonomiska utgångspunkter där en kortare tid gör att systemet får mindre 

betydelse medan en längre tid torde vara av mindre intresse. Flera remissinstanser 

ansåg även att tio år var en väl avvägd tidsperiod. Hyresnämnden i Stockholm 

påpekade dock att bruksvärdet i närliggande omgivning kan komma att ändras under 

tioårsperioden vilket kan medföra att hyran bör ändras. Utredningen menade att 

nackdelarna med detta skulle vara ytterst begränsade eftersom det står klart för 

parterna att en bruksvärdesanpassning ej kan göras och att tiden för detta är begränsad 

till tio år. Några skäl för en successiv anpassning av hyran till bruksvärdesnivå ansågs 

inte heller föreligga med tanke på presumtionstidens längd samt att båda parter är väl 

införstådda med när presumtionsverkan upphör.
66

 

 

Presumtionstiden förlängdes 2013 till 15 år för nya presumtionshyresavtal i syfte att 

ytterligare öka drivkrafterna för nybyggnation.
67

 Civilutskottet motiverade i ett 

betänkande anledningen till att tiden förlängdes till 15 år. Kalkylerna en 
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fastighetsägare upprättar vid nybyggnation av hyresrätter sträcker sig ofta längre än 

tio år. Även avskrivningstiden är betydligt längre, ofta så lång som 40-50 år. En ökad 

presumtionstid gör att fastighetsägaren mer tillförlitligt kan uppskatta intäkterna för 

ett projekt. En förlängning kan även göra att hyrorna sänks till en lägre nivå och 

därmed har fler hyresgäster råd att bosätta sig i en nybyggd lägenhet. Till följd av 

lägre hyror kan det även i större utsträckning bli lättare att träffa en 

förhandlingsöverenskommelse då hyrorna inte skiljer sig lika mycket från 

bruksvärdeshyrorna. Tiden bör dock inte förlängas så mycket att 

hyresgästorganisationen överväger att avvika från en överenskommelse just på grund 

av presumtionstidens längd.
68

 I en enkätundersökning genomförd av 

Hyresgästföreningen 2013 ställdes frågan till 13 fastighetsbolag om hur de såg på 

förlängningen av presumtionstiden från 10 till 15 år. En majoritet av 

fastighetsbolagen ställde sig positiva till förlängningen med skälet att det skapar en 

långsiktig trygghet för investeringen.
69

 

 

Ett parallellt förslag till ovan beskrivna förlängning var att en ytterligare förlängning 

av presumtionstiden, utöver de 15 åren, borde vara möjligt. Hyresbostadsutredningen 

som nämnts ovan påpekade att presumtionstiden borde korrespondera mot 

kalkylperioden i investeringsprojekten.
70

 

 

Särskilda bestämmelser 

Presumtionsverkan vid om- och tillbyggnader 

Presumtionsverkan gäller inte för ombyggnader av befintligt bostadshus men däremot 

gäller det för om- och tillbyggnader av hus där det skapas bostadslägenheter som inte 

till någon del tidigare använts som bostadslägenhet. Exempel på detta kan vara en 

lokaldel eller vindsutrymmen som byggs om eller att det tillkommer en tillbyggnad på 

bostadshuset. Förutsättningarna för detta är vad som redogjorts för under 

Förhandlingsöverenskommelsen ska omfatta samtliga lägenheter, detta avsnitt.
71

 

 

Ogiltighetsgrunder 

En förhandlingsöverenskommelse gäller inte om det finns synnerliga skäl att inte anse 

hyran som skälig. Vad som menas med synnerliga skäl är att avtalet anses som 

ogiltigt eller om avtalet bör jämkas enligt 28-36 §§ avtalslagen.
72

 Det föreligger även 

synnerliga skäl om den etablerade hyresgästorganisationen är att betrakta som en 

bulvan åt hyresvärden. Rekvisitet om synnerliga skäl uppfylls också om den färdiga 

byggnationen avviker i en inte obetydlig utsträckning från de handlingar hyresvärden 
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presenterade som underlag vid förhandlingarna samt att hyran i detta fall också har 

påverkats.
73

   

 

Anpassning av hyran under presumtionstiden 

Vid införandet av presumtionshyror ansågs det även nödvändigt att införa en 

möjlighet att kunna justera hyran med tanke på kostnadsförändringar som inträffar 

under presumtionstiden, till exempel ökade driftskostnader. Bestämmelser om att 

hyran får ändras med hänsyn till den allmänna hyresutvecklingen på orten infördes 

därför.
74

 

 

Den allmänna hyresutvecklingen på orten syftade vid införandet av lagen på 

hyresutvecklingen för det kommunala hyresbeståndet på orten. Om det skulle saknas 

jämförelse med de kommunala bestånden får ledning istället sökas i 

hyresutvecklingen i det privata beståndet.
75

 Eftersom de kommunala bostadsföretagen 

sedan 1 januari 2011 inte längre har en hyresnormerande roll (se avsnitt 2.2.1), får det 

konsekvenser för förevarande paragraf. Eftersom denna förändring inte rimligtvis 

kunde förutses vid införandet av presumtionshyra är det oklart om ledning fortfarande 

ska hämtas från de kommunala bostadsföretagen vid bedömning av den allmänna 

hyresutvecklingen på orten. Rimligen bör dock hyresutvecklingen för det totala 

beståndet på orten avses.
76

   

 

Om en part vill anpassa hyran efter den allmänna hyresutvecklingen på orten måste 

förhandling påkallas enligt hyresförhandlingslagens regler.
77

 Om parterna inte 

kommer överens kan de hänskjuta frågan till hyresnämnd som då endast har att pröva 

tvisten i fråga och inte den i förhandlingsöverenskommelsen överenskomna hyran.
78

 

Hyresgästföreningen anger i en rapport från 2013 att anpassning av presumtionshyran 

med hänsyn till den allmänna hyresutvecklingen i normalfallet sker. Vanligast är att 

anpassningen motsvarar den allmänna hyresutvecklingen eller något under denna då 

presumtionshyror generellt redan ligger på en hög nivå.
79

 

 

Presumtionshyror kan ej användas som jämförelsematerial 

Lagstiftarens intentioner med införandet av presumtionshyror var bland annat att det 

befintliga beståndet inte skulle påverkas. Därför infördes det bestämmelser med 

innebörden att lägenheter där hyran bestämts enligt förevarande paragraf ej kan 

användas som direkt jämförelseobjekt vid en skälighetsbedömning.
80

 I förarbetena 

diskuterades för- och nackdelar med att kunna använda presumtionshyror som 
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jämförelsematerial. Ett skäl som talade för var att inte försämra jämförelseunderlaget 

för nybyggda lägenheter som på sikt skulle kunna bli begränsat. Dock bedömdes det 

att det i framtiden fortfarande skulle byggas hyreslägenheter med hyressättning enligt 

de nuvarande bruksvärdesreglerna och att det då kommer finnas jämförelsematerial 

att tillgå. Dessutom kan hyran alltid bruksvärdesprövas genom en allmän 

skälighetsbedömning om jämförelseunderlaget skulle vara otillräckligt.
81

  

 

Däremot fanns det flera skäl som talade emot att kunna använda presumtionshyror 

som jämförelsematerial. Presumtionshyran är i grunden kostnadsbaserade, till skillnad 

från hyra enligt bruksvärdessystemet, vilket gör att utgångspunkten för 

hyressättningen skiljer sig åt. Vidare skulle presumtionshyrorna kunna avvika kraftigt 

från bruksvärdeshyrorna vilket skulle kunna leda till att beståndet med 

bruksvärdeshyror påverkas på ett icke önskvärt sätt. I en situation med ett stort antal 

höga presumtionshyror som jämförelsematerial hade befintliga lägenheter eventuellt 

kunna bruksvärdesprövas med höjda hyror som följd. Denna risk skulle kunna 

påverka hyresgästorganisationerna så till vida att de drar sig från att träffa 

förhandlingsöverenskommelser med presumtionsverkan. Sammantaget fann man 

därför att presumtionshyror inte ska kunna användas som jämförelsematerial vid en 

bruksvärdesprövning.
82

 

 

Ej möjligt att hänskjuta tvisten till hyresnämnden 

I de fall en förhandlingsöverenskommelse om presumtionshyra inte kan nås har 

fastighetsägaren, till skillnad från hyresförhandling inom bruksvärdessystemet, ingen 

möjlighet att hänskjuta tvisten till hyresnämnden. Istället för 

presumtionshyressystemet har denne då att förlita sig till antingen det vanliga 

hyressättningssystemet eller sätta hyran själv.
83

 I förarbetena fann man inte skäl att 

kunna hänskjuta tvisten till hyresnämnden. Vid en skälighetsprövning skulle 

hyresnämnden behöva finna jämförelsematerial i det befintliga beståndet samtidigt 

som de planerade lägenheterna inte skulle stå färdiga för inflyttning förrän om kanske 

två till tre år. Detta skulle leda till stor osäkerhet vid bestämningen av skäliga 

hyresnivåer. Istället ansågs därför det reguljära hyressättningssystemet bättre lämpat i 

de fall parterna ej kommer överens.
84

  

 

Presumtionstidens utgång 

Eftersom möjligheten att sluta avtal om presumtionshyra infördes i juli 2006 löper de 

första presumtionshyrorna i teorin ut under 2016. Vad som ska ske efter 

presumtionstidens slut anges endast kortfattat i förarbetena. 
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“Efter tioårstidens utgång skall hyran fastställas enligt de nuvarande 

bruksvärdesreglerna. Parterna är då oförhindrade att begära att hyran anpassas till 

den nivå som gäller för likvärdiga lägenheter.”
85

 

 

Det kan dröja till slutet av 2016 eller till och med början av 2017 innan vi får svar på 

hur infasningen går till i praktiken. Svenska Bankföreningen framförde i förarbetena 

funderingar över huruvida det borde ske någon successiv avtrappning av 

presumtionshyrorna eller om hyrorna direkt skulle anpassas till bruksvärdessystemet. 

Lagstiftaren fann inte skäl till det eftersom det under hela presumtionstiden står klart 

för parterna när presumtionsverkan upphör.
86

  

 

Även Boverket tar upp infasningsproblematiken men då i en rapport från 2014. De 

menar att intresset varit svalt för ett gemensamt agerande men att det borde finnas ett 

intresse av att ha en gemensam hållning i frågan. Både hyresvärdar och hyresgäster 

står inför en osäkerhet i hyresnivåer vilket negativt påverkar 

presumtionshyresmodellen. Boverket anser att rekommendationer, centrala 

överenskommelser eller, i sista hand, ett regelverk borde införas vilket därmed skulle 

underlätta infasningen.
87

 

 

Presumtionshyra i praktiken 

Under åren som gått efter hyresreformen 2006 har det sammanställts flertalet 

rapporter med syfte att utvärdera systemet. Boverket, Fastighetsägarna, 

Hyresgästföreningen och SABO är några av organisationerna som diskuterat saken. 

Följande avsnitt är en sammanställning av de rapporter som finns på området. 

Uppgifterna i rapporterna säger tidvis emot varandra varför sammanställningen endast 

bör tjäna som underlag för att skapa en generell bild av användningen av 

presumtionshyra och presumtionshyresnivåer. 

 

Användandet i praktiken 

Enligt statistik från Hyresgästföreningen har det sedan införandet av 

presumtionshyror 2006, mellan åren 2007 - 2013, färdigställts 20 482 hyreslägenheter 

i nybyggda hus.
88

 Denna siffra skiljer sig från SCB:s statistik där motsvarande siffra 

är 57 837.
89

 Hyresgästföreningens slutsatser bör således beaktas med försiktighet. 

Fördelningen kring hur hyressättningen på nyproduktion totalt i riket gått till fram till 

2013 redovisas i tabell 1.  
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Tabell 1. Fördelningen av hyressättningen avseende nyproducerade hyresrätter mellan åren 

2007-2013.
90

 

Hyressättning Antal Procent (%) 
Traditionellt förhandlade 10 189 50 

Presumtionshyror 6 762 33 

Hyresvärd sätter hyran på egen hand 2 462 12 

Under förhandling 1 069 5 

Totalt i riket 20 482 100 

 

Förekomsten av presumtionshyror är främst koncentrerad till storstadsregionerna 

Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen, där cirka 75 procent av lägenheterna 

med presumtionshyra återfanns 2013. Under 2008 - 2013 färdigställdes cirka 10 000 

hyreslägenheter i Stockholmsregionen och i 30 procent av fallen användes 

presumtionshyror. I Öresundsregionen är det främst i Lund som presumtionshyra 

används medan det i Malmö används i mycket liten utsträckning. Det kommunala 

bostadsföretaget MKB använder sig enbart av systematisk hyressättning genom den 

så kallade Malmömodellen (se avsnitt 2.2.1).
91

 Hyresgästföreningen uppgav i maj 

2015 att de endast kände till tre projekt i Malmö där presumtionshyror använts.
92

 I 

Västra Sverige har modellen med presumtionshyror tagit lång tid att förankra hos 

fastighetsägarna men användes 2013 i 80 procent av nyproduktionen.
93

 

 

I en annan undersökning från SABO, som Boverket fått ta del av, visar på en annan, 

men snarlik, fördelning av hyressättningen på nyproducerade hyresrätter. 

Undersökningen omfattar åren 2011-2013 och i likhet med Hyresgästföreningens 

underlag så omfattar SABO:s underlag mindre än hälften av vad SCB redovisar. Detta 

kan delvis förklaras av att undersökningen enbart omfattar allmännyttiga 

bostadsföretag och stiftelser. Av de 6 805 lägenheter som SABO:s statistik omfattar 

fördelas hyressättningen enligt tabell 2.  

 
Tabell 2. Fördelningen av hyressättningen avseende nyproducerade hyresrätter mellan åren 

2011-2013. Statistiken avser endast nyproduktionen för allmännyttiga bostadsföretag och 

stiftelser.
 94

   

Hyressättning Procent 
Traditionellt förhandlade 38 

Presumtionshyror 34 

Hyresvärd sätter hyran på egen hand 28 

 

Även SABO:s underlag visar alltså på att cirka en tredjedel av hyressättningen på 

nyproducerade hyresrätter förhandlas till presumtionshyror. 

 

Fastighetsägarna uppger i en rapport från 2013 att det främst är de kommunala 

bostadsföretagen som använder sig av presumtionshyra. De privata fastighetsägarna 
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och Hyresgästföreningens förhandlingar leder i många fall inte till en 

överenskommelse. Förhandlingen strandar och hyresvärden väljer istället att sätta 

hyran själv.
95

 Fastighetsägarna konstaterade att det bland de privata fastighetsägarna 

endast i 24 procent av fallen användes presumtionshyra. Resultatet baserades på en 

kvalitativ undersökning mellan åren 2010-2012 samt statistikunderlag som 

Hyresgästföreningen tillhandahöll.
96

 

 

Hyresgästföreningen rapporterar att det förekommer stora regionala skillnader där det 

i vissa områden inte alls används presumtionshyra medan det i andra områden nästan 

uteslutande är presumtionshyra som används för hyressättning i nyproduktion. 

Uppsala kommun ingår inte i statistiken ovan från varken Hyresgästföreningen eller 

SABO men Hyresgästföreningen i regionen rapporterar att i stort sett all nyproduktion 

av hyresrätter uppförs med presumtionshyra. Detta är ännu ett skäl till att behandla 

statistiken från Hyresgästföreningen med försiktighet. I norra Skåne används inte 

presumtionshyra. Där förhandlas hyrorna fram inom ramen för de vanliga 

bruksvärdesreglerna. Detsamma gäller södra Skåne, undantaget Lund. I Norrland sägs 

presumtionshyra användas i stor uträckning. Däremot är antalet och andel nybyggda 

hyreslägenheter, sett till hela riket, väldigt liten. Endast sju procent av rikets totala 

nyproduktion sedan 2007 återfinns i Norrland. Sammantaget skapas en heterogen bild 

av hyressättningen i landet. Samtidigt är statistikunderlaget inte heltäckande utan 

består endast av de förhandlingar Hyresgästföreningen håller. Underlaget täcker inte 

de privata fastighetsägarna där det inte finns en förhandlingsordning och således kan 

det finnas stora mörkertal där. Detta behöver i och för sig inte betyda att underlaget 

inte är representativt men som sagt bör enligt Boverket en viss försiktighet iakttas.
97

 

 

Från 2013 till idag har användandet av presumtionshyror ökat markant. Andelen 

nyproducerade hyresrätter med presumtionshyra i riket från 2013 fram till skrivande 

stund är uppe i 76 procent.
98

  

 

Hyresnivåer 

Statistikunderlaget avseende presumtionshyresnivåer kontra hyror i 

bruksvärdessystemet är något begränsat. Hyresgästföreningen menar dock att i 

förhållande till den allmänna hyresnivån ligger presumtionshyror på en hög nivå.
99

 

Skillnaden mellan presumtionshyror och bruksvärdeshyror är i genomsnitt betydligt 

större i Stockholm jämfört med övriga landet.
100

 För färdigställda hyreslägenheter i 

det allmännyttiga beståndet under 2011-2013 har hyresnivåerna skiljt sig beroende på 

typ av hyresförhandling. Den genomsnittliga hyresnivån (kr/kvm,år) för de 

allmännyttiga hyreslägenheterna framgår av tabell 3. 
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Tabell 3. Genomsnittlig hyresnivå för allmännyttiga bostadsföretag i kr/kvm,år.

 101
 

År 2011 2012 2013 
Traditionellt förhandlande hyror 1328 1331 1400 

Presumtionshyror 1458 1425 1441 

Hyresvärd sätter hyran på egen hand 1351 1364 1558 

 

Underlaget är framtaget av SABO och bearbetat av Boverket. Presumtionshyrorna har 

hållit sig på en relativt jämn och hög nivå medan de egensatta hyrorna ökade markant 

under 2013. Det bör noteras att underlaget enbart omfattar allmännyttans färdigställda 

hyreslägenheter och kan inte anses representativt för de privata hyresvärdarnas 

hyressättning.  

 

Enligt en rapport från Hyresgästföreningen ligger de egensatta hyrorna på den högsta 

nivån men presumtionshyrorna har sedan 2007 närmat sig och detta på grund av att de 

ökat cirka 40 procent sedan 2007. I Stockholm uppges skillnaderna mellan 

presumtionshyror och egensatta hyror vara mycket små. I Göteborg och 

Öresundsregionen skiljde det cirka 7-10 procent 2014.
102

 

 

  

                                                      
101

 Boverket (2014) s. 102 
102

 Hyresgästföreningen (2013c) s. 4 



Finns det en fasa inför infasningen? 

 

 41 

 

3 Värdering 

Detta kapitel presenterar grundläggande metoder för fastighetsvärdering för att ge 

en teoretisk bakgrund till frågeställningarna. 

 

3.1 Värderingsmetoder 

Vid värdering av hyresfastigheter och andra kommersiella fastigheter finns flertalet 

analytiska värderingsmetoder att välja mellan. Följande avsnitt tar upp de aktuella 

metoderna och beskriver dem kortfattat. 

 

3.1.1 Ortsprismetoden 

Ortsprismetoden går ut på att marknadsvärdet uppskattas utifrån jämförbara nyligen 

genomförda transaktioner. Utifrån vissa parametrar hittas liknande fastigheter som 

kan används som jämförelseobjekt. Parametrarna kan till exempel vara geografisk 

delmarknad, typkod, uthyrningsbar area/boarea, ålder, standard, tomtstorlek med 

flera. Det är framförallt vid värdering av småhusfastigheter som ortsprismetoden 

används då svårigheten annars ligger i att hitta jämförbara fastigheter. De viktigaste 

faktorerna att ta hänsyn till är tidsspannet, det geografiska läget samt fastighetens 

beskaffenhet vad gäller ändamål. Mycket kan ha skett på marknaden de senaste åren 

så jämförelseobjekten bör vara så samtida som möjligt. Vad som avses med det 

varierar från fall till fall där det i en marknad med hög omsättning kan innebära en 

tidsaspekt på ett halvår tillbaka medan det i andra marknader med glesbygd och låg 

omsättning kan innebära en tidsaspekt på minst tre år.
103

 Även om priset räknas upp 

till dagens penningvärde kan prisbilden vara missvisande vid stora svängningar i 

fastighetsmarknaden. Vid värdering av ett objekt i centrala lägen bör även 

jämförelseobjekten vara lokaliserade i de centrala delarna och i orter med liknande 

marknader och förutsättningar. Till sist bör ändamålet, till exempel småhusfastighet, 

för fastigheten vara densamma som för jämförelseobjekten.
104

  

 

När jämförelseobjekten har identifierats finns det fyra olika metoder att använda där 

olika nyckeltal tas fram för att uppskatta ett marknadsvärde. Detta görs eftersom 

fastigheterna ofta egenskapsmässigt avviker från varandra. De fyra metoderna är: 

 

● Areametoden 

● Nettokapitaliseringsmetoden 

● Bruttokapitaliseringsmetoden 

● Köpeskillingskoefficientmetoden 
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Areametoden  

Areametoden baseras på uthyrningsbar area. För samtliga jämförelseobjekt görs en 

dividering av köpeskillingen med antalet kvadratmeter uthyrningsbar area. 

Medelvärdet av samtliga objekt appliceras sedan på värderingsobjektet och ett 

bedömt marknadsvärde fås fram genom att multiplicera med uthyrningsbar area.
105

 

 

Nettokapitaliseringsmetoden 

Nettokapitaliseringsmetoden baseras på fastighetens driftnetto. Driftnettot utgörs av 

fastighetens hyresintäkter subtraherat med kostnader för vakanser, drift och underhåll 

samt fastighetsskatt.
106

 För att uppskatta ett marknadsvärde räknas en 

nettokapitaliseringsfaktor fram genom att ta varje jämförelseobjekts driftnetto 

multiplicerat med uthyrningsbar area dividerat med köpeskillingen, följt av 

medelvärdet av samtliga objekt. Nettokapitaliseringsfaktorn appliceras sedan på 

värderingsobjektet för att få fram ett bedömt marknadsvärde. I dagligt tal används 

sällan nettokapitaliseringsfaktor utan det mer välkända begreppet 

direktavkastningskrav på totalt kapital och är ett mycket välanvänt mått.
107

 

 

Bruttokapitaliseringsmetoden 

Metoden använder sig av bruttokapitaliseringsfaktorn, vilket är pris per hyreskrona, 

för att bedöma marknadsvärdet. Metoden används då det är svårt att uppskatta drifts- 

och underhållskostnader men eftersom den enbart kräver uppgifter om 

hyresintäkterna gör det att värderingen blir något mer osäker. För att räkna ut faktorn 

divideras köpeskillingen med de totala hyresintäkterna för fastigheten. Återigen är det 

medelvärdet av samtliga jämförelseobjekt som ger faktorn vilken sedan ska appliceras 

på värderingsobjektet.
108

 

 

Köpeskillingskoefficientmetoden 

Den sista metoden, som även kallas K/T-metoden, används främst vid värdering av 

småhus där marknadsvärdet uppskattas med hjälp av fastighetens taxeringsvärde. 

Skatteverket fastställer vanligtvis taxeringsvärdet vart tredje år och det ligger sedan 

till grund för bland annat beskattningen av fastigheten. Vid en ortsprisanalys är det 

viktigt att jämförelseobjekten är taxerade samma år för att undvika felaktiga 

avvikelser. K/T-talet beräknas genom att ta medelvärdet av jämförelseobjektens K/T-

värden, det vill säga köpeskillingen dividerat med taxeringsvärdet. K/T-talet 

multipliceras sedan med värderingsobjektets taxeringsvärde för att få fram en 

slutgiltig bedömning av marknadsvärdet.
109
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Taxeringsvärdet kan vara inaktuellt på grund av tillbyggnader eller större 

renoveringar och bör alltid kontrolleras. Det är en förhållandevis översiktlig 

bedömning och fångar inte mikroläget.
110

 

 

3.1.2 Avkastningsmetoden 

Fördelen med de nyss beskriva ortsprismetoderna är att de använder sig av faktiska 

transaktioner som visar investerarnas betalningsvilja. Nackdelen är att det i många 

fall, i synnerhet vid större fastigheter, är svårt att hitta jämförelseobjekt. Då är 

avkastningsmetoden ett välanvänt och bra alternativ.
111

 Avkastningsmetoden går ut på 

att uppskatta fastighetens framtida driftnetton och marknadens avkastningskrav, det 

vill säga vilken ränta en investerare kräver för att förvärva och förvalta en fastighet 

under en viss tidsperiod. Det finns två varianter av avkastningsmetoden, vilka är 

direktavkastningsmetoden samt kassaflödesmetoden. 

 

Direktavkastningsmetoden 

Direktavkastningsmetoden är den enklare av de två och bygger på fyra antaganden: 

ett normaliserat driftnetto (DN), konstant tillväxt i DN (g), avkastningskrav (r) samt 

att fastigheten har en evig livslängd. Marknadsvärdet beräknas genom att 

nuvärdesberäkna
112

 med hjälp av Gordons formel
113

:  

 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =
𝐷𝑁

𝑟 − 𝑔
 

 

 

Kassaflödesmetoden 

Skillnaden mellan direktavkastningsmetoden och kassaflödesmetoden är att de första 

åren utreds mer noggrant vid beräkning med kassaflödesmetoden. Marknadsvärdet 

uppskattas enligt följande formler:  

 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  ∑
𝐷𝑁𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑡

𝑡=1

+
𝑅

(1 + 𝑟)(𝑡+1)
 

 

𝑅 =
𝐷𝑁(𝑡+1)

(𝑟 − 𝑔)
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Först bestäms en kalkylperiod (t) utifrån antingen investerarens planeringshorisont 

eller investeringens ekonomiska livslängd. Kalkylperioden är vanligtvis fem eller tio 

år. Inom perioden uppskattas in- och utbetalningar för att få fram driftnetton som 

sedan nuvärdesberäknas med hjälp av kalkylräntan (avkastningskravet). Vid en 

värdering där marknadsvärdet söks ska kalkylräntan härledas från marknaden, till 

exempel genom ortsprismetoder.
114

 Värderingsobjektet kommer i många fall ha en 

livslängd längre än kalkylperioden så därför uppskattas ett restvärde som 

representerar alla framtida in- och utbetalningar. Med hjälp av Gordons formel, där 

DN är det normaliserade driftnettot året efter kalkylperiodens slut, bedöms restvärdet. 

Samtliga driftnetton och restvärdet nuvärdesberäknas för att få fram ett bedömt 

marknadsvärde.  

 

3.1.3 Produktionskostnadsmetoden 

Produktionskostnadsmetoden består i att bedöma marknadsvärdet utifrån markvärdet 

plus produktionskostnader minus värdeminskningen. Metoden används i mindre 

utsträckning i Sverige men kan ha viss praktisk betydelse vid 

marknadsvärdesbedömning av nybyggnadsprojekt i kombination av andra 

värderingsmetoder.
115

 Markvärdet erhålls vanligtvis genom ortsprismetoden. 

Produktionskostnaderna kan beräknas antingen genom en direkt kostnadsberäkning 

av en ny byggnad eller genom att indexuppräkna de historiska 

produktionskostnaderna. Värdeminskningen består i den minskningen som 

uppkommit genom ålder och bruk och genomförs med hjälp av en 

nedskrivningsmodell. Produktionskostnadsmetoden bör användas med försiktighet 

men är användbar som kontrollmetod av andra värderingsmetoder.
116
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4 Intervjustudie 

I detta kapitel presenteras resultaten av den intervjustudie som är en del av 

undersökningen. Kapitlet inleds med en presentation av de deltagande 

respondenterna. Det avslutas sedan med en omfattande redovisning av 

respondenternas svar vid intervju. Texten är skriven på sådant sett att en 

sammanfattad bild av intervjuerna ges även då citaten inte läses. 

 

4.1 Presentation av respondenter 

4.1.1 Privata fastighetsägare 

Stena Fastigheter 

Stena Fastigheter är en del i Stenakoncernen och ett av Sveriges största privatägda 

fastighetsföretag. Bolagets affärsidé är att med hyresrätten som bärande 

upplåtelseform långsiktigt utveckla bostäder och lokaler i prioriterade 

tillväxtregioner. Detta tar sig uttryck i att företaget äger och förvaltar 23 600 

hyresrätter och cirka 3 100 lokaler främst i Stockholm, Göteborg och 

Öresundsregionen med ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 26 miljarder kronor. 

Fördelningen mellan regionerna är relativt jämn. Genom bolaget Stena Realty finns 

även ett visst ägande i Europa och USA. Bolagets hållbarhetsarbete innefattar bland 

annat att all nyproduktion ska uppnå Miljöbyggnad Silver. Stena Fastigheter har som 

mål att producera 500 hyresrätter per år och har för detta en egen projektavdelning. 

De satsar även mycket på upprustning av det befintliga beståndet där störst fokus 

ligger på fastigheter byggda under miljonprogrammet. Omsättningen för 2015 

uppgick till 3,1 miljarder kronor.
117

 

 

Intervjun genomfördes i Malmö 30 mars 2016 med Staffan Persson, fastighetschef.  

 

Rikshem AB 

Rikshem AB är ett av Sveriges största fastighetsbolag och ägs av Fjärde AP-fonden 

och AMF Pensionsförsäkring AB. Deras affärsidé är att förvärva, förvalta och 

utveckla bostäder och samhällsfastigheter på utvalda tillväxtmarknader i Sverige. 

Bland annat äger de fastigheter i Sveriges fem största städer samt Helsingborg, 

Jönköping, Sundsvall med flera. De investerar långsiktigt och profilerar sig mot att 

kunna erbjuda boende för äldre. Genom att sträva efter långsiktigt ägande och god 

samverkan med kommunerna ser de sig som ett “nationellt allmännyttigt” bolag.
118

 

Deras lägenhetsbestånd består av 26 000 lägenheter, varav 5 000 äldreboenden och 1 

600 studentbostäder, med ett sammanlagt marknadsvärde om 34 miljarder kronor.
119
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Bostäder svarar för cirka 62 procent och samhällsfastigheter för cirka 38 procent av 

verkligt värde. Vid utgången av 2015 hade de 1 052 lägenheter i produktion varav 

486 av dessa är hyresrätter. Omsättningen för 2015 uppgick till 2 039 miljoner kronor 

och årets resultat efter skatt landade på 1 964 miljoner kronor.
120

 

 

Intervjun genomfördes i Stockholm 1 april 2016 med Sven-Göran Svensson, tf. VD, 

tidigare förvaltningschef. 

 

Ikano Bostad 

Ikano Bostad är Ikanogruppens fastighetsbolag. Det ägs i sin helhet av familjen 

Kamprad. Affärsidén går ut på att äga, producera och utveckla bostadsfastigheter i 

tillväxtområden. De äger fastigheter i Stockholm, Danderyd, Västerås, Lund och 

Malmö där de producerar både hyresrätter och bostadsrätter. I slutet av 2015 uppgick 

antalet lägenheter i nyproduktion till 1 300 och totalt äger bolaget cirka 5 900 

hyreslägenheter i de ovan nämnda regionerna. Fastigheternas sammanlagda bedömda 

marknadsvärde är drygt 3,6 miljarder kronor. Som en del i sitt hållbarhetsarbete 

driver Ikano Bostad en fritidsgård i anslutning till sina fastigheter i Rågsved i 

Stockholm. Omsättningen under 2015 uppgick till 270 miljoner kronor och resultatet 

efter skatt samma år landade på 188 miljoner kronor.
121

 

 

Intervjun genomfördes över telefon 11 april 2016 med Cecilia Önnevik, affärschef 

Nya Hyresbostäder. 

  

ByggVesta AB 

ByggVesta är ett fastighetsbolag som arbetar med att bygga och förvalta hyres- och 

bostadsrätter. Bolaget, som grundades 1951, arbetade tidigare med kommersiella 

fastigheter men är sedan 2005 ett renodlat bostadsföretag. De inriktar sig på Sveriges 

storstadsregioner där de satsar på miljövänliga attraktiva hyresrätter. ByggVesta ägs 

till 80 procent av Stella Holding från Seattle, USA och till 20 procent av Nordfelt 

Fastigheter AB.
122

 Projektportföljen uppgick i slutet av 2014 till 2700 lägenheter. 

Omsättning för 2014 uppgick till ca 465 miljoner kronor och resultatet samma år 

slutade på en förlust om drygt en miljon kronor.
123

 

 

Intervjun genomfördes i Stockholm 4 april 2016 med Marcus Svensson, VD för 

ByggVesta Development AB. 

 

4.1.2 Allmännyttiga fastighetsägare 

Familjebostäder 
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Familjebostäder bildades 1936 och är ett dotterbolag till Stockholms Stadshus AB 

som ägs av Stockholms stad. Familjebostäder har i uppdrag att vara med i 

utvecklingen av staden och har som mål, i linje med Vision 2040 - Ett Stockholm för 

alla
124

, att bidra med fler hyresrätter i Stockholm. De har som mål att byggstarta 1 

000 nya lägenheter varje år och har drygt 4 000 lägenheter i sin projektportfölj. Under 

2015 förhandlade Familjebostäder med Hyresgästföreningen Region Stockholm och 

slöt avtal om hyra för totalt fem nyproducerade fastigheter där samtliga hyressattes 

med presumtionshyra. Familjebostäder äger och förvaltar drygt 19 000 

hyreslägenheter i Stockholms kommun med ett sammanlagt marknadsvärde om 28,6 

miljarder kronor. Andelen nyproduktion, med byggår från 2005 och framåt utgör 

cirka 16 procent av beståndet. Omsättningen för 2015 uppgick till 1 762 miljoner 

kronor och årets resultat efter skatt landade på 259 miljoner kronor.
125

 

 

Intervjun genomfördes i Stockholm 4 april 2016 med Michaela Andersson, jurist och 

Jan Kårebrandt, fastighetsanalytiker som sköter bolagets hyresförhandlingar. 

 

Lunds Kommuns Fastighets AB 

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) är ett helägt kommunalt fastighetsbolag som 

bildades 1947. LKFs vision är en framtid med fler och bättre hem och det 

gemensamma målet tillsammans med Lunds kommun är att göra Lund till en 

attraktivare stad. De har som mål att bygga 250-300 nya bostäder varje år men satsar 

även mycket på att utveckla det befintliga beståndet. Fram till 2018 har de 

pågående/planerade projekt för cirka 1 900 nya boenden. De agerar hållbart och 

miljösmart och ger sina hyresgäster en större möjlighet att påverka sitt boende. LKF 

äger och förvaltar strax över 9 000 hyreslägenheter i Lunds kommun med ett 

sammanlagt marknadsvärde om 9,5 miljarder kronor. Omsättningen för 2015 uppgick 

till 891 miljoner kronor och årets resultat landade på 90 miljoner kronor.
126

 

 

Intervjun genomfördes i Lund 29 mars 2016 med Gunilla Flygare, affärsområdeschef, 

Arne Hisbro, bostadskonsulent samt Thomas Larsson, jurist.  

 

4.1.3 Fristående fastighetsvärderare 

NAI Svefa 

NAI Svefa är ett av Sveriges största fastighetskonsultbolag med geografisk närvaro i 

hela landet fördelat på 17 kontor. De bildades 1995 som Svefa Svensk 

Fastighetsvärdering men föddes redan mycket tidigare ur Lantmäteriverket som inte 

längre kunde kombinera myndighetsrollen med konsultverksamheten inom 

fastighetsvärdering.
127

 De erbjuder rådgivning inom värdering, analys, 

fastighetsutveckling, samhällsbyggnad, transaktion, uthyrning och 
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fastighetsinformation. Deras kundstruktur består av ungefär hälften offentliga och 

hälften privata uppdragsgivare där allt från stora fastighetsbolag, kommuner, 

myndigheter m.fl. till mindre lokala fastighetsaktörer beställer deras tjänster. Under 

2014 omsatte de cirka 160 miljoner kronor och året innan cirka 126 miljoner 

kronor.
128

 

 

Intervjun genomfördes i Stockholm 4 april 2016 med Jonas Åkerberg, 

affärsutvecklingsansvarig Värdering samt Roine Stenius, Värdering. 

 

CBRE 

CBRE bedriver konsultverksamhet och rådgivning inom fastighetsbranschen och 

omfattar åtta verksamhetsområden. Dessa är värdering, uthyrning, transaktion, 

industri & logistik, förvaltning, företagstjänster, building consultancy och retail.
129

 I 

Sverige har de kontor i Stockholm och Göteborg men globalt har de en stor 

utbredning med representation i varje världsdel med huvudkontor i Los Angeles. I 

Sverige har de runt 250 medarbetare och totalt sett 70 000 vilket gör dem till världens 

största företag inom fastighetsrådgivning.
130

 Under 2014 omsatte CBRE Sweden AB 

cirka 93 miljoner kronor och året innan cirka 78 miljoner kronor.
131

 

 

Intervjun genomfördes i Stockholm 1 april 2016 med Anders Norrman, Associate 

Director Valuation & Advisory. 

 

4.1.4 Fastighetsvärderare vid kreditinstitut 

Swedbank 

Swedbank är med hänsyn till antalet kunder Sveriges största bank. Banken, som 

härstammar från sparbanksrörelsen, har 275 kontor över hela landet och ca 4 400 

anställda. Förutom Sverige räknar Swedbank även de baltiska länderna som sina 

hemmamarknader. Bankens vision är att möjliggöra för människor, företag och 

samhällen att växa. För verksamhetsåret 2015 uppgick omsättningen till ca 37 

miljarder kronor. Av bankens totala utlåning om drygt 1 230 miljarder kronor är 

ungefär 960 miljarder kronor exponerade mot fastighetssektorn. Merparten av detta är 

utlåning till privatpersoner men ungefär 200 miljarder kronor av dessa riktas mot den 

kommersiella fastighetsmarknaden.
132

 

 

Intervjun genomfördes i Stockholm 5 april 2016 med Maria Broström, Real Estate 

Analyst.  

 

Handelsbanken 
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Handelsbanken grundades 1871 som Stockholms Handelsbank genom en utbrytning 

från dåvarande Stockholms Enskilda Bank. Banken har 463 kontor i Sverige och ser 

förutom Sverige även Storbritannien, Nederländerna, Danmark, Norge och Finland 

som sina hemmamarknader. För verksamhetsåret 2015 uppgick omsättningen till 

drygt 40 miljarder kronor.
133

 Utlåningen till fastigheter sker genom det helägda 

dotterbolaget Stadshypotek AB. Totalt uppgick utlåningen till allmänheten 2015 till 

936 miljarder kronor. Av detta utgjordes 312 miljarder kronor krediter mot den 

kommersiella fastighetsmarknaden.
134

 

 

Intervjun genomfördes i Malmö 30 mars 2016 med Nichlas Sarlin, 

fastighetsvärderare. 

 

4.1.5 Branschorganisationer  

Hyresgästföreningen 

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster och är 

Sveriges största hyresgästorganisation med cirka 530 000 medlemmar. De arbetar för 

att alla ska ha rätt till en bra bostad till en rimlig kostnad. De bedriver även ett 

omfattande opinionsarbete och påverkar beslutsfattare för hyresgästernas rättigheter 

och boendekvalitet samt hyresrättens ställning. För att åstadkomma detta har de satt 

upp två övergripande mål för all verksamhet: Bättre boende för hyresgästerna och 

Utökad medlemsnytta. Hyresgästföreningen utgör en central del i det kollektiva 

förhandlingssystemet och förhandlar hyror för hyresgästernas räkning. De förhandlar 

hyran åt alla hyresgäster som omfattas av en förhandlingsordning och inte bara åt sina 

medlemmar vilket gör att de varje år är delaktiga i hyresförhandlingarna för 90 

procent av alla hyresrätter i Sverige. Detta motsvarar ungefär 1,5 miljoner lägenheter 

och 3 miljoner hyresgäster.
135

  

 

Två intervjuer genomfördes. Den första genomfördes över telefon 7 april 2016 med 

Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningens riksförbund. Den andra 

intervjun genomfördes i Lund 18 april 2016 med Margareta Björkvald, utredare för 

Hyresgästföreningens riksförbund. 

 

Fastighetsägarna 

Fastighetsägarna är fastighetsägarnas intresse- och branschorganisation. 

Organisationen har runt 17 000 medlemmar där majoriteten är fastighetsägare med 

hyresrätter. De arbetar aktivt efter visionen om ett hållbart samhälle med 

välfungerande fastighetsmarknad och marknadsmässiga villkor för fastighetsägare. 

De har som uppgift att främja och tillvarata fastighetsägarnas gemensamma intressen 

i branschfrågor. Detta sker genom opinionsbildning och aktivt deltagande i debatten. 

Fastighetsägarna Sverige är uppdelade i fyra regionala föreningar. Dessa är 
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Fastighetsägarna Syd, Stockholm, MittNord samt GFR. Fastighetsägarna företräder 

ofta sina medlemmar i de kollektiva hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen 

som motpart.
136

 

 

Två intervjuer genomfördes. Den första genomfördes i Malmö 30 mars 2016 med 

Susanne Rikardsson, VD Fastighetsägarna Syd och Carl-Lennart Lagerström, 

affärschef Fastighetsägarna Syd. Den andra intervjun genomfördes i Stockholm 4 

april 2016 med Mikael de Faire, Chef Förhandlingsverksamheten Fastighetsägarna 

Stockholm. 

 
4.2 Allmänt om presumtionshyra 

Som en första del i intervjustudien undersöks aktörernas allmänna åsikter om 

presumtionshyra samt i vilken utsträckning de kommer i kontakt med den. Trots att 

undersökningen inte direkt syftar till att undersöka detta tjänar det som viktig 

bakgrundsinformation vid analysen av intervjustudien. 

 

4.2.1 Åsikter från fastighetsägare 

Den generella åsikten från fastighetsägarsidan är att presumtionshyra infördes med 

anledning av problemen i det svenska hyressättningssystemet. Det behövdes en 

lösning, ett system, som tog hänsyn till de dyra produktionskostnaderna och 

presumtionshyressystemet blev resultatet.  

 
“Det är en konstig fågel och allting bottnar i de problem som finns i 

hyressättningssystemet och de har försökt att hitta lösningar som uppstår just p.g.a. 

det tokiga systemet som vi har. Och då har presumtionshyran varit ett sådant 

system.”
137

 

 

Rikshem är ett relativt ungt bolag som inte byggt särskilt mycket. De har försökt 

använda presumtionshyra två gånger, i Uppsala respektive Knivsta, men har inte 

lyckats få till ett avtal med Hyresgästföreningen som trots att de accepterat kalkylen 

ändå har kommit fram till att hyran blivit för hög. Istället har Rikshem satt hyran själv 

där de kör med en egen modell, ett så kallat rabattsystem. 

 
“Men som sagt vi har gått på pumpen i de här lägena men vi har ju gjort en annan 

konstruktion istället: vi sätter hyran ett antal år, 5 år framåt, och så ger vi en 

personlig rabatt ner till nu. Så höjningen blir då runt 1 procent per år. 

Hyresgästerna har gillat det upplägget för då vet de vad som gäller så det tycker de 

är bra.”
138

 

  

Det har varit ett nödvändigt ont, ett undantag som kommit att bli regel. Det menar 

Familjebostäder som även säger att presumtionsregeln har varit en förutsättning för 
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nybyggnation av hyresrätter i vissa lägen även om det är svårt att spekulera i hur det 

skulle ha varit utan det. Eftersom de är kommunägda så har de ett uppdrag av leverera 

ett visst antal bostäder varje år och då har möjligheten till presumtionshyra hjälpt dem 

med detta. Sedan införandet 2006 har presumtionshyror kommit att bli allt mer 

vanligt förekommande, särskilt efter 2010. Familjebostäder uppger att det i alla 

hyresavtal som utgör presumtionshyra tydligt framgår att det är presumtionshyra. 

 
“Nej, det är ingen önskvärd hyressättningsmetod men det hade inte fungerat om vi 

hade varit begränsade till de hyresnivåer som varit möjliga att avtala om enligt 

befintligt bruksvärdessystem.”
139

 

LKF har en positiv bild av presumtionshyran. Det är ett sätt att möjliggöra 

nyproduktion då de kan bygga på ställen som det annars inte hade gått att bygga på. 

 
“Vi har ju ett hyressättningssystem som har läget som en viktig faktor, så det 

påverkar naturligtvis. Så i centrala lägen kan vi ta ut en högre hyra än vad vi kan i 

våra yttre tätorter, typ Genarp, Veberöd, Revinge.”
140

 

 

“Presumtionshyran för oss är nyproduktionshyran; den hyran vi behöver för att 

projektet ska gå ihop.”
141

 

 

LKF är ett bolag som bygger mycket och alltid kommer att bygga mycket för att 

försörja kommunen med bostäder. Om inte möjligheten till presumtionshyra hade 

funnits hade de haft möjlighet att bygga ändå och själva satt den hyresnivån de hade 

behövt för att få projektet att gå ihop. De har en inriktning att varje projekt ska bära 

sina egna kostnader men deras hyressättningsmodell ger inte tillräckligt höga 

hyresnivåer för nyproduktion. Sedan 2009 har de haft cirka 15 projekt. 

 
“Man kan säga att vi har en övergripande inriktning att varje projekt ska bära sina 

egna kostnader. Det är en viktig princip som Hyresgästföreningen också är med på. 

Och Hyresgästföreningen och vi är också rörande överens om att vi ska fortsätta 

bygga.”
142

 

 

Bland de privata fastighetsägarna är det ByggVesta som sticker ut något och är 

mycket positiva till möjligheten till presumtionshyra. De har sedan 2008 förhandlat 

presumtionshyra för alla sina projekt förutom något enstaka. De har tydliga 

ägardirektiv som säger att de inte ska utsätta sig för risken i att inte ha en förhandlad 

hyra.  

 
“Vi kan på något sätt ändå vara ganska så glada att presumtionshyra finns. Annars 

hade det kanske varit fler som inte hade vågat bygga. Sen var det ju många som 

absolut vägrat presumtionshyra och det är fortfarande ganska många som är 

negativa. Men det är fler och fler [som använder sig av presumtionshyra]. Våra 

ägare har sagt att de inte vill utsätta sig för risken att inte ha förhandlad hyra. Vi 
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vill ha det. När lagen ändrades till 15 år så blev det ännu tydligare att det här är 

någonting som vi definitivt kan hoppa på.”
143

 

ByggVesta menar att de visar sina ambitioner som en långsiktig förvaltare för 

kommunen genom att förhandla fram presumtionshyra i deras projekt. Det blir då 

lättare att få tillgång till mark som dessutom är prisreducerad. 

“Det är enklare för en kommun att motivera att släppa ifrån sig mark för hyresrätter 

som i någon mån är prisreducerade jämfört med bostadsrätterna om du ser att det 

är en aktör som är långsiktig och vill ha förhandlade hyror. Då är det i alla fall en 

överenskommelse mellan Hyresgästföreningen och fastighetsägaren att det är den 

hyran som gäller: den är förhandlad [inom presumtionshyressystemet].”
144

 

På Ikano Bostad har de hittills inte använt sig av presumtionshyresmodellen. Vilket 

system de använder sig av beror helt på traditionen på orten men de ser helst att 

hyrorna ska vara möjliga att använda som jämförelsematerial vid en 

bruksvärdesprövning 

“Det är inte mitt förstaval på något sätt i och med att fastigheterna inte kan 

användas som jämförelsematerial i en bruksvärdesprövning.”
145

 

Stena Fastigheters mål är att ha en förhandlad hyra. De jobbar för att sätta en hyra 

inom ramen för Malmömodellen, vilket de anser är bra för marknaden i stort. Då det 

inte är möjligt att sätta nödvändig hyra med det vanliga systemet är 

presumtionshyressystemet ett bra substitut, även om det är ett tecken på att 

bruksvärdessystemet inte fungerar. 

“Jag brukar säga det att presumtionshyra finns, är ett tecken på 

bruksvärdessystemet inte riktigt fungerar.”
146

 

 

Stena Fastigheter har i Skåne endast använt sig av presumtionshyra i två projekt, 

vilket delvis beror på att de byggt i A-lägen där Malmömodellen fungerat, men även 

för att de har börjat bygga först på senare år. 

 

4.2.2 Åsikter från fastighetsvärderare 

Värderingsinstituten har som uppgift att bedöma ett marknadsvärde på en fastighet. 

Därför är deras allmänna åsikt om presumtionshyra av mindre betydelse. I de fall 

åsikter framförts redovisas de här. I övrigt fokuseras på i vilken omfattning 

respondenterna kommer i kontakt med presumtionshyra. 

 

Swedbank i Stockholm kommer inte i kontakt med presumtionshyror i någon större 

omfattning. De kunde räkna upp cirka sju fall de senaste åren där de med säkerhet 

kunde säga att hyran sattes inom ramen för presumtionshyressystemet. 
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Vid de tillfällen NAI Svefa värderat hyresrätter i Stockholmsregionen förekommer 

presumtionshyror, förhandlade och oförhandlade hyror i ungefär lika stor omfattning.  

Handelsbanken i Malmö har ännu mindre erfarenhet av presumtionshyror då de under 

de senaste åren endast kunde räkna upp tre projekt där presumtionshyra använts. 

Samtliga var nybyggnadsprojekt varav ett projekt slutligen fick en hyresnivå utanför 

presumtionshyressystemet.  

CBRE menar att möjligheten till presumtionshyra har varit en av faktorerna som 

drivit på marknaden för hyresrätter. Vid värdering stöter de på nybyggnadsprojekt 

med presumtionshyra i genomsnitt varannan månad och ibland också i samband med 

transaktioner. Första gången de kom i kontakt med det i praktiken var runt 2011 och 

anledningen till att det var så pass sent tror de har att göra med finanskrisen 2008.  

“Man kan säga att indirekt, att det här [med presumtionshyra] har kommit, har 

drivit på marknaden lite grann. För just att bygga nyproduktion av flerbostadshus 

med upplåtelseform hyresrätt har blivit lite poppigt just nu. Det är någonting som 

har tagit fart sista åren så att säga.”
147

 

 

4.2.3 Åsikter från branschorganisationer 

Hyresgästföreningen riksförbundet 

Det var Hyresgästföreningen som under 2003 tog initiativet till ett nytt system för 

nyproducerade hyresrätter. De behövde ett system som tog hand om den dyra 

nyproduktionen vilket utmynnade i möjligheten att sätta presumtionshyror i tio år. 

Systemet i stort har fungerat bra men de vill även trycka på att det är många externa 

faktorer som påverkar nyproduktionen och hyressättningen är bara en del i det hela. 

Trots att respondenterna inte sitter med vid de lokala förhandlingsborden så kommer 

de ofta i kontakt med presumtionshyror centralt. 

 
“Det var faktiskt Hyresgästföreningen som tog initiativet till presumtionshyrorna 

när det infördes 2006. Och det vi konstaterade då och vad vi konstaterat nu är att 

det som byggs i vårt land är väldigt dyrt. Det är dyrt att bygga hyresfastigheter i 

Sverige. Då behövde man något system för att kunna behandla nyproduktion där 

kostnader hamnade över de bruksvärdeshyror som sattes. Man kom på det här med 

presumtionshyra, att i de fallen en hyresvärd kan presentera en kalkyl och påtagligt 

visa att det kräver en hyra som ligger över bruksvärdeshyran på orten, ska man 

kunna göra så att hyran ska presumeras i tio år. I stort så har det systemet fungerat 

bra. [...] Sen måste man också komma ihåg det här med nyproduktion, varför det 

byggs så lite och så dyrt. Det har mycket mer att göra med skatter, kommunernas 

ansvar, brist på planbelagd mark, låg konkurrens i byggsektorn, väldigt höga 

byggkostnader, långa planläggningstider etc. Så det är många externa faktorer som 

påverkar nyproduktionen som sådan. Den ingången måste man ha när man studerar 

hyresmarknadens funktion och presumtionshyror.”
148
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På senare år har presumtionshyran avvikit från vad grundtanken med den var. Hänsyn 

skulle tas till produktionskostnaderna vilket var det väsentliga men i nuläget pressas 

hyrorna upp på grund av olika riskpåslag och allt högre avkastningskrav. Påslagen 

och avkastningskraven följer inte den reellt låga risken fastighetsägaren tar när denne 

investerar i hyresfastigheter.  

“Presumtionshyra var en lösning för att kunna ta hand om kalkylen. På så sätt var 

det ju en lösning som vi hade ganska stor del i att den kom till överhuvudtaget. Den 

allmänna åsikten just för dagen är att presumtionshyran avviker i nivå från vad som 

var grundtanken med den. Grundtanken var att det skulle kunna gå att ta hänsyn till 

produktionskostnaderna i förhandlingarna och att hyresnivån skulle täcka dem. Men 

nu ligger det andra riskpåslag och avkastningskrav i kalkylen som gör att hyran 

pressas upp på ett sätt som inte stämmer överens med grundtanken. [...] Påslagen 

rimmar inte överens med den reella risk som man faktiskt tar. Hyresfastigheter är en 

bra investering med tanke på den stora efterfrågan i kombination med ett 

utbudsunderskott så man tar inte så höga risker. Räntenivåerna är också låga men 

det har inte avspeglat sig i sänkta avkastningskrav.”
149

 

Fastighetsägarna – branschorganisationen 

Både Fastighetsägarna Syd och Stockholm är negativa till presumtionshyra som 

fenomen. Fastighetsägarna Syd menar att man bygger in ett osäkerhetsmoment i 

prissättningen av bostäder. Men samtidigt finns en viss acceptans då 

presumtionshyrorna fyller sitt syfte i mindre tillväxtorter där det inte går att bygga 

inom ramen för de förhandlade hyrorna inom bruksvärdessystemet. Det är å andra 

sidan ett bevis på att bruksvärdessystemet inte fungerar. 

“Vi kan vara rörande överens om att presumtionshyror, som vi ser det, är ett sätt att 

bromsa utvecklingen av hyresnivåerna. Sen är det så att på många orter i landet 

hade man inte kunnat ta högre hyror, så det är inte det handlar om. 

Presumtionshyra handlar istället om att man bygger in ett osäkerhetsmoment i 

prissättningen av bostäder. [...] Bruksvärdessystemet ger inte utrymme på många 

orter, Lund och Växjö o.s.v., att bygga enligt de bruksvärdesnivåer som finns. Då 

har man presumtionshyrorna som en möjlighet så det är egentligen ett bevis på att 

bruksvärdessystemet inte fungerar. Om man spetsar till det.”
150

 

Fastighetsägarna Stockholm är på samma linje som Fastighetsägarna Syd men vill 

även lyfta ytterligare en aspekt och det är att Hyresgästföreningen har veto i 

förhandlingen. Kommer de inte överens så blir det inget avtal om presumtionshyra 

och fastighetsägaren är då helt utelämnad till att sätta hyran själv. 

“Vi är rätt negativa till det som fenomen över huvud taget och att man behöver ta 

till något som presumtionshyror visar att systemet i sig inte fungerar. För egentligen 

så blir det någon form av hybrid av bruksvärdessystemet. Och eftersom 

bruksvärdessystemet inte fungerar så måste man ta till någonting annat som kanske 

gör att parterna kan träffa överenskommelser i alla fall. Generellt är vi negativa till 

presumtionshyror och en annan viktig orsak till det är att vi tycker att 

Hyresgästföreningen har fått ett veto i det här. Det är ju så att om man inte kommer 
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överens så blir det ingenting; vilket är problematiskt. I alla fall i Stockholm har det 

lett till att det inte tecknas så många överenskommelser på nyproduktionen, varken 

presumtionsöverenskommelser eller bruksvärdesöverenskommelser. Istället blir det 

så att fastighetsägaren sätter hyran själv. Det där tror jag alla inte har klart för sig. 

Presumtionshyra är en förhandling. Om den ena parten inte vill blir det ingenting. 

Det är jätteviktigt att komma ihåg. Det är den stora invändningen: 

bruksvärdessystemet klarar inte av det här. Och som vi ser det är fastighetsägaren 

utlämnad till förhandlingsparten om det ska bli någon överenskommelse eller 

inte.”
151

 

Fastighetsägarna Syd menar att på ett teoretiskt plan är presumtionshyran kostnaden 

för nyproduktion och borde då utgöra ett bruksvärde. I annat fall omöjliggörs 

nybyggnation. 

 
“Det man bygger för i de fallen är ju den hyra man måste plocka ut för att kunna 

bygga och då är ju det egentligen en del av bruksvärdet. Det finns ju ett glapp 

mellan de hyror som är förhandlade på orten och det som det kommunägda 

bostadsbolaget lägger fram i en presumtionshyreskalkyl till Hyresgästföreningen. 

Men tanken är egentligen affärsmässigt att varje projekt ska bära sig själv, så det 

borde vara bruksvärdet i nyproduktion som presumtionshyrorna ger. Annars är det 

ett system som inte fungerar.”
152

 

 

Fastighetsägarna Syd kommer i det dagliga arbetet inte i kontakt med 

presumtionshyra särskilt mycket. De har en konsultverksamhet som förhandlar på 

uppdrag av deras medlemmar men under de senaste tio åren har endast en handfull 

projekt varit inom presumtionshyressystemet.  

“Det finns en stark tvekan hos våra medlemmar kan man säga, så vi får egentligen 

knappt några förfrågningar om att ge oss i kast med presumtionsförhandlingar.”
153

 

Däremot kommer de indirekt i kontakt med presumtionshyra i och med att det bygger 

in ett systemfel i hyresmarknaden. Objekten med presumtionshyra kan ju inte 

användas som jämförelseobjekt vid en eventuell prövning i hyresnämnden. 

“Vi kommer i kontakt med presumtionshyror och dessa bygger in ett systemfel. Det 

handlar inte så hemskt mycket om att man använder presumtionshyror, utan att man 

lever med konsekvenserna av presumtionshyrorna. Hur dessa påverkar spelreglerna 

på en marknad. Det är spelfördärv helt enkelt. Man kan inte bygga utan att använda 

sig av presumtionshyra om nivåerna för nyproduktion ligger inom presumtionen. 

Man kan inte använda nyproduktionshyrorna som jämförelseobjekt vid en prövning i 

nämnden eftersom de ju inte är förhandlade på vanligt sätt. Presumtionshyrorna kan 

inte heller användas vid en ordinär förhandling med Hyresgästföreningen.” 
154

 

Fastighetsägarna Stockholm kommer främst i kontakt med presumtionshyror som 

branschorganisation men även genom det helägda bolaget Fastighetsägarna Service 

som förhandlar hyror inklusive presumtionshyror som ombud för sina kunder. 
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4.3 Presumtionshyrans påverkan på verksamheten 

Denna del av intervjustudien undersöker på vilket sätt förekomsten av 

presumtionshyra har påverkat respondentens verksamhet. För fastighetsägare gäller 

detta främst hur hänsyn tas till osäkerheten i presumtionshyran vid 

investeringstillfället samt hur det har påverkat förhandlingen med 

Hyresgästföreningen. I fråga om fastighetsvärderare gäller det framför allt hur en 

värdering görs då presumtionshyra föreligger och för branschorganisationerna rör det 

främst hur införandet av presumtionshyra påverkat förhandlingen. 

 

4.3.1 Åsikter från fastighetsägare 

Hur har införandet av presumtionshyra påverkat investeringarna?  

Familjebostäder menar att möjligheten att avtala om presumtionshyra har underlättat 

byggandet av hyresrätter (se avsnitt 4.2.1). I sitt ägaruppdrag är de dock ålagda att 

producera bostäder. Hur hyressättningen hade gått till för att få ekonomi i 

investeringarna i ett sådant läge vill de dock inte spekulera i. Eventuellt hade det 

blivit aktuellt med nedskrivningar. 

 
“Affärsmässigheten är ju en viktig del, men det är ju så att det finns ett politiskt 

uppdrag i botten. Så vi hade säkert byggt ändå, men frågan är ju om det kan stå i 

strid med andra regler om man skulle gå med förlust i det enskilda projektet. Så det 

blir att spekulera. Vi vet ju inte hur man hade hanterat den förlusten om man inte 

kan ta ut den på hyran. Det är det ingen som vet.”
155

 

 

Som nämnt under avsnitt 4.2.1 utgör möjligheten att sätta presumtionshyra för LKF 

en förutsättning för att nå förhandlade hyror i samtlig nyproduktion. Även LKF har 

ett bostadsförsörjningsuppdrag och hade troligtvis byggt även utan möjligheten till 

presumtionshyra. För att få täckning för sina kostnader hade alternativet då istället 

varit att sätta hyran själv.  

 
“Jag tror det är så, att om vi inte haft presumtionshyra hade vi byggt ändå och 

hyressatt utifrån den hyra vi hade behövt. Vi hade inte klarat det i vår Lundamodell 

och då hade vi inte kunnat förhandla den. Hyresgästföreningen hade inte gått med 

på en sådan hyra så då hade vi satt hyran själva och hade i så fall fått ta risken att 

någon hyresgäst hade begärt bruksvärdesprövning. Så tror jag att det hade blivit om 

vi inte haft presumtionshyra.“
156 

 

Den privata sidan har inte samma press i sina ägardirektiv att leverera hyresrätter och 

gör det snarare på ekonomisk grund. Rikshem som enligt avsnitt 4.2.1 är negativt 

inställda till presumtionshyra bygger trots allt hyresrätter men använder sig av 

egensatt hyra. Införandet av presumtionshyra har därför inte påverkat deras 

möjligheter till investering eftersom de står utanför systemet.  
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Stena Fastigheter har som mål att deras hyror ska förhandlas inom 

bruksvärdessystemet. De har i sina kalkyler räknat på en viss hyresnivå och om det 

inte varit möjligt att förhandla den inom ramen för bruksvärdessystemet har det 

istället blivit presumtionshyra. De anser dock att de känner marknaden så pass bra att 

de kan vara säkra på att en hyra går igenom innan den är förhandlad och att 

möjligheten att sätta presumtionshyra därför inte varit avgörande i 

investeringsbeslutet.  

 
“De var inte förhandlade när spaden sattes i marken. Men ta Lomma t.ex., där hade 

vi räknat en hyra och så gick jag till Hyresgästföreningen. Vi ska förhandla hyra 

men vi behöver denna. Då började vi diskutera det hela och så kom vi fram till att 

det måste bli presumtionshyra i så fall. Så gick de med på det. Utifrån det vi 

kalkylerat, det har vi fått.”
157

 

 

ByggVesta använder sig som nämnt i avsnitt 4.2.1 gärna av presumtionshyra. De är 

tveksamma till om deras projekt hade varit genomförbara inom bruksvärdessystemet. 

Det har aldrig varit en fråga så de har aldrig undersökt det. På frågan om det hade 

varit möjligt att bygga inom bruksvärdessystemet svarade de:  

 
“Nej, det hade det inte varit. Eller! Vem vet! Det har inte varit en fråga. 

Hyresgästföreningen har, när vi kommit med ett hyresförslag, sagt att det här vill vi 

ha som presumtionshyra.”
158

 

 

Påverkan på investeringskalkylen 

Införandet av presumtionshyresmodellen har inte påverkat hur de tillfrågade bolagen 

kalkylerar inför nybyggnadsprojekt.  

 

Stena Fastigheter uppger att de inte tar någon finansiell höjd för vad som eventuellt 

skulle kunna hända efter 15 år. De har ej heller gjort några speciella antaganden i sin 

kalkyl. Kalkylen är likadan oavsett om det är presumtionshyra eller inte.  

 

LKF tar inte heller någon hänsyn i kalkylen till vad som kan hända efter 

presumtionstidens slut. Ingen höjd tas i kalkylen för att kompensera en eventuell 

osäkerhet om hyrorna efter presumtionstidens utgång. Presumtionshyran som används 

i kalkylen är baserad på andra faktorer så som produktionskostnad och det lämnas 

inget utrymme till riskkompensation.  

 
“Kalkylen bygger ju på att det ska gå ihop under kalkyltiden så någon överhyra tas 

inte ut. [...] Skillnaden i hyra beror på produktionskostnaderna enligt kalkylen och 

fördelningen enligt Lundamodellen och inte förutsättningarna i 

presumtionshyressystemet.”
159
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Hos Familjebostäder har införandet av presumtionshyra inte heller ändrat något 

väsentligt i investeringskalkylen. Normalt sett räknar de med en årlig hyreshöjning 

och inflationstakt på två procent. I projekt med presumtionshyra sätts ibland den 

årliga hyreshöjningen något lägre, på grund av att Hyresgästföreningen ofta yrkar på 

en lägre höjning av de objekt med de högsta månadshyrorna. I övrigt görs inga 

speciella antaganden om vad som händer efter presumtionstidens utgång.  

 
“Eftersom vi i investeringskalkylen inte tar någon hänsyn till de här 15 åren och det 

inte är någon brytpunkt i den så blir det egentligen inte så stor skillnad i vår kalkyl. 

Men vi får i alla fall täckning för våra kostnader.”
160

  

 

Inte heller Rikshem har, i de fall där de försökt förhandla fram en presumtionshyra, 

tagit någon höjd i kalkylen för att kompensera risken i presumtionstidens utgång.  

 

Påverkan på förhandlingen 

De flesta fastighetsägarna är överens om att införandet har påverkat förhandlingsläget 

med Hyresgästföreningen. Från att ha handlat om bruksvärde för den generella 

hyresgästen har fokus flyttats till att snarare behandla den kalkyl fastighetsägaren är 

ålagd att presentera.  

 
“Vi upplever att man från Hyresgästföreningens sida går in och vill förhandla om 

annat i kalkylen än hyresnivån, så som t.ex. avkastningskrav. Det gäller att parterna 

är överens om vad det är vi ska förhandla om.”
161

 

 

Rikshem, som aldrig lyckats nå en överenskommelse med Hyresgästföreningen, 

menar att Hyresgästföreningen är svåra att förhandla med när det gäller 

presumtionshyra. Bland annat så har Hyresgästföreningen haft uppfattningen att när 

man bygger på egen mark så är markpriset noll kronor. När de trots allt har lyckats nå 

samsyn angående kalkylen upplever Rikshem att Hyresgästföreningen trots allt drar 

sig ur förhandlingen då de tycker att den kalkylerade hyresnivån ligger för högt. 

 
“Det är väl lite grann så att verkligheten har kommit ifatt Hyresgästföreningen nu. I 

deras värld var det när det infördes en gång i tiden: “ja, nu blir hyran ganska hög 

och så kommer de andra hyrorna gå upp så när det blir dags efter tio år, långt bort i 

tiden, då kommer det att ha jämnat ut sig.” Men så har verkligheten inte riktigt 

blivit.”
162

 

 

ByggVesta upplever att Hyresgästföreningen i förhandling om presumtionshyra är 

mer benägna att acceptera högre hyror i bättre lägen trots att presumtionshyran ska 

vara kostnadsbaserad och inte lägesbaserad. Detta ställer till problem för ByggVesta 

då de bygger i mer perifera lägen i storstäderna. 
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Undersökning av hyresnivåer 

ByggVesta uppger att deras presumtionshyror ligger över bruksvärdeshyran men 

under de hyresnivåer för egensatta hyror som andra fastighetsägare sätter utan 

förhandling. Bruksvärdesnivån har de dock liten uppfattning om. ByggVesta bygger 

framförallt i områden där det saknas bruksvärdeshyror och därmed 

jämförelsematerial. 

 
“I Barkabystaden skiljer det kanske 120 kr/kvm,år upp till de som inte har 

förhandlad hyra. Och där ute finns det ingen som har satt hyran till 

bruksvärdessystemet. Jag tror egentligen att i nybyggnadsområden sätts bara 

presumtionshyror eller oförhandlade hyror.”
163

 

 

Rikshems egensatta hyror ligger i nivå med de presumtionshyror som tecknas på 

orten. Dessa kan inte användas som jämförelsematerial i juridisk mening, men 

eftersom folk ändå accepterar dem och hyr lägenheterna är det som att de utgör en ny 

jämförelsenivå i allmänhetens medvetande. 

 

Stena Fastigheter utgör allmännyttan i Lomma och har därför god information om hur 

bruksvärdeshyrorna ligger. I Lomma ligger deras presumtionshyra väldigt nära 

bruksvärdeshyran och det var nära att de lyckades förhandla in hyrorna i det ordinarie 

hyressättningssystemet. Presumtionshyran i Lund ligger i nivå med LKFs 

presumtionshyror, vilken de i och för sig anser vara väldigt låg. 

 

I Lund tillämpas systematisk hyressättning med Lundamodellen vilket gör att LKF 

har bra information om vad bruksvärdeshyran är för olika objekt och områden i Lund. 

Presumtionshyrorna som sätts varierar mycket stort. I vissa lägen kan 

presumtionshyran ligga på 2-3 procent över bruksvärdeshyran medan det i andra 

lägen skiljer så mycket som 20 procent. I de yttre tätorterna ligger 

presumtionshyrorna i regel 10-20 procent över bruksvärdesnivån.   

 

Stena Fastigheter påpekar dock att systematisk hyressättning, som Lunda- och 

Malmömodellen utgör, ej är rättsligt prövad och därför inte nödvändigtvis speglar 

bruksvärdet vid en prövning.  

 

Hyresnivån på de presumtionshyror som Familjebostäder förhandlar fram har stigit på 

senare tid på grund av ökade byggkostnader. De första presumtionshyrorna som sattes 

omfattades av olika typer av statligt stöd som investeringsstöd och stimulanser under 

villkor att hyresnivåerna hölls nere. Att dessa stöd senare kom att dras in har 

medverkat till ändrade förutsättningar för projekten som ska bära sina egna kostnader 

och därmed har utvecklingen gått mot ökade hyresnivåer i de fall presumtionshyror är 

aktuella. 

 
“Många av de här projekten har möjliggjorts med stöd av investeringsstöd och 

stimulanser. Då var man tvungen att hålla nere hyran för att få bidraget, så vi var 

lite nedåtdopade kan man säga.“
164
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Familjebostäder uppger att de har relativt god information om bruksvärdesnivåer. När 

det kommer till nybyggnation är dock inte den bruksvärdesnivån för äldre bestånd 

relevant. I “nya” områden med enbart nyproduktion finns vanligtvis inte några 

förhandlade bruksvärdeshyror för nyproducerade lägenheter att använda som 

jämförelse. Bruksvärdesnivån är därför okänd i dessa områden. 

 
“I andra områden där det finns ett äldre bestånd med förhandlade 

bruksvärdeshyror, t.ex. Farsta, där vi själva är verksamma, uppstår problematiken 

att de nyproducerade och de äldre lägenheterna inte är likvärdiga [de äldre är 

byggda på 1950-60-talet], och därmed inte likvärdiga ur ett 

bruksvärdesperspektiv.”
165

 

 

Vidare menar Familjebostäder att de många presumtionshyror som tecknats ligger på 

en relativt jämn nivå. I och med det stora antal presumtionshyror som tecknats har det 

kommit att etableras en hyresnivå som dock inte är att betrakta som bruksvärde, men 

som skulle kunna få en effekt på bruksvärdet när presumtionstiden löper ut.  

 

Alla fastighetsägare som använder sig av presumtionshyra genomför även årliga 

hyreshöjningar. Höjningarna ligger i nivå med de allmänna hyreshöjningarna på 

orten. LKF uppger att de vid tecknandet av sina första presumtionshyresavtal som ett 

resultat av förhandlingar med Hyresgästföreningen inte tillämpade årliga 

hyreshöjningar men senare förhandlingsresultat har lett till årliga hyreshöjningar av 

presumtionshyrorna. Även Familjebostäder höjer sina presumtionshyror årligen, men 

beroende på om Hyresgästföreningen arbetar för en återhållen hyresutveckling för de 

högst presumerade hyrorna ett år kan presumtionshyrorna få en något lägre höjning 

än den generella höjningen.   

 

4.3.2 Åsikter från fastighetsvärderare 

Hur värderas en fastighet med presumtionshyra? 

De fastighetsvärderare som deltagit i undersökningen svarar delvis olika på hur en 

fastighet med presumtionshyra ska värderas. Det finns oftast ingen given mall för hur 

det ska göras så det beror mycket på det enskilda fallet.  

 

NAI Svefa använder sig främst av en tioårig kassaflödesanalys vid värdering av 

bostadsfastigheter. Vid värdering av en bostadsfastighet med presumtionshyra 

påverkas värdet uppåt eller nedåt beroende på om hyrorna bedöms avvika från 

förhandlade hyror inom bruksvärdessystemet. Efter presumtionstidens utgång sker en 

anpassning av nivån i det fall den bedöms avvika från den förhandlade nivån. Vilka 

antaganden som görs för hyran åren efter presumtionstidens utgång beror på vilken 

nivå hyrorna ligger på. Skulle de angivna hyrorna upplevas som högre än en 

marknadsmässig hyra kan det få viss effekt på värderingen genom att hyran justeras 

nedåt. Likaså sker en justering uppåt om presumtionshyran anses vara lägre än den 

marknadsmässiga hyran. Konsekvenser av detta skulle dock troligtvis inte bli särskilt 
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drastiska, då presumtionshyrorna i dagsläget upplevs ligga på en jämförbar nivå med 

förhandlade hyror inom bruksvärdessystemet. 

Även CBRE använder sig generellt av en tioårig kassaflödesanalys när de värderar 

bostadsfastigheter. För nyproducerade hyresrätter bedömer de dock att det tenderar att 

finnas andra typer av risker i relation till det befintliga beståndet. Detta gäller 

generellt för nyproduktion, både när hyran är egensatt och när det gäller 

presumtionshyra. Antaganden efter presumtionstidens utgång ses inte som ett 

problem med de nuvarande värderingsmetoderna.    

 
“Man går runt det lite grann eftersom man bara jobbar med tioåriga cashflows. Det 

är undantagsfall man jobbar med 20-åriga kalkylperioder, och det gör man aldrig 

med bostäder. Det blir – inte att man fuskar till det – men det försvinner lite från 

agendan. Det man gör är att man beaktar hyresnivån vid yieldbedömningen. Om 

man tar en ort som Malmö, där har du i början av år 2016 en yield på bostäder på 

kanske 3-3,5 procent, lite grovt om det är ett bra läge inne i staden, men på 

nyproduktion hade jag velat sätta 4-4,5 procent. Så det är ett hopp mellan bättre 

begagnat och nyproduktion.”
166

 

 

Vad gäller antaganden om vad som händer med hyran vid presumtionstidens utgång 

har CBRE en relativt avslappnad attityd och låter den ligga kvar på samma nivå som 

under presumtionstiden. Detta ska ses mot bakgrund dels av komplexiteten av att 

bedöma vad som sker om 15 år och att det enligt deras kännedom inte finns någon 

som med bestämdhet kan fastslå vad som ska ske. 

 
“I vår restvärdesbedömning låter vi det rulla vidare på samma nivå som det ligger. 

Vi går ju runt det där eftersom vi fimpar fem år tidigare i vår kalkyl så man är lite 

som katten runt het gröt.”
167

 

 

Swedbank värderar fastigheter inför kreditgivning där de bedömda marknadsvärdena 

används för att bestämma hur stora lån fastigheterna kan bära. Förutom att enbart 

bedöma ett marknadsvärde vill man också se hur fastighetens kassaflöde ser ut 

långsiktigt för att klara av att betala framtida amorteringar och räntekostnader. 

Swedbank har därför ett lite mer säkerhetspräglat förhållningssätt än NAI Svefa och 

CBRE, vid bedömning av kassaflöden samt värdering av fastigheter med 

presumtionshyra. 

  
“Om vi tycker att en presumtionshyra som är satt i tio år, numera förlängd till 15 

år, är för hög, tittar vi och jämför med den marknadsmässiga hyran, eller 

bruksvärdeshyran på orten. T.ex. om presumtionshyran är satt till 2 200 men vi 

tycker att bruksvärdeshyran är 2 000, räknar vi med presumtionshyran i kassaflödet 

under 10 eller 15 år men efter det lägger vi in vår bedömda bruksvärdeshyra om 2 

000, uppräknad i 10 eller 15 år, i restvärdet. ”
168
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Handelsbanken utgår i grunden alltid från vad de bedömer vara en marknadsmässig 

bruksvärdeshyra i värderingen. Det extra som presumtionshyran inbringar 

nuvärdesberäknas och läggs på marknadsvärdet. Efter presumtionstidens utgång utgår 

alltså Handelsbanken från att hyran sätts i enlighet med bruksvärdessystemet. 

 
“I ett av casen gick vi på presumtionshyran, men då nuvärdesberäknade vi 

skillnaden mellan vad vi ansåg att bruksvärdeshyran var och hyresnivån som man 

de facto fick ta ut. Vi nuvärdesberäknade den summan men i 

evighetskapitaliseringen så gick vi på bruksvärdeshyran. Man kan egentligen säga 

att vi använder bruksvärdeshyran och sen gjorde vi ett litet värdepåslag för den 

extrahyran som vi såg att man kunde ta ut under de tio åren. [...] Så länge du de 

facto kan ta ut den hyran så påverkar ju det marknadsvärdet, sen ska man ändå 

återgå till bruksvärdeshyran.“
169

 

 

Under intervjun ställdes frågan om förlängningen till 15 år har påverkat värderingen i 

något hänseende. Samtliga värderare uppgav då att förlängningen inte har påverkat 

något eftersom de i praktiken använder sig av en tioårig kassaflödesanalys. 

Handelsbanken menade att deras sätt att värdera en fastighet med presumtionshyra 

kan ge ett litet initialt värdepåslag.  

 

Hur framgår det att presumtionshyra föreligger? 

För att kunna ta ställning till hur presumtionshyran ska behandlas vid värderingen 

krävs först och främst att värderaren har kännedom om att det är en presumtionshyra 

denne har framför sig. För att ta reda på vilken hyressättning som gäller lägger de 

olika respondenterna ner olika mycket energi.  

 

NAI Svefa uppger att informationen om att en fastighet har presumtionshyra framgår 

av hyresavtalet. CBRE förlitar sig på att de uppgifter de får från uppdragsgivarhåll är 

korrekta men för en diskussion med uppdragsgivaren inom vilken val av 

hyressättningsmetod bör komma upp. Samtidigt uppger de att många värderingar är 

korta i sin omfattning och måste gå snabbt, och att undersökning av 

hyressättningsmetod då kan bli lidande.  

 
“Om en uppdragsgivare ger mig information om hyra, litar jag i min värdering på 

att det är riktiga uppgifter. Många värderingar är ganska korta i sin omfattning och 

det ska gå snabbt så utöver en rimlighetskontroll hinner man liksom inte göra alla 

de här kritiskt källgranskande faktakontrollerna. Den typen av kontroll man gör är 

att man kollar om det sticker ut väldigt med hjälp av hyresjämförelser och mycket 

utifrån de referensramar man har.”
170

 

 

Skulle en hyra anses vara anmärkningsvärt hög tar värderaren upp det med 

uppdragsgivaren och försöker utröna vilken typ av hyressättning som föreligger.  
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För att veta vilken hyra värderaren på Swedbank har framför sig ställs alltid frågan till 

kunden om huruvida hyran är förhandlad eller satt med presumtionshyra.  

 
“I vår grupp av interna värderare inom banken kommer vi i kontakt med 

hyresnivåerna när vi får en beställning att göra en värdering. När det är 

nyproduktion frågar vi alltid om det är förhandlad hyra eller om det är 

presumtionshyra. Vi ställer alltid den frågan. Kunderna går ju först till våra 

kundansvariga ute på kontoren när de vill ha finansiering av nyproduktion och 

redan där brukar frågan ställas av den kundansvarige.”
171

 

 

På Handelsbanken förlitar man sig på sina kunders upplysningsplikt vilken innebär att 

kunden måste upplysa om vilka uppgifter de lämnar in.  

 
“Det är våra kunder som har upplysningsplikt som måste upplysa oss om vad det är 

för typ av uppgifter de lämnar in. Vi får ju deras hyreslistor. Och i de här fallen, i 

två utav casen [...], där framgick det ganska tydligt från den 

förhandlingsöverenskommelse man hade gjort.”
172

 

 

Skulle en hyra anses vara orimligt hög utan att kunden upplyst om hur hyran är satt 

har Handelsbanken ändå valt att använda en rimlig bruksvärdeshyra i 

kassaflödesanalysen för att vara på den säkra sidan.  

 

CBRE och Handelsbanken påpekar att det finns andra risker förknippade med att sätta 

höga hyresnivåer som presumtionshyra eller med egensatta hyror. Höga hyresnivåer 

riskerar att skapa stor omflyttning i fastigheten vilket medför kostnader för 

fastighetsägaren.  

 
“Jag skulle vilja trycka på kopplingen till långsiktig vakans. Att egentligen är det 

omflyttningstakten man ska vara rädd för. Det är där risken ligger. Om ni är 

aktieintresserade och så, så läser man om bostadsföretag att det aldrig är problem 

med vakanser. Men folk flyttar runt. Kanske inte i Stockholm men inte långt utanför 

kommer du lätt upp i 15-20 procent omflyttning per år. Varje omflyttning kostar 

pengar liksom, det är någonting man inte riktigt tänker på. [...] Jag har suttit med 

förvaltare och gått igenom vilka moment och arbetskostnader som kommer med 

varje omflyttning. Det är fem eller sex punkter, sen är det tidsåtgång och så sätter 

man timpris på det. På ett bestånd låg enbart omflyttningen på 22 kr/kvm,år. Det är 

i nivå med vissa taxebundna kostnader.”
173

 

“I ett av fallen tror jag att fastighetsvärden till slut valde att inte gå på den metoden 

utan satte en något lägre hyra med motiveringen att vi vill att våra hyresgäster ska 

stanna kvar. Man var rädd för att den hyresnivån skulle skapa en omflyttning i 

fastigheten. Det var ganska stora lägenheter så hyreskostnaden blev ganska tung 

per månad om man tittar bort från kr/kvm,år och bara tittade på vad det blev för 

månadshyra i kronor. Då insåg man att den typen av familjer man ville ha boende 
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där, skulle flytta efter ett tag när de hittar något annat som är billigare. Då valde 

man själva att avstå från det.“
174

 

 

Undersökning av hyresnivåer 

Vad som utgör rimlig bruksvärdeshyra är dock inte känt i alla lägen. Respondenterna 

lägger olika mycket arbete på att hålla sig à jour med aktuella bruksvärdesnivåer. 

Handelsbanken uppger att de försöker följa utvecklingen av bruksvärdeshyran i sitt 

värderingsområde som omfattar alla kommuner söder om sträckan Halmstad-

Karlskrona. De medger att det ibland är svårt att få reda på vad bruksvärdesnivån 

verkligen är. Swedbank anger att de har bra koll på hyresnivåerna på de orter där de 

finansierar mycket nyproduktion. Generellt sett anser Swedbank att det inte är så stor 

skillnad mellan presumtionshyra och bruksvärdeshyra. 

 
“Vi har alltid uppdaterade marknadsanalyser över de orter vi verkar i där vi 

redovisar olika hyresnivåer. Vi stämmer kontinuerligt av med de kommunala 

bostadsbolagen om de gjort några nyproduktioner och vilka hyresnivåer de fått. 

Framförallt i de större regionorterna där vi är inblandade i mycket nyproduktion 

har vi bra koll och där sammanställer vi själva vilka nyproduktionshyror vi ser.”
175

 

 

CBRE menar att bostadsmarknaden är så pass stabil att det inte krävs allt för mycket 

analysarbete. I och med att marknaden är reglerad anses det inte hända så mycket och 

CBRE anser att deras värderare har en generellt sett god uppfattning om den allmänna 

hyresnivån.  

 

NAI Svefa bevakar generellt skillnader i hyresnivåer och utvecklingen av densamma. 

Deras bedömning är att de kan se en något högre nivå för presumtionshyror jämfört 

bruksvärdeshyror. 

 

4.3.3 Åsikter från branschorganisationer 

Påverkan på förhandlingen 

Fastighetsägarna Syd, som enligt avsnitt 4.2.3 är negativt inställda till 

presumtionshyra som fenomen, menar att den förhandling som ska leda fram till 

presumtionshyra i själva verket inte är en förhandling. Det finns inget utrymme för 

givande och tagande och fastighetsägaren är därför helt i händerna på 

Hyresgästföreningens välvilja att teckna presumtionshyresavtal.   

 
”Förhandling handlar om att ge och ta. Hur förhandlar man en hyra som du har 

satt i en kalkyl för att klara värdet i en investering. Du kan ju inte sänka. Då sänker 

du värdet på investeringen. Hur seriös blir en sådan förhandling om man ska se en 

förhandling som en överenskommelse mellan två parter. Det blir ju ingen 

förhandling. Antingen får fastighetsägaren göra en dålig affär och skriva ner sin 

investering, och det har jag svårt att se för då blir det ju inte affärsmässigt. Det 
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andra alternativet är ju att Hyresgästföreningen går in i en förhandling där de inte 

kan vinna någonting. Jag har väldigt svårt att se detta som en förhandling.”
176

 

 

Fastighetsägarna Stockholm, som oftare kommer i kontakt med presumtionshyra i 

sina förhandlingar framför andra synpunkter på hur hyresförhandlingen har förändrats 

sedan möjligheten att sätta presumtionshyra infördes 2006. I förhandlingarna om 

presumtionshyra ska fastighetsägarens kalkyl granskas och relativt komplexa saker 

diskuteras. Hyresgästföreningens förhandlingspersoner är ofta lekmän, vilka ändå kan 

ha synpunkter på bland annat ränteantaganden, avkastningskrav etc. 

Fastighetsägarsidan representeras däremot ofta av professionella förhandlare och 

personer med goda fastighetsekonomiska kunskaper. För dessa kan det ibland vara 

problematiskt att förhandla med en motpart som inte är helt insatt i hur en 

projektkalkyl ser ut.  

 
“Det har påverkat på det sättet att i vanliga fall pratar man bruksvärde. Helt 

plötsligt pratar man hur kalkylen ser ut i projektet. Om man verkligen ska prata 

kalkyl, så ställer det högre krav på den som ska förhandla. Att förstå och sätta sig in 

i en kalkyl och hur den ser ut jämfört med i en bruksvärdesförhandling. I vart fall 

Hyresgästföreningen brukar vara intresserade av att prata kostnader i alla fall och 

då kan fastighetsägaren välja hur mycket man vill gå in i den diskussionen. Här blir 

det mer konkret då man ska diskutera kalkylen. Det tror jag i alla fall vissa 

fastighetsägare kan uppleva som ganska frustrerande. Också på det sättet när man 

diskuterar ganska komplexa saker. Om det då sitter någon på andra sidan som 

förstår det här och vet vad det är och hur det fungerar, då är det en sak, men att 

sitta med lekmän som inte vet vad det är utan bara har åsikter. ”Det där verkar 

inte…, boräntorna har ju gått ner jättemycket.” Man kan få vilka argument som 

helst. Det kan vara lite frustrerande där i själva förhandlingen.”
177

 

Även Hyresgästföreningen tycker att förhandlingsläget har påverkats av införandet av 

presumtionshyra. Hyresgästföreningen anser att införandet av presumtionshyra 

troligtvis har bidragit till ett förbättrat förhandlingsklimat. Där det tidigare var 

omöjligt att nå överenskommelser finns det trots allt med presumtionshyra en 

möjlighet att komma överens. Det åligger Hyresgästföreningen och dess förhandlare 

att granska fastighetsägarens kalkyl. Därför har förhandlingarna om presumtionshyra 

kommit mer att handla om kostnader än om bruksvärde. Framförallt anmärker 

Hyresgästföreningen på de höga avkastningskrav och schablonartade driftskostnader 

som inte kan anses vara rimliga. 

“Ja, det har påverkat hyresförhandlingarna. Framförallt; det underlaget vi får se 

innehåller emellanåt väldigt schablonartade höga avkastningskrav som man hämtar 

från värderingsfirmorna. Man får inte glömma bort deras roll i detta. Även 

schablonsiffror för driften används. Man hämtar den genomsnittliga driftskostnaden 

i beståndet och sätter in i en nyproduktionskalkyl trots att vi vet att nya hus har 

mycket lägre drift. Man lägger inga större pengar på underhåll i en ny fastighet de 

första åren. Det finns verkligen en problematik här.”
178
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Vidare är Hyresgästföreningen skeptisk till värderingsindustrins bedömningar av 

avkastningskrav vilka används av fastighetsbolagen för att pressa upp hyresnivån i de 

kalkyler som presenteras. Avkastningskraven har blivit allt för höga i relation till 

priset på kapital vilket har lett till att presumtionshyran har stuckit iväg. 

 
“Det är främst de senaste åren som värderingsindustrin och data från Datscha och 

Värderingsdata har fått väldigt stort genomslag i företagens kalkyler. Idag kan man 

låna kapitalet till nyproduktion till inga pengar alls, men man ska ändå ha samma 

avkastning som när räntorna var 2, 3, 4 procent. Så ja, det är en problematik och 

det drar upp hyresnivån”
179

 

 

“Värdet på fastigheter över tid har ökat så pass mycket att man har en industri i det. 

Man har en värderingsindustri där man betalas av den som vill ha värderingen och 

inte av någon oberoende instans. Då levererar man ett resultat som passar och så 

trycks värdet liksom upp. Och sen hänvisas det till de här avkastningskraven som 

värderingsinstituten gjort och så lyfts det upp hela tiden.”
180

 

 

Fastighetsägarna Stockholm påpekar att hyresförhandlingarna om presumtionshyra 

också ligger tidigare i tiden eftersom en överenskommelse måste nås innan första 

hyreskontraktet tecknas med en hyresgäst. Då många hyreslägenheter idag anpassas 

efter första hyresgästens önskemål måste hyresförhandlingen ske tidigt. 

 
“Eftersom det finns regler vid tecknande av presumtionshyror så kan förhandlingen 

ligga rätt tidigt eftersom det påverkas av när man börjar teckna avtal med de som 

ska flytta in. Det är en sak som kanske har påverkat. Bruksvärdesförhandlingen 

kanske har kommit lite senare tidigare. När man i Stockholm hyr ut nyproduktion så 

annonserar man nyproduktionen cirka nio månader innan inflyttning. Kanske ännu 

tidigare.  Detta görs för att de som ska flytta in ska ha möjlighet att göra val och 

andra saker i lägenheten och då måste hyresförhandlingen ligga där.”
181

 

 

Undersökning av hyresnivåer 

Beträffande de presumtionshyresnivåer som tecknas för nyproducerade hyresrätter 

anser Hyresgästföreningen att dessa är för höga, och dessutom ökande, i relation till 

hyran i det befintliga beståndet. Enligt den statistik de tagit fram framgår det att det 

skiljer 600 kr/kvm,år i hyra mellan en nyproducerad hyresrätt och en äldre hyresrätt i 

det befintliga beståndet. Föreningen frågar sig om denna skillnad i hyra verkligen 

speglar hyresgästernas värderingar. De höga presumtionshyrorna har dessutom 

medverkat till att driva upp ombyggnadshyrorna i det befintliga beståndet. 

 
“Det har blivit en lite konstig situation där hyrorna i nyproduktionen har stigit 

väldigt mycket. Det skiljer idag 600 kr/kvm,år mellan befintligt bestånd och det som 

byggs nytt. Det är ungefär 3 000 kr i månaden och det är väldigt mycket. Hur 

bruksvärdet betraktas - det ska ju motsvara hyresgästernas generella värderingar - 
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ger ju frågan: motsvarar verkligen de där 600 kr/kvm,år mellan en ny lägenhet och 

en i beståndet skillnaden i brukarens värderingar? Jag tror inte det. Den där 

skillnaden har blivit för stor tycker jag. Sen har vi ombyggnadshyrorna, som också 

stigit väldigt mycket. Presumtionshyrorna, skulle jag vilja säga har bidragit till att 

det har blivit ett tryck uppåt på hyresnivåerna. Både i debatten och vid 

förhandlingsbordet.”
182 

 

Hyresgästföreningen menar även att de presumtionshyror som sätts idag ligger väldigt 

nära de hyror som sätts utan förhandling. Detta ser de som ett tecken på att 

presumtionshyrorna nått ett tak för vad som är möjligt att ta ut.  

 
“Idag skiljer det inte så mycket i Stockholm mellan presumtionshyror och de hyror 

där hyresvärden valt att sätta hyran själv. Det är ett tecken på att presumtionshyran 

i mångt och mycket - också i många andra kommuner - har slagit i ett tak för vad 

man kan ta ut. Därför är det en konstig debatt som förs av en del personer som vill 

ha fri hyressättning på nyproduktion. Vi tycker tvärtemot att man måste göra 

någonting åt de höga hyresnivåerna i nyproduktion.”
183

 

 

Fastighetsägarna Syd menar dock att det inte är några orimliga hyresnivåer som 

tecknas eftersom Hyresgästföreningen själva har varit med och förhandlat dem.  

Fastighetsägarna Stockholm är inne på samma bana och menar att även om ett projekt 

kräver en hög hyresnivå så finns det en stor efterfrågan på lägenheterna. Projekten 

med högst nivå ligger också i de mest attraktiva lägena och där finns det ett 

utbudsunderskott. 

 
“Vi brukar ha som argument att på nivåerna som man behöver ha finns det 

människor som helt frivilligt tecknar avtal. Det är inte ombyggnadshyror, utan man 

har ett fritt val om man är intresserad eller inte. Jag tror att projektet på Söder med 

250 lägenheter, 2 450 kr/kvm,år hade 5 000 sökanden.”
184

 

 

Fastighetsägarna Stockholm känner igen bilden av att det är i samband med att 

presumtionshyrorna stigit som även Hyresgästföreningens motstånd mot 

presumtionshyror ökat. För cirka tio år sedan sattes det nyproduktionshyror för 1 200-

1 300 kr/kvm,år medan hyresnivån i dagsläget är cirka 1 000 kr/kvm,år högre. 

  
“Då byggdes det en del i ytterstaden, så hyresnivåerna var inte så höga där. Man 

kanske pratade hyresnivåer på 1 200-1 300 kr/kvm,år. Det har senare blivit mycket 

större diskussioner om t.ex. Norra Djurgårdsstaden. Där ligger de på runt 2 200 - 2 

300 kr/kvm,år och det är då det har blivit problematiskt.”
185

 

 

Det är vid höga absoluta hyresnivåer som Fastighetsägarna Stockholm har upplevt 

motstånd mot höga presumtionshyresnivåer inom Hyresgästföreningen och som 

omöjliggör tecknande av överenskommelser.  
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“Min erfarenhet är att i vissa fall har de [Hyresgästföreningen] svårt att teckna på 

vissa nivåer över huvud taget för att de tycker att de inte kan gå med på de nivåerna, 

presumtionshyra eller inte. Jag var med och förhandlade ett projekt på Södermalm 

som har väldigt hög hyra men som å andra sidan är byggt mitt i gamla stenstaden. 

Det är inget exploateringsområde eller så. Där pratade vi presumtionshyra då 

bruksvärdeshyra inte var aktuellt. Vi kom liksom aldrig fram där. Mitt intryck var 

att de inte kan teckna på den nivån.”
186

 

 

Att Hyresgästföreningen inte kan teckna på vad de anser vara för höga 

presumtionshyresnivåer tror Fastighetsägarna Stockholm delvis på 

Hyresgästföreningens organisation och att alla beslut måste tas i 

företroendemannaledet. Problemet i detta är att förhandlingen inte nödvändigtvis 

drivs på objektiva grunder. 

 
“Trenden har ändå varit att i takt med att nivåerna har gått upp har viljan hos 

Hyresgästföreningen att teckna gått ner. Jag tror att det handlar om deras 

beslutsstruktur: om man bara skulle sitta och förhandla med tjänstemän och det inte 

behöver tas hos förtroendevalda hos Hyresgästföreningen så skulle det nog vara 

större möjligheter att komma överens. Men i och med att hyrorna ska tas också i 

förtroendemannaledet hos dem så kommer det in fler åsikter som, ”det är 

förskräckligt att det ska få kosta så här mycket” oavsett hur kalkylen ser ut.”
187

 

 

De höga hyresnivåer som de senare presumtionshyrorna utgör får inte användas som 

jämförelsematerial vid en hyresprövning. Trots det så spelar de enligt 

Fastighetsägarna Stockholm en viss roll. Eftersom de trots allt finns och ligger på en 

jämn nivå så etablerar de sig i det allmänna medvetandet som en ny accepterad nivå.  

 
“De här presumtionshyrorna: formellt kan man inte gå till hyresnämnden med dem, 

men de finns i folks medvetande. Det är inte ett svart hål. [...] Hyresgästföreningen 

går med på höga presumtionshyror, så även om de har argument: “de här smittar 

inte av sig”, så har de ändå gått med på hyrorna.”
188

 

 

4.4 Presumtionstiden  

Denna del av intervjustudien undersöker respondenternas attityder till 

presumtionstiden och den förlängning från 10 till 15 år som genomfördes 2013. Det 

undersöks även hur denna förändring påverkat hänsynen till osäkerheten i 

presumtionstidens utgång. Fastighetsvärderarna har inte ansetts kunna bidra med 

åsikter i denna del.  
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4.4.1 Åsikter från fastighetsägare 

Påverkan av presumtionstidens förlängning 

För LKF har den förlängda presumtionstiden 2013 inte spelat någon roll vad gäller 

ökad nyproduktion eller skillnader i kalkylen, men den har ändå setts som positiv. De 

hoppas på forskningen och att marknaden och politiken har löst infasningsfrågan när 

det väl är dags. På frågan om förlängningen haft någon betydelse svarade de: 

 
“Egentligen inte, för vi bygger ändå. Vi hade byggt ändå men det var bra att det 

förlängdes. Ska man göra någonting kan det vara bra att förbereda sig i tid.”
189

 

 

För Familjebostäder påverkade inte förlängningen till 15 år kalkylen i något 

hänseende och de har heller inte någon direkt åsikt om det var positivt eller ej men 

däremot har de åsikter om varför lagstiftaren valde att förlänga tiden. 

 
“Jag tänker mig att förlängningen kanske har sin grund i att man också insåg att 

man står inför ett problem som man inte hade en lösning på.”
190

 

 

Även om Rikshem inte använder sig av presumtionshyra så har de ändå kunnat se att 

det är de stora byggföretagen som vunnit på att använda sig av presumtionshyra. De 

ser en trygghet i att investera i något som med säkerhet inbringar intäkter tio år 

framöver. Likaså ser de förlängningen till 15 år som positiv då investeringen blivit än 

mer säker. 

 
“Mer har det varit de stora byggarna som har sett [möjligheten till 

presumtionshyra], och institutioner som köper, som inte har byggt upp den egna 

kompetensen runt de här frågorna så mycket. Då är det en väldig trygghet att 

placera i någonting där man vet att i tio år får man det här och ingenting kan 

hända. Det ligger tryggt och skönt. Det är de som har varit de stora användarna av 

det här tror jag.”
191

 

 

Stena Fastigheter i Malmö tycker inte att förlängningen spelat någon roll med tanke 

på att hyrorna ligger i nivå med bruksvärdesnivån samt att presumtionshyrorna får 

höjas enligt den allmänna hyresutvecklingen på orten, vilket är densamma för 

bruksvärdeshyrorna. 

 

Presumtionstidens lämplighet 

Huruvida 15 år anses vara en lämplig tidsperiod tycks av fastighetsägarna vara en 

svår fråga där det inte finns något konkret svar. Medan vissa inte har någon åsikt så 

menar andra att den längre tidsperioden har varit positiv. För LKF påverkar inte 

presumtionstidens längd deras förhållningssätt till nyproduktion. Familjebostäder har 

inte någon direkt åsikt i frågan förutom att de tycker att det är en så pass lång 

tidsperiod att det är svårt att bedöma effekterna. ByggVesta ser det som att 

presumtionshyra blev mer attraktivt när det förlängdes till 15 år. De resonerar kring 

risktagandet och eftersom bostäder i dagsläget är en relativt säker investering så är en 

förlängd presumtionstid bara positivt.  
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“När lagen ändrades till 15 år så blev det ännu tydligare att det här är någonting 

som vi definitivt kan hoppa på.”
192

 

 

”All investering är alltid någon form av risktagande. Det är fortfarande att betrakta 

hyresrätten som en ganska låg riskinvestering när vi har en bostadsbrist. [...] Nu 

fick vi igenom en presumtionshyreslag som gäller i 15 år. Är det en tillräckligt liten 

risk? Ja, det är en tillräckligt liten risk, just nu. Det är klart att skulle någon börja 

ifrågasätta systemet; vi ska verkligen ha ihop det här [glappet mellan bruksvärde 

och presumtionshyra] då blir det ett sådant liv att lagen ändå sannolikt kommer 

behöva ändras.”
193

 

Ikano Bostad delar åsikten om att 15 år är en lång tid. Dessutom har de en annan 

synpunkt och det är att när de skriver på markanvisningsavtalen med kommunen så 

finns det ofta en klausul som reglerar att ett vite ska utbetalas om ombildning till 

bostadsrätter sker inom tio år. Det vore då fördelaktigt om dessa tider överensstämde 

med varandra. 

 
“Jag tycker nog att tio år hade varit bättre. När vi skriver på markanvisningsavtal 

så skriver vi på att det ska vara hyresrätter i tio år och det är bra om de tiderna 

hänger ihop. Jag har å andra sidan inte jättemycket emot om det är 15 år heller men 

det är svårt att säga eftersom 15 år känns väldigt långt.”
194

 

 

4.4.2 Åsikter från branschorganisationer 

Påverkan av presumtionstidens förlängning 

Fastighetsägarna Syd menar att förlängningen varken gör till eller från. Den gör bara 

att osäkerheten i hyrorna skjuts framåt. 

Hyresgästföreningen hade inte någon invändning mot att förlänga presumtionstiden 

till 15 år 2013, men de såg egentligen inte syftet med en förlängning. Det finns inga 

fakta som styrker att ett projekt går ihop efter just 15 år. De menar istället att ett 

projekt blir lönsamt bara efter några år. De tycker att man skjuter mot fel mål om man 

lägger fokus på presumtionstiden. Vad gäller förhandlingsklimatet och yrkandena vid 

förhandlingsbordet kan de inte se att förlängningen har påverkat något. När frågan om 

en förlängning ökar drivkrafterna för nybyggnation ges svaret:  

“Vi ser inget sådant. Vad skulle grunden vara till att det ska prolongeras till 20 år, 

eller att de kanske ska ligga utanför systemet för alltid? Det finns inga fakta eller 

evidens på att det är just 15 år som gör att projekten går ihop. Många är lönsamma 

redan efter bara ett par år. Och frågan man ska ställa sig hela tiden är: vad har det 

för effekt på bostadsbyggandet? Jag tycker man skjuter mot fel mål om man tror att 

bara för att man skulle förlänga från 15 till 20 år…”Då kommer det byggas en 

massa nya lägenheter!” Det är andra frågor åter igen det handlar om.”
195
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Presumtionstidens lämplighet 

Hyresgästföreningen motsätter sig inte att presumtionstiden är på 15 år men det borde 

egentligen räcka med tio år med hänsyn till den låga risk det faktiskt innebär att 

bygga hyresrätter. De kommer inte driva på för en återgång till tio år men de kommer 

ställa sig frågande till vad syftet med förlängningen till 15 år verkligen var om det blir 

tal om en ytterligare förlängning.  

“Jag representerar ju ett konsumentintresse, och om det handlar om att tillgodose 

det behov av hyresrätter som finns idag, så borde det räcka med en kortare tid 

egentligen. Om det har med en riskbedömning att göra så borde det räcka med en 

kortare tid.”
196

 

 

Fastighetsägarna Syd har ingen klar åsikt i frågan eftersom de generellt är emot 

systemet som helhet. Under förutsättningarna som är idag så kan de ändå tycka att 15 

år är godtagbart. Om man ska dra det till sin spets så går deras tankar i banorna att 15 

år är en så pass lång tid att verkligheten kommit ikapp och infasningen har då blivit 

en icke-fråga.  

 
“Ja, om man inte vill ta i den svåra frågan, det vill säga att nyproduktion är dyrt. 

Då kan man ta presumtionshyror och så får man hoppas att marknaden hinner med 

och att vår löneutveckling hänger med så att om 15 år är det en ickefråga. Man får 

hoppas att konjunkturen ser ut som den gör nu. Att göra en prognos för 15 år, det 

vet alla som har någon uppfattning om ekonomi att det under så lång tid kan hända 

ganska så mycket. Men en uppfattning kan ju vara att på 15 år har verkligheten 

kommit ikapp och då behöver man inte ta tag i de här svåra strukturförändringarna 

av systemet.”
197

 

 

4.5 Presumtionstidens utgång och infasning till 
bruksvärdessystemet 

Denna avslutande del av intervjustudien undersöker respondenternas åsikter kring 

presumtionstidens utgång och infasningen till bruksvärdessystemet som därefter ska 

ske. Tänkbara utfall och möjliga konsekvenser till följd av detta undersöks också. 

Fastighetsvärderarna har inte ansetts kunna bidra med åsikter i denna del. 

 

4.5.1 Åsikter från fastighetsägare 

Ses presumtionstidens utgång som ett problem? 

Ur förarbetena från införandet av presumtionshyra anges att presumtionshyrorna efter 

presumtionstidens utgång ska återgå till bruksvärdessystemet. Som förklarats under 

avsnitt 4.3 ligger presumtionshyrorna generellt sett över den nivån som kan antas 

utgöra bruksvärdeshyra. Under intervjuerna ställdes frågan om ifall presumtionstidens 
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utgång är någonting som respondenterna upplever som ett problem samt vad de tror 

det kommer innebära för hyresnivån på de utgångna presumtionshyrorna.  

 

Familjebostäder, som använde sig av presumtionshyra första gången 2007 i ett projekt 

på Norrmalm i Stockholm uppger att presumtionstidens slut inte är någonting de har 

haft anledning att fundera särskilt mycket på i de tidiga projekten med 

presumtionshyra. Presumtionshyran som sattes 2007 uppgår idag till ca 1 940 

kr/kvm,år. Det förväntas bli relativt oproblematiskt genom förhandling med 

Hyresgästföreningen. De presumtionshyror som förhandlats på senare tid, framförallt 

i förorterna, kan bli mer problematiska att hantera vid presumtionstidens utgång då de 

relativt sett ligger högt. För dessa hyror skulle konsekvensen av att presumtionstiden 

går ut möjligtvis kunna bli att hyrorna fryses för att minska glappet mellan 

bruksvärdeshyran och presumtionshyran. Men då infasningen av dem ligger relativt 

långt fram i tiden är det inget som oroar Familjebostäder i dagsläget. En sänkning av 

hyrorna efter presumtionstidens utgång är ingenting som Familjebostäder tror 

kommer inträffa. Presumtionshyran är trots allt baserad på kostnader och därmed 

ekonomiskt motiverad.  

 
“Hyresgästföreningen har signalerat i de årliga hyresförhandlingarna att man 

tycker att den övre gränsen för hyra i nyproduktion är nådd. Men då den bygger på 

de kostnader vi haft för de enskilda projekten så är hyresnivåerna för nyproduktion 

en direkt konsekvens av höga priser för mark, entreprenader, etc. Det är den 

verklighet vi har att förhålla oss till.”
198

 

 

Inte heller Stena Fastigheter ser några större problem med presumtionstidens utgång. 

I deras projekt i Lomma var de väldigt nära att nå en överenskommelse inom 

bruksvärdessystemet med Hyresgästföreningen. I praktiken betyder det att 

presumtionshyran ligger väldigt nära den gällande bruksvärdeshyran. Skulle det trots 

allt bli problem vid presumtionstidens utgång finns det inga lämpliga 

jämförelseobjekt, varken i nuläget eller i framtiden att referera till.  

 
“Tittar man på Lomma och den attraktion som Lomma har så har jag svårt för att se 

vad bruksvärdet i Lomma är. De ska ju hitta jämförelseobjekt också. Och vi var ju 

rätt nära nivån i förhandlingen som jag sa tidigare. Där tror jag inte de kommer 

peta i det, det har jag svårt för att tro. Och det kommer inte byggas fler hyresrätter i 

det läget vad jag vet nu. Allt är fullt exploaterat.”
199

 

 

För sitt nybyggnadsprojekt i Lund skulle det kunna bli mer problematiskt men 

eftersom presumtionstiden löper fram till 2026 är det inte något som Stena Fastigheter 

har funderat över. 

 
“Vi har nog inte funderat så mycket på det i de här fallen som varit. Vår målsättning 

är att få till en förhandlad hyra. Får vi inte det så måste vi få den hyra som behövs i 

vår kalkyl och det har vi fått, då har presumtionshyra gett oss det. Och så tänker 
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man: 15 år, ja vad gör det om 15 år? Det går inte att spekulera i det egentligen, det 

är så långt fram.”
200

 

 

Samtidigt menar Stena Fastigheter att eftersom LKF är hyresledande i Lund och har 

så många presumtionshyror utgör detta i praktiken bruksvärdesnivån och att bolagets 

egna presumtionshyror i Lund därför inte kommer påverkas av presumtionstidens 

utgång.  

 

ByggVesta ser också relativt avslappnat på presumtionstidens utgång. Även om de ser 

de eventuella problem som kan uppstå tror de att parterna kommer arbeta för att det 

inte ska bli ett problem i slutändan eftersom det hade fått alldeles för stora 

konsekvenser på bostadsmarknaden. Skulle det uppstå problem kommer marknaden 

att reagera, menar ByggVesta, genom att sluta investera. Ingen önskar ett stopp i 

byggandet och därför kommer presumtionshyrorna troligtvis få ligga kvar på den nivå 

de är idag. 

 
“Jag vill gå tillbaka till att det är en sådan bostadsbrist på tillväxtorterna. Blir det 

här ett bekymmer kommer det få knackningar i hela maskineriet och lagstiftaren 

kommer bli tvungen att göra någonting åt det. Och det tror jag inte att parterna 

vill.”
201

 

 

Att Hyresgästföreningen skulle agera för att sänka utgångna presumtionshyror till 

bruksvärdesnivån ser inte bolaget som särskilt troligt. Då Hyresgästföreningen har 

accepterat årliga höjningar av presumtionshyran har de accepterat att en skillnad 

mellan de två hyresnivåerna består och det blir svårt att i en förhandling yrka på 

annat.  

 
“Vi kan hittills också se att Hyresgästföreningen accepterar ungefär motsvarande 

hyresökningar för presumtionshyra som för bruksvärdeshyra. Då kan man också 

säga att det kommer ligga i en diskussion: att man efter hand har accepterat 

hyreshöjningar. Då har man sagt att de här två inte ska gå ihop. Det tror jag 

kommer slå rätt hårt i de eventuella framtida förhandlingarna.”
202

 

 

Rikshem, som inte blir direkt påverkad av presumtionstidens utgång tror inte att något 

speciellt kommer hända och ser därför inte att utgången är ett problem för deras del. 

 

Ikano Bostad är å andra sidan mer inne på linjen att presumtionshyrorna som sattes 

för tio år sedan är på en något lägre hyresnivå jämfört med bruksvärdet. Under de 

senaste åren har hyresnivån på nyproduktion i princip fördubblats vilket gör att hyran 

för tio år sedan har kommit på efterkälken.  

 
“Ja, man kan ju säga att de sista fem eller kanske tio åren har inflyttningshyrorna i 

princip fördubblats. Så det är klart att de första som skrevs måste ju vara efter om 
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man jämför med det som produceras idag. Samtidigt så är det klart att det är 

skillnad på en tio år gammal lägenhet och en helt nyproducerad men jag kan ju 

gissa att hyrorna borde vara någon bit upp jämfört med de som sattes för tio år 

sedan om man bruksvärderar. Men det beror ju givetvis mycket på den allmänna 

hyresutvecklingen på orten.”
203

 

 

På frågan vad Ikano Bostad tror kommer hända efter presumtionstidens utgång svarar 

de att det beror på bolagets organisation och ekonomi.  

 
”Jag tror det är väldigt beroende på vem som är ägare. [...] Om det är det 

kommunala bostadsbolaget så beror det nog på vilken politisk färg man har i 

kommunen och hur det ser ut i styrelsen. Och naturligtvis beror det på hur ekonomin 

ser ut i bolaget.”
204

 

 

Av alla de fastighetsägare som har tillfrågats i studien är det bara LKF som ser 

presumtionstidens utgång som ett problem. En situation där de utgångna 

presumtionshyrorna ligger öppna för att bli prövade utan skydd av 

förhandlingsöverenskommelse är något som LKF vill undvika. De kan tänka sig att 

komma fram till en lösning i samförstånd med Hyresgästföreningen om en stegvis 

infasning av hyrorna över ett antal år efter presumtionstidens utgång. Detta gäller 

främst de fastigheter där skillnaden mellan presumtionshyresnivån och 

bruksvärdesnivån är stor. Det presumtionshyresbestånd med mindre skillnader mellan 

de olika hyresnivåerna anses relativt oproblematiska att fasa in. Möjligheten att nå en 

överenskommelse med Hyresgästföreningen bedömer LKF som stor. De menar att 

Hyresgästföreningen och LKF agerar efter de regler som gäller och ansvarar 

gemensamt för de överenskommelser som man har gjort. 

 

Konsekvenser av en hyressänkning 

Effekten av en eventuell sänkning av hyrorna efter presumtionstidens utgång skulle 

för LKFs del innebära minskade intäkter och därmed relativt sett ökade kostnader. 

Denna kostnad skulle kunna komma att läggas på det befintliga beståndets 

hyreshöjningar i de generella hyresförhandlingarna. Det skulle i praktiken kunna 

innebära att de hyresgäster som idag betalar en förhandlad bruksvärdeshyra får ta 

förlusten för de sänkta presumtionshyrorna.  

 
“Vad som händer då är att det ökar våra kostnader. Eftersom nettot blir mindre, 

kommer det ligga till grund för den generella hyresförhandlingen och då blir den 

procentsatsen högre.”
205

 

 

Familjebostäder, som snarare tror på en frysning av hyresnivåerna än en sänkning vid 

presumtionstidens utgång, menar att en sådan inte hade fått jättestor betydelse för 

företagets ekonomi under förutsättning att det är under begränsad tid. 
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“Det är en klick som är presumerade men det är ju de högsta hyresnivåerna och de 

högsta månadshyrorna i beståndet så man ska inte underskatta betydelsen av en 

frysning… Det blir mycket pengar, men det är inte hela vår verksamhet. Alla våra 

intäkter kommer inte därifrån men det skulle skapa en osäkerhet för framtida 

projekt. När man sitter med kalkyler kanske man måste beakta att man kan få en 

fryst hyra efter några år.”
206

 

 

En frysning av hyrorna skulle däremot inte få någon jättestor betydelse för 

produktionsvolymen av nya hyresrätter. Familjebostäder har i uppdrag av sina ägare 

att producera hyresrätter och hade därför fortsatt bygga. För att klara ekonomin i 

projekten hade dock kostnaderna behövt tryckas ner med konsekvenser för kvalitet 

och standard.  

 
“I de enskilda projekten får man kanske dra ner på standard, skruva i dem för att få 

kalkylen att gå ihop. Men det är inte så att vi avstår från att bygga som kanske en 

privat fastighetsägare skulle göra. Har vi ålagts att bygga i ett visst område ska vi ju 

göra det. Sen är frågan till vilken kvalitet och kostnad.”
207

  

  

Skulle hyrorna komma att sänkas genom en prövning efter presumtionstidens utgång 

är många av de tillfrågade fastighetsägarna skeptiska till modellen. Stena Fastigheter 

uppger att de i en sådan situation hade valt att ombilda sina hyresrätter till 

bostadsrätter. ByggVesta menar att presumtionshyresmodellen fungerar bra idag, men 

den dag det kan anses bli osäkert kommer de omvärdera nyttan av presumtionshyra. 

 

Konsekvenser av oförändrad hyra 

I det fall majoriteten av fastighetsägarna finner mest troligt, att hyrorna ligger kvar på 

samma nivå efter presumtionstidens utgång, riskerar fastighetsägaren en 

bruksvärdesprövning av hyran vilket skulle kunna leda till en hyressänkning. 

Situationen är att jämföra med den risk att få hyran prövad som de fastighetsägare tar 

som väljer att sätta hyran på egen hand. 

 

Enligt Familjebostäders erfarenhet resulterar en prövning i hyresnämnden inte 

nödvändigtvis i en sänkning av hyrorna. Tvärtom har det ofta varit så att 

hyresnämnden accepterat relativt höga egensatta hyror på den privata sidan. De tror 

därför att hyresgästerna och Hyresgästföreningen som ombud är försiktiga i sina 

ambitioner att pröva vad de anser vara för höga hyror eftersom de av nämnden 

accepterade hyrorna får användas som jämförelsematerial vid prövning av andra 

objekt. Att egensatta hyror prövas i nämnden skulle därmed kunna underlätta 

infasningen av de presumtionshyror som faller ut. 

 
“Hyresgästföreningen vill ju helst inte ha prövningen för det brukar inte uteslutande 

falla ut till deras fördel. Men det finns ju sådana som vi återkommande refererar till 

i våra förhandlingar som är nyproducerade, egensatta och har hyresnivåer som har 

godkänts efter prövning. [...] Även att presumtionshyror ska förhandlas har 
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inneburit att fler och fler fastighetsägare väljer att sätta hyran själva och låta pröva 

dem längre fram. Så det kanske ändå utmejslas någon sorts praxis som vi kan 

använda oss av längre fram.”
208 

 

Stena Fastigheter är av åsikten att den generella hyresgästen accepterar den hyra som 

är satt och inte prövar den.  

 
“Många hyresgäster ifrågasätter inte sina hyror. Vi sitter ju liksom o bråkar om 

hyreshöjning på 0,8-0,9 procent. Folk får hem en lapp om höjningen och säger: 

“Ok, det var ju inte så farligt.”.”
209

 

 

Konsekvenser för det befintliga beståndet 

Skulle presumtionshyrorna efter presumtionstidens utgång ligga kvar på oförändrad 

nivå kan detta få konsekvenser för det befintliga beståndet menar Familjebostäder. 

Skulle det bli så att de utgångna presumtionshyrorna kan användas som 

jämförelsematerial kan det i förlängningen göra att de totalombyggda lägenheter som 

uppnår samma standard som nyproducerade kan betraktas som likvärdiga i 

hyressättningssammanhang. 

 
“Det som skulle kunna få någon sorts effekt skulle kunna vara på ordentliga 

totalombyggnader där man på något sätt skulle kunna betrakta lägenheten som 

likställd med nyproduktion. Där skulle det kunna få effekter.”
210

 

 

En fastighetsägare menar att de eventuellt skulle kunna använda utgångna 

presumtionshyror som jämförelsematerial vid en bruksvärdesprövning av en fastighet 

i det befintliga beståndet. Detta skulle innebära att utgångna men bestående 

hyresnivåer i presumtionshyresbeståndet skulle kunna få effekter på det befintliga 

beståndet. 

 

Finns det ett behov av bestämmelser? 

För att hantera presumtionstidens utgång ser majoriteten av fastighetsägarna att den 

bästa lösningen är att parterna förhandlar med varandra. Att det skulle införas 

bestämmelser för hur en eventuell infasning ska gå till är inte något som 

fastighetsägarna önskar se. 

 

Rikshem anser att ytterligare regler i ett redan krångligt system skulle göra det mindre 

attraktivt att använda sig av presumtionshyra.  

 
“Vi ska inte krångla till det där mer. Man får bedöma den risk man tar när man går 

in i de här sakerna. Vi kan inte som fastighetsägare säga att vi vill ha mindre 

reglering och sen säga “nej, nu vill vi ha reglering här”.”
211
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Stena Fastigheter påpekar svårigheten i att redan vid avtalstidpunkten bestämma hur 

ett eventuellt problem 15 år senare ska lösas och ställer sig därmed negativa till 

ytterligare reglering.   

 

Även Familjebostäder föredrar att lösa eventuella infasningsproblem inom det 

ordinarie förhandlingssystemet och ser inget behov av ytterligare regleringar när det 

gäller hur en sådan infasning skulle kunna gå till.  

 

LKF ser, som enda fastighetsbolag, ett visst behov av en gemensam hållning för att 

hantera infasningen av utgångna presumtionshyror. De menar att eftersom alla hade 

samma förutsättningar vid tecknande av presumtionshyra vore det fördelaktigt om 

alla också arbetade på samma sätt. Om någon aktör tog ett övergripande ansvar skulle 

man undvika att alla söker en lösning individuellt.  

 

4.5.2 Åsikter från branschorganisationer 

Ses presumtionstidens utgång som ett problem? 

Hyresgästföreningen ser infasningen av de utgångna presumtionshyrorna till 

bruksvärdessystemet som ett problem. Även om de första presumtionshyrorna som 

tecknades åren efter lagens införande idag ligger på en rimlig nivå i förhållande till 

bruksvärdeshyran, kommer de presumtionshyror som tecknats på senare tid vara 

svårare att fasa in på grund av allmänt högre presumtionshyresnivåer. Det enda medel 

Hyresgästföreningen har för att mildra infasningsproblematiken är att genom de årliga 

förhandlingarna hålla tillbaka höjningarna i presumtionshyresbeståndet. Trots att detta 

aktivt används anses det inte räcka för att skillnaden mellan en presumtionshyra och 

bruksvärdeshyran ska anses rimlig vid presumtionstidens utgång.  

 
“De första presumtionshyrorna från 2006/2007, kommer nog hamna ganska så rätt. 

Men om de presumtionshyror vi har tecknat nu och som vi tecknat de senaste åren 

ska följa hyresutvecklingen och bli bruksvärdeshyror så är ambitionen och 

egentligen vårt enda verktyg att hålla tillbaka dem lite i de årliga förhandlingarna. 

Men relativt så blir det svårt, för en halv procent på 2000 kr/kvm,år är 10 kr/kvm,år 

som motsvarar en ökning på en procent på en hyra på 1000 kr/kvm,år i det 

genomsnittliga beståndet. Så även om du sätter en lägre procentuell höjning 

kommer det bli svårt att fasa in de hyrorna.”
212

 

 

Hyresgästföreningen menar därför att det inte kommer att ske något dramatiskt de 

närmaste åren. För att få en bild av läget är de i färd med att kartlägga 

presumtionshyresbeståndet. Därefter får diskussionen ske med varje enskild 

fastighetsägare om hur varje enskilt objekt ligger i förhållande till bruksvärdeshyran, 

vilka möjligheter till infasning som föreligger samt hur denna i så fall ska 

genomföras. Hyresgästföreningen menar dock att lagstiftningen är tydlig med att 

presumtionshyrorna efter presumtionstidens utgång ska återgå till 

bruksvärdessystemet. Därför arbetar de med ambitionen att så också ska ske.  
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“Det kommer inte vara ett problem nu de första åren. Det här är ett problem som 

kommer först om flera år. Då får man titta på varje ort, varje presumtionshyra och 

ha en diskussion med fastighetsägaren: “Den här hyran kommer bli svår för oss att 

fasa in. Hur kan vi få in den?””
213

 

 

Ett alternativ till att arbeta med de årliga hyresförhandlingarna vore att den enskilda 

hyresgästen väljer att få sin hyra bruksvärdesprövad i hyresnämnden. Om 

Hyresgästföreningen skulle anse att det finns skäl för en sådan prövning kan de agera 

ombud i tvisten för hyresgästens räkning. De få gånger nyproduktionshyror tidigare 

har bruksvärdesprövats i hyresnämnden har det dock i slutändan inte lett till någon 

sänkning. Hyresgästföreningen anser att hyresnämnden är obenägen att sänka hyror 

då det skapar en väldigt stor osäkerhet för fastighetsägaren och marknaden i stort. 

 
“Hyresgästen kan agera. Det kan hända att en medlem hör av sig till oss och vill få 

sin hyra prövad. I det här sammanhanget kan man dock tillägga att vi har försökt 

pröva en del nyproduktionshyror som vi har tyckt legat högt enstaka gånger, men 

det har inte lett till någon sänkning.”
214

 

 

“Det beror på att hyresnämnden väldigt sällan gör direktjämförelser. Istället blir 

det skälighetsbedömningar. Det verkar vara svårt för hyresnämnden att gå in och 

sänka nyproduktionshyror för det skapar en osäkerhet för dem som har byggt. 

Utifrån vad vi har sett är utsikterna att pröva nyproduktion små. Det kan man ha 

med sig när man funderar på hur de ska fasas in.”
215

 

 

Fastighetsägarna Stockholm visar ingen tydlig oro inför presumtionstidens utgång. 

Eftersom Hyresgästföreningen verkar tycka om presumtionshyresmodellen tror 

Fastighetsägarna Stockholm att de är obenägna att efter presumtionstidens utgång 

börja arbeta för en minskning av glappet mellan presumtionshyresnivån och 

bruksvärdesnivån. Det kan innebära att viljan att teckna presumtionshyresavtal 

minskar och att Hyresgästföreningen motarbetar presumtionshyresmodellen. 

 
“Jag tror inte att Hyresgästföreningens vilja att gå in och pröva sådana här saker i 

efterhand är särskilt hög. Skulle de göra det så börjar de såga på den gren de själva 

sitter på. Och det är bara spekulationer men jag tror att om det inte är uppenbart att 

en fastighet ligger för högt så tror jag att de släpper det och sen försöker de kanske i 

de årliga förhandlingarna hålla ner fastigheten så att den ska fasas in över tid.”
216

 

 

Samtidigt tror Fastighetsägarna Stockholm att det, efter presumtionstidens utgång, 

från både Hyresgästföreningens och fastighetsägarnas respektive sidor kommer ske 

undersökningar för att röna ut hur de utgångna presumtionshyrorna ligger i 

förhållande till det allmänna hyresläget. Benägenheten bland fastighetsägare att 

bruksvärdespröva sina hyror för att få dem höjda varierar, men Fastighetsägarna 
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Stockholm ser det inte som otroligt att vissa privata fastighetsägare kan komma att 

bruksvärdespröva sina hyror efter presumtionstidens utgång.  

 

De privata fastighetsägarna skulle aldrig acceptera sänkta hyror i en förhandling med 

Hyresgästföreningen. Det enda sättet Hyresgästföreningen kan påverka hyresnivån 

nedåt är därför en bruksvärdesprövning i hyresnämnden genom sina medlemmar. 

Fastighetsägarna Stockholm ser inte en sådan prövning som otänkbar om det skulle 

finnas presumtionshyror som efter presumtionstidens utgång kan anses ligga avsevärt 

för högt. Vid en sådan prövning kan det bli svårt för Hyresgästföreningen att motivera 

en lägre hyresnivå eftersom man vid tecknandet av presumtionshyran accepterat 

hyresnivån samt årligen även accepterat höjningar av nivån. 

 
“Fastighetsägarna kommer inte gå med på någon sänkning. Istället måste 

Hyresgästföreningen gå till hyresnämnden med hjälp av hyresgästerna. Frågan är 

då hur viljan att teckna överenskommelser påverkas om man vet att 

Hyresgästföreningen i efterhand kommer börja ifrågasätta nivåerna. Det är ändå 

två parter som har förhandlat fram nivån som finns i huset. Även om det är en 

presumtionshyra i botten så har man förhandlat om den årliga höjningen i 10-15 år 

och har ett lika stort ansvar för vilken nivå den ligger på. Om Hyresgästföreningen 

vill värna systemet så tror jag inte att de kommer göra på det sättet.”
217

 

 

Fastighetsägarna Stockholm är även av uppfattningen att Hyresgästföreningen inte 

gärna ser att hyror bruksvärdesprövas i hyresnämnden. Ett tecken på det är det stora 

antal egensatta hyror som existerar utan att bruksvärdesprövas i hyresnämnden. Det 

har hänt vid ett par tillfällen att Hyresgästföreningen med rollen som ombud för en 

hyresgäst begärt bruksvärdesprövning av egensatta hyror som sedan accepterats av 

hyresnämnden. En sådan prövning innebär en risk för Hyresgästföreningen och dess 

medlemmar då den innebär att höga hyror får användas som jämförelsematerial vid 

framtida prövningar. 

 
“Vår uppfattning är att Hyresgästföreningen vill hålla sig borta från hyresnämnden 

i de här frågorna eftersom det ändå finns rätt många hyror som är egensatta. I de 

fallen skulle man annars kunna tänka sig att Hyresgästföreningen och hyresgästerna 

vänder sig till nämnden för att pröva hyran. För Hyresgästföreningen är det bättre 

så länge den är egensatt för då kan man inte jämföra sig med den jämfört med om 

man går till hyresnämnden och får ett beslut på att den här hyran är OK.”
218

 

 

Finns det ett behov av bestämmelser? 

Fastighetsägarna är tydliga med att det inte behövs fler regleringar. I dagens system 

finns det tillräckligt mycket regler och att införa fler komplicerar bara situationen 

ytterligare. 

 

Hyresgästföreningen å andra sidan ställer sig positiva till ett regelverk om hur 

infasningen ska gå till. De tycker att den biten utelämnades vid lagstiftningen. Ett 
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lagrum som tydligt visar hur infasningen ska hanteras vore därför önskvärt. Det skulle 

göra att parterna vet vad som förväntas av dem och hur det i slutändan kommer falla 

ut.  

 
“Intentionerna med lagstiftningen var inte att de skulle ligga utanför 

bruksvärdessystemet hela tiden för då skulle vi ha eviga presumtionstider. Det var 

15 år som gällde. Det hade varit bra med någon typ av bestämmelse, kanske till och 

med lagtext, som tydligt anger att när parterna träffar ett avtal så ska avtalet 

innehålla en plan för hur man ska fasa in dem. Då kan man använda de 15 åren på 

ett klokt sätt.”
219

 

Vidare menar Hyresgästföreningen att det ofta läggs för stort ansvar på 

förhandlingssystemet att lösa samhällsproblem som bostadsbrist och segregation. Det 

kollektiva förhandlingssystemet skapades för att vara ett rationellt instrument vid 

hyresförhandlingar. Lösningen på bostadsbristen är en politisk fråga som därför måste 

lösas av andra aktörer. Bestämmelser på presumtionshyresområdet skulle därför vara 

önskvärt för att tydligare definiera rollerna på hyresmarknaden.   

“Förhandlingssystemet ska ju egentligen som sådant jämka ut och vara ett rationellt 

instrument att använda för att göra begränsningar av hyreshöjningar. Det har ju 

inte som uppgift att lösa bostadsbristen, att åstadkomma att det byggs mer eller 

åstadkomma minskad segregation. Det åläggs en massa saker på 

förhandlingssystemet som egentligen inte är förhandlingssystemets uppdrag. Det är 

kommunerna som har det uppdraget; kommunerna har bostadsförsörjningsansvar. 

Många av de här frågorna kan inte förhandlingssystemet lösa.”
220

 

 

Konsekvenser av en hyressänkning 

Skulle presumtionshyrorna efter presumtionstidens utgång komma att sänkas skulle 

förlusten i det enskilda projektet behöva tas av hela beståndet och därmed de 

hyresgäster som inte omfattas av presumtionshyra. Fastighetsägarna Syd menar att en 

sådan allmän täckning av förlusten skulle strida mot kraven på affärsmässigt agerande 

i allmännyttan.  

“Om man skulle sänka till bruksvärdeshyran och kalkylen därmed inte skulle hålla 

är det andra hyresgäster som betalar. Det strider mot affärsmässigheten i de 

kommunala bolagen, så det får man snegla på och det kommer vi följa förstås. Det 

är en viktig fråga för oss.”
221

 

Hyresgästföreningen instämmer i att det vore olyckligt om förluster i 

presumtionshyresbeståndet skulle behöva täckas upp av hyreshöjningar i det 

befintliga beståndet och menar att detta inte stämmer överens med syftet med 

införandet av presumtionshyra.  

“Det är ju inte bra om det skulle bli så. Det som byggs blir bara till de som har 

väldigt höga inkomster. Nyproducerade hyresrätter blir en produkt som bara rika 
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kan efterfråga. Att det befintliga beståndet då ska täcka upp förluster för 

presumtionshyror är inte syftet med lagen.”
222

 

 

Konsekvenser av oförändrad hyra 

För att en hyra ska kunna användas som jämförelsematerial vid en direktjämförelse i 

en bruksvärdesprövning krävs att den är förhandlad. Huruvida en utgången 

presumtionshyra kan användas som jämförelsematerial beror på om den kan anses 

vara förhandlad eller inte. Eftersom en presumtionstid aldrig gått ut vid tillfället för 

intervjun kan inte respondenterna på Hyresgästföreningen entydigt svara på hur en 

presumtionshyra vars presumtionstid har gått ut ska betraktas. Hyresgästföreningen är 

dock av uppfattningen att en presumerad hyra inte bör anses vara förhandlad och 

därmed inte per automatik kan användas som jämförelsematerial vid en 

bruksvärdesprövning efter det att presumtionstiden har gått ut. Enligt 

Hyresgästföreningen bör det snarare krävas att en utgången presumtionshyra tas upp i 

en årlig förhandling för att den ska kunna anses som förhandlad. Hyresgästföreningen 

hänvisar till framtida avgöranden av hyresnämnd och hovrätt för ett definitivt svar på 

frågan om huruvida en utgången presumtionshyra kan ses som förhandlad eller inte.  

 

Konsekvenser för det befintliga beståndet 

I händelse av att presumtionshyrorna efter presumtionstidens utgång ligger kvar på 

oförändrad nivå och får användas som jämförelsematerial menar Fastighetsägarna 

Syd att det kan få positiva konsekvenser genom att det möjliggör ombyggnader och 

upprustning av det befintliga beståndet till nyproduktionsstandard.  

 

Vid sådana ombyggnader och vid eventuella bruksvärdesprövningar av det befintliga 

beståndet vid vilka nyligen utgångna presumtionshyror används som 

jämförelsematerial finns det regler för infasning. De effekter som skulle kunna 

uppkomma i det befintliga beståndet på grund av en oförändrad presumtionshyresnivå 

efter presumtionstidens utgång hade inte varit dramatiska för hyresgästen.  

 
“Om presumtionshyrorna skulle falla ut och den hyresnivån blir den som gäller och 

man ska använda dem som jämförelsematerial i en prövning, finns det redan 

infasningsregler.
223

 

 

Situationen med utgångna presumtionshyror som kan användas som 

jämförelsematerial vid en bruksvärdesprövning av det befintliga beståndet ser 

Hyresgästföreningen som problematisk och icke överensstämmande med lagstiftarens 

intention, det vill säga intentionen att presumtionshyrorna skulle ligga utanför 

bruksvärdessystemet i 15 år för att sedan fasas in på en bruksvärdesnivå. Meningen 

var att de inte skulle kunna påverka det befintliga beståndet.  

 
“Det vore en oönskad effekt. Då blir det som en trojansk häst på något sätt i 

bruksvärdessystemet. Man har ett system för att ta hand om objekt som är så pass 
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dyra att de inte går att hyressätta enligt vårt bruksvärdessystem. De blir 

presumerade men sen kommer de ut som förhandlade inom bruksvärdessystemet och 

används för att driva upp det befintliga beståndet. Det är illavarslande om vi skulle 

få den utvecklingen. Det stämmer inte överens med lagstiftarens intentioner om 

återgång till bruksvärdessystemet. I slutändan ska hyran bestämmas utifrån 

hyresgästernas generella värderingar och inte, som i fallet med presumtionshyra, 

produktionskostnader.”
224
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5 Analys och diskussion 

I kapitlet analyseras resultatet från intervjustudien i ljuset av materialet från kapitel 2 

och 3. Kapitlet inleds med en analys av hur en fastighetsvärderare går till väga vid 

förekomsten av presumtionshyra. Därefter analyseras resterande respondenters svar. 

Slutligen diskuteras möjliga utfall av presumtionstidens utgång och dess 

konsekvenser.  

 

5.1 Värdering av en fastighet med presumtionshyra 

Vid värdering av flerbostadshus med upplåtelseform hyresrätt används ofta en tioårig 

kassaflödesanalys. Värderaren får information från uppdragsgivaren/fastighetsägaren 

om vilka hyresnivåer hyreskontrakten är tecknade på. Denna nivå används i kalkylen 

och räknas vanligtvis upp med två procent varje år i tio år. Den uppräknade hyresnivå 

år elva ligger till grund för restvärdet, däri den största delen av marknadsvärdet 

återspeglas. Skulle den uppskattade nivån avvika till en inte obetydlig del från vad 

som kan anses vara en rimlig hyresnivå kan det få stora konsekvenser på 

marknadsvärdet.  

 

Eftersom en infasning av en presumtionshyra aldrig tidigare genomförts så går det 

endast att spekulera i vad som kommer hända. Att en osäkerhet föreligger borde vara 

fallet och därmed bör en eventuell hyressänkning vid presumtionstidens utgång 

beaktas i värderingen. För att ta hänsyn till denna finns flertalet metoder att använda 

sig av. Första steget borde vara att förlänga kalkylperioden så att restvärdet beräknas 

utifrån hyran som gäller efter presumtionstidens utgång. Istället för en tioårig 

kassaflödesanalys kan alltså en 15-årig eller 20-årig kassaflödesanalys användas. 

Nästa steg är att bedöma om hyran skiljer sig från vad som annars kan anses vara en 

rimlig hyresnivå. Skillnaden skulle kunna beaktas i hyran efter presumtionstidens 

utgång, i direktavkastningen eller inte alls.  

 

5.1.1 Hänsyn till osäkerheten 

NAI Svefa, Handelsbanken och Swedbank har uppgett att de alla tar hänsyn till 

osäkerheten i presumtionshyran. Om presumtionshyran anses avvika från vad som 

anses vara en rimlig hyresnivå gör NAI Svefa och Swedbank justering av hyresnivån 

efter kalkylperiodens slut. Handelsbanken justerar, utöver detta, även hyran under 

presumtionstiden för att sedan göra ett påslag på den extra hyresintäkt 

presumtionshyran inbringar. Swedbank och Handelsbanken har vardera bara haft ett 

fall där de tagit hänsyn till presumtionshyran men påtalade att de skulle göra på 

samma sätt igen om det skulle bli aktuellt. 

 

CBRE beaktar en bedömt hög hyresnivå genom justering av direktavkastningskravet. 

Mot bakgrund av komplexiteten i att bedöma vad som kommer ske om 10-15 år 

justeras inte hyresnivån efter presumtionstidens utgång. Den fortsätter istället på 

samma nivå med årliga hyreshöjningar. Istället sätter de ett lite högre 
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direktavkastningskrav för att kompensera för den höga hyresnivån. Dock ska det 

tilläggas att de på all nyproduktion, oavsett hyressättningsmetod, sätter ett högre 

direktavkastningskrav än vad de hade gjort på det befintliga beståndet. Detta beror på 

att de ser andra risker, såsom hög omflyttningstakt, i en hög hyra.  

 

Samtliga värderare tar alltså hänsyn till osäkerheten i någon mån men samtidigt har 

de alla uppgett att förlängningen till 15 år inte haft någon betydelse på värderingen. I 

de fall där de använder en tioårig kassaflödesanalys men presumtionshyran fortsätter i 

ytterligare fem år skulle detta kunna indikera att hänsyn till presumtionshyran inte tas. 

Men i och med att en bedömning görs av vad en rimlig hyresnivå för den aktuella 

fastigheten är, borde det i praktiken inte spela någon roll. Om hyresnivån ligger i nivå 

med vad bruksvärdet är så borde risken av en eventuell sänkning efter 

presumtionstidens utgång vara minimal.  

 

5.1.2 Hur framgår det att presumtionshyra föreligger? 

Vid värdering är det viktigt att värderaren får korrekt information från sin 

uppdragsgivare. Att en fastighet är hyressatt med presumtionshyra kan efter 

presumtionstidens utgång få stor påverkan på marknadsvärdet. Det är därför viktigt 

att värderaren får reda på att presumtionshyra föreligger. 

 

Värderaren förlitar sig på den information inklusive hyresnivåer fastighetsägaren 

tillhandahåller. Skulle fastighetsägaren av någon anledning inte upplysa om att 

presumtionshyra föreligger, är det därför stor risk att värderaren aldrig får kännedom 

om saken. Det skulle kunna bero på okunskap om presumtionshyra som företeelse 

eller att fastighetsägaren inte anser en sådan upplysning vara av relevans då den 

eventuella risken i en presumtionshyra bedöms som liten. Om en hyra skulle vara 

anmärkningsvärt hög tar, som CBRE påtalat, värderaren upp det med fastighetsägaren 

och frågar vad anledningen till detta är. Vid en sådan fråga bör det framgå att 

presumtionshyra föreligger om så också är fallet. I de fall värderaren får tillgång till 

förhandlingsöverenskommelsen där det enligt lag ska framgå att presumtionshyra 

föreligger, är risken liten att denne inte uppmärksammar det. Det kan även, som NAI 

Svefa påpekat och Familjebostäder satt i system, framgå i de enskilda hyresavtalen. I 

alla andra fall finns det risk att en fastighet med en presumtionshyra som inte anses 

vara oskäligt hög, värderas utan vetskap om att presumtionshyra föreligger.  

 

Samtliga värderare har uppgett att de inte kommer i kontakt med presumtionshyra i 

särskilt stor utsträckning. Statistiken från Hyresgästföreningen visar dock att 

presumtionshyra under de senaste åren används för hyressättning av 76 procent av all 

nyproduktion av hyresrätter. Risken måste därmed anses vara relativt stor att en 

nyproducerad hyresfastighet med presumtionshyra värderas utan att värderaren har 

vetskap om hyressättningsmetod.  
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5.1.3 Skillnaden mellan fristående värderare och kreditinstitutens 
interna värderare 

Kreditinstitutens interna fastighetsvärderare bör i sin värdering ha ett något mer 

säkerhetspräglat förhållningssätt jämfört de fristående fastighetsvärderarna. Bankerna 

har förutom att bedöma ett marknadsvärde även att bedöma betalningsförmågan hos 

kunden. De vill se att kassaflödet täcker kommande ränte- och amorteringskostnader. 

Kreditinstitutens fastighetsvärderare bör därför ta större hänsyn till osäkerheten i 

presumtionstidens utgång. En värdering av en fastighet med presumtionshyra skulle 

därmed kunna skilja sig åt mellan kreditinstitutens interna värderare och de fristående 

värderarna och då också avspegla sig i marknadsvärdet.  

 

Utifrån respondenternas svar tycks en viss skillnad avspeglas i värderingen. Enbart 

utifrån hyresnivån tar NAI Svefa och kreditinstitutens interna fastighetsvärderare 

hänsyn till osäkerheten. Kreditinstitutens interna fastighetsvärderare verkar dock 

lägga ner mer tid på att undersöka hyresnivåer och går inte enbart efter de 

referensramar om rimliga hyresnivåer de har. CBRE är lite mer offensiva på 

direktavkastningskravet och har heller inte alltid tid att källkritiskt kontrollera 

hyresnivåerna. Detta skulle kunna gälla på all fastighetsvärdering oavsett 

hyressättningsmetod och kan inte enbart appliceras på presumtionshyra. 

Sammanfattningsvis kan ingen distinkt skillnad göras mellan kreditinstitutens interna 

fastighetsvärderare och de fristående fastighetsvärderarna avseende arbetssätt i 

värderingen. 

 

5.2 Presumtionshyrans påverkan på investeringskalkylen 

På grund av att det i nuläget är okänt vad som kommer att hända när en hyras 

presumtionstid går ut måste det anses vara ett osäkerhetsmoment som 

fastighetsägarna har att förhålla sig till. Under intervjuerna med fastighetsägarna har 

frågan ställts hur denna osäkerhet hanteras och vilken hänsyn som tas till en eventuell 

ändring av hyresnivån efter presumtionstidens utgång.  

 

Studien har undersökt vilka antaganden som görs för hyresnivåerna efter det att 

presumtionstiden går ut inför ett investeringsbeslut. Respondenterna har samstämmigt 

svarat att inga speciella antaganden görs med hänsyn till presumtionstidens utgång. 

Istället antas hyresnivåerna ligga konstant med en årlig höjning under 

presumtionstiden. Den årliga höjningen varierar mellan bolagen men gemensamt är 

att alla respondenter räknar med att någon höjning kommer ske. Några antaganden 

om hyressänkning eller frysning av hyrorna finns inte med i investeringskalkylerna.  

 

Intervjuerna har visat att ingen av respondenterna tar någon direkt hänsyn till 

osäkerheten i hyran vid presumtionstidens utgång. ByggVesta anger att hänsyn tas 

men kan inte svara på hur eller var i investeringskalkylen detta får genomslag. Ikano 

Fastigheter menar att osäkerheten hanteras inom de allmänna osäkerhetsparametrarna.  



Finns det en fasa inför infasningen? 

 

 86 

 

Flera av fastighetsägarna påpekar att presumtionshyra, till skillnad från 

bruksvärdeshyra, är kostnadsbaserad. Hyran bestäms till att täcka kostnaderna i 

projektet och det finns därför inget utrymme att ta höjd i kalkylen och kompensera för 

en framtida eventuell sänkning. Eftersom presumtionshyra dessutom förhandlas fram 

tillsammans med Hyresgästföreningen, som ofta har synpunkter på 

investeringskalkylen, kan ingen hänsyn tas genom högre hyror.  

 

En alternativ riskhanteringsmetod är att använda ett högre avkastningskrav i kalkylen. 

Indirekt pressas hyrorna upp och därmed tas viss höjd i kalkylen för osäkerheten vid 

presumtionstidens utgång. Hyresgästföreningen anger att avkastningskraven i de 

kalkyler som presenteras under förhandlingarna om presumtionshyra har stigit på 

senare tid och idag ligger på vad Hyresgästföreningen menar är för höga nivåer med 

hänsyn till det allmänna läget på fastighetsmarknaden.  Dessa höga avkastningskrav 

skulle kunna ses som en kompensation för osäkerheten i hyresnivån. Det är dock 

ingen av fastighetsägarna som anger detta som skäl i intervjuerna.  

 

Jämfört med bruksvärdeshyra är presumtionshyran potentiellt mer osäker. 

Bruksvärdeshyra är dock sällan ett alternativ och används i princip aldrig av 

respondenterna i undersökningen. En sådan jämförelse är därför utan relevans. Istället 

görs jämförelsen av osäkerhet mellan presumtionshyra och egensatt hyra. Flera 

respondenter menar att de väljer presumtionshyra för att undvika risken med en 

egensatt hyra. Presumtionshyran anses i de fallen mindre osäker. Samtidigt menar 

Rikshem att avkastningskraven i deras kalkyler inte skiljer sig mellan egensatt och 

presumtionshyra. CBRE menar att avkastningskravet alltid är högre för 

nyproducerade hyresrätter, främst på grund av att den ofta högre hyresnivån och 

omflyttningstakten ökar osäkerheten. Enligt ovan tas dock ingen speciell hänsyn till 

om en hyra utgör presumtionshyra. Detta skulle innebära att osäkerheten i 

presumtionstidens utgång kompenseras genom att avkastningskravet läggs på samma 

nivå som vid egensatt hyra. För CBRE och Rikshem kan detta resonemang stämma 

men för övriga respondenter, som bara i undantagsfall växlar mellan egensatt hyra 

och presumtionshyra i sina olika projekt, är det svårt att göra samma jämförelse och 

dra några slutsatser. 

 

Utifrån respondenternas svar kan utläsas att ingen aktiv hänsyn tas till osäkerheten i 

hyran efter presumtionstidens utgång.  

 

5.3 Utgör presumtionstidens utgång ett problem?  

På frågan om presumtionstidens utgång idag upplevs som ett problem svarar alla 

fastighetsägare utom LKF nej. Att fastighetsägarna enligt ovan inte heller har tagit 

någon hänsyn till presumtionstidens utgång i sina investeringskalkyler eller ser ett 

behov av bestämmelser för infasningen tyder på att så verkligen är fallet. 
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ByggVesta har dock påpekat att åsikten att presumtionstidens utgång inte utgör ett 

problem kan komma att omvärderas den dag då det verkligen händer något med de 

utgångna presumtionshyrorna.  

 

Hyresgästföreningen och Familjebostäder har framfört att de första 

presumtionshyrorna vars presumtionstid går ut är på en relativt rimlig nivå och 

kommer vara relativt enkla att fasa in. De ser därför inte presumtionstidens utgång 

som ett problem idag men tror att det kommer bli problematiskt när senare 

presumtionshyror faller ut. 

 

Att LKF i undersökningen uppger att presumtionstidens utgång innebär ett problem 

kan eventuellt kopplas till att de verkar i en kommun som omfattas av systematisk 

hyressättning och att bruksvärdeshyran därför är känd. Denna i sammanhanget något 

speciella situation diskuteras vidare nedan under 5.5.2. 

 

Huruvida den avslappnade inställningen till presumtionstidens utgång är en 

välgrundad åsikt eller ett resultat av okunskap kan inte utläsas ur resultatet av 

undersökningen. I undersökningen har emellertid framkommit åsikter som tyder på ett 

kortsiktigt perspektiv i frågan om presumtionstidens utgång. Som exempel kan 

framföras att CBRE som vid värdering bortser från problematiken med 

presumtionstidens utgång genom att bara använda en tioårig kassaflödesmodell även i 

de fall då presumtionstiden uppgår till 15 år. På så sätt behöver problematiken aldrig 

behandlas. Även ett par fastighetsbolag har nämnt att 15 år är en lång tid och att det 

saknas mening i att försöka sia om saker så långt in i framtiden. Därmed lämnas 

problematiken åt framtiden att lösa. Det verkar därmed föreligga ett Principal-

agentproblem där den som fattar beslutet om tecknande av presumtionshyra eller 

värderar en sådan fastighet vid presumtionstidens utgång inte behöver stå till svars 

inför fastighetens ägare på grund av den långa tidshorisonten. 

 

5.4 Finns det ett behov av bestämmelser? 

Vid införandet av presumtionshyra angav lagstiftaren att det inte finns något behov av 

bestämmelser för vad som ska hända vid presumtionstidens utgång. Eftersom det vid 

tecknandet av presumtionshyra bör stå klart för alla parter vad som gäller och när 

presumtionstiden går ut bör det finnas goda möjligheter för fastighetsägarna att 

anpassa sig efter detta under själva presumtionstiden. I övrigt lämnas infasningen (se 

avsnitt 5.5) åt parterna. 

 

Boverket har tidigare påpekat att vissa rekommendationer om hur parterna ska agera 

efter presumtionstidens utgång vore att föredra. Skälet därtill anges som att minska 

osäkerheten för de inblandade och därmed öka attraktiviteten för 

presumtionshyresmodellen.  

 

Majoriteten av de intervjuade fastighetsägarna samt branschorganisationerna 

Fastighetsägarna Syd och Fastighetsägarna Stockholm är negativt inställda till 
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bestämmelser kring presumtionstidens utgång. Invändningarna gäller främst att fler 

regleringar på hyresmarknadsområdet är oönskade. Respondenterna är överens om att 

eventuella infasningsproblem kan lösas inom det ordinarie förhandlingssystemet. 

Stena fastigheter har även framhållit att sådana bestämmelser vore svåra att utforma. 

Presumtionstidens utgång ligger långt fram i tiden och det föreligger stora svårigheter 

i att förutse hur hyresnivåer kommer utvecklas och därmed även hur eventuella 

infasningsproblem kommer att se ut vid presumtionstidens utgång.  

 

Eftersom fastighetsägarna enligt ovan inte upplever presumtionstidens utgång som ett 

problem och använder sig utav presumtionshyresmodellen måste motiven mot att 

införa bestämmelser kring presumtionstidens utgång anses skilja sig från Boverkets 

mening. 

 

Att fastighetsägarna enligt ovan till synes inte tar någon särskild hänsyn till 

presumtionstidens utgång och de problem som den eventuellt innebär skulle kunna 

tjäna som argument för att bestämmelser faktiskt bör införas.  

 

Hyresgästföreningen är tillsammans med LKF de enda som är positivt inställda till 

bestämmelser kring presumtionstidens utgång. LKF menar att gemensamt 

förhållningssätt vore att föredra. Det skulle vara positivt om alla aktörer själva slapp 

hantera en så pass stor fråga som presumtionstidens utgång utgör. 

 

Hyresgästföreningen är snarare av uppfattningen att bestämmelser är positivt eftersom 

det hade tydliggjort vad som gäller och hur parterna ska agera vid presumtionstidens 

utgång. Hyresgästföreningen motsätter sig fastighetsägarnas önskan att 

presumtionstidens utgång bör hanteras inom det befintliga förhandlingssystemet. Det 

kollektiva förhandlingssystemet skapades för att rationalisera förhandlingsförfarandet 

och inte för att, som nu önskas, lösa större problem inom hyressättningssystemet. 

Som beskrivs nedan (se avsnitt 5.6) kan presumtionstidens utgång komma att få vissa 

konsekvenser på hyresmarknaden. För utkomsten av dessa spelar 

Hyresgästföreningen en relativt stor roll. Denna roll är något som 

Hyresgästföreningen anser ligger utanför sin ursprungliga roll på hyresmarknaden. 

Mer utförliga bestämmelser på presumtionshyresområdet hade därför tydligare 

preciserat Hyresgästföreningens roll och avlastat dem deras ansvar för 

presumtionstidens utgång. Samtidigt hade bestämmelser kring presumtionstidens 

utgång tydliggjort lagstiftarens önskan om att presumtionshyrorna efter 

presumtionstidens utgång ska återgå till bruksvärdessystemet. Tydliga regler hade 

tvingat fram sådan hänsyn som lagstiftaren avsåg i samband med lagens införande, 

men som Hyresgästföreningen ej anser tagits. 

 

5.5 Infasning till bruksvärdessystemet 

Under följande avsnitt diskuteras huruvida en utgången presumtionshyra anses vara 

förhandlad inom bruksvärdessystemet eller ej. Avsnittet fortsätter med en diskussion 

kring hyresnivåer där en stor skillnad mellan presumtionsnivån kontra 

bruksvärdesnivån kan anses utgöra en avgörande faktor vid infasningen.  
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5.5.1 Anses en utgången presumtionshyra vara förhandlad inom 
bruksvärdessystemet? 

Infasning av presumtionshyror till bruksvärdessystemet skulle lika gärna kunna få 

lydelsen införande till bruksvärdessystemet eller till och med utfasning från 

presumtionshyressystemet. Hur det verkligen blir kommer visa sig först efter att det 

genomförts. Lagstiftarens intentioner var att få in presumtionshyrorna i 

bruksvärdessystemet genom att hyran vid presumtionstidens utgång ska fastställas 

enligt de nuvarande bruksvärdesreglerna. Parterna är då oförhindrade att begära att 

hyran anpassas efter den nivå som gäller för likvärdiga lägenheter. Vad fastställas 

enligt de nuvarande bruksvärdesreglerna innebär är i nuläget oklart. Samtidigt som 

lagstiftarens intentioner var att hyran ska fastställas uttalas även att parterna är 

oförhindrade att begära bruksvärdesprövning. Tolkningen bör ändå vara att hyrorna, 

efter initiativ av någon part, ska fastställas vid en förhandling parterna emellan. 

 

I de två intervjuerna med Hyresgästföreningen kom frågan upp om huruvida de före 

detta presumtionshyrorna ska anses vara förhandlade eller ej. Nästa fråga blir om 

förhandlad får samma innebörd för en bruksvärdeshyra som en presumtionshyra. De 

är ju förhandlade på olika villkor i och med att presumtionshyror är kostnadsbaserade 

medan bruksvärdeshyror är förhandlade utifrån lägenheter som med hänsyn till 

bruksvärdet är likvärdiga. Inget entydigt svar gavs men intrycket är ändå att de anser 

att de före detta presumtionshyrorna per automatik inte blir förhandlade inom ramen 

för bruksvärdessystemet. 

 

Vilka hyror som ska beaktas vid en bruksvärdesprövning tydliggörs i 12 kap. 55 § 2 

st. jordabalken: 

 
Vid prövning enligt första stycket ska främst beaktas sådan hyra för lägenheter som 

har bestämts i förhandlingsöverenskommelser enligt hyresförhandlingslagen 

(1978:304). Om en jämförelse inte kan ske med lägenheter på orten, får istället 

beaktas hyran för lägenheter på en annan ort med jämförbart hyresläge och i övrigt 

likartade förhållanden på hyresmarknaden.  
 

Bestämmelsen om presumtionshyror finns i 12 kap. 55c § jordabalken där 

inledningen är som följer: 

 
Vid prövning av hyran ska hyra för lägenheten som har bestämts i en 

förhandlingsöverenskommelse enligt hyresförhandlingslagen (1978:304) anses som 

skälig, om [...] 

 

Lydelsen hyra för lägenheter som har bestämts i förhandlingsöverenskommelser 

enligt hyresförhandlingslagen (1978:304) är i båda ovanstående paragrafer snarlik. 

Det skulle kunna indikera att utgångna presumtionshyror som har bestämts i en 

förhandlingsöverenskommelse skulle anses vara förhandlade inom ramen för 

bruksvärdessystemet och därmed kunna användas som jämförelsematerial vid en 

bruksvärdesprövning. I praktiken skulle det innebära en oändlig presumtionstid. Det 

vill säga att en hyra presumeras vara skälig först under 15 år för att sedan bli skälig 
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enligt bruksvärdet i 12 kap. 55 § jordabalken. Lagstiftarens intentioner bör varit att en 

före detta presumtionshyra inte per automatik anses vara förhandlad inom ramen för 

bruksvärdessystemet vid utgången av presumtionstiden.  

 

Hyresgästföreningen har påtalat att det skulle behövas en prövning i hyresnämnd eller 

hovrätt för att få ett slutgiltigt avgörande om huruvida en utgången presumtionshyra 

kan anses vara förhandlad eller inte.  

 

Som flertalet fastighetsägare har nämnt utgör en förhandlad hyra en bra säkerhet. Med 

den utgångspunkten borde de vara benägna att försöka få in sina hyror i 

bruksvärdessystemet. 

Familjebostäder har ambitionen att förhandla med Hyresgästföreningen och likaså ser 

LKF att en förhandling behöver komma till stånd för att få in hyrorna i 

bruksvärdessystemet. Detta indikerar i viss mån att fastighetsägarna ser den utgångna 

presumtionshyran som egensatt och att en förhandling krävs för att få in den i 

bruksvärdessystemet.  

 

Sammantaget finns det två möjliga utfall vid presumtionstidens utgång: 

 Presumtionshyrorna blir förhandlade direkt enligt bruksvärdessystemet och 

kan användas som jämförelsematerial. 

 Presumtionshyrorna anses som egensatta hyror.  

De olika utfallen med tillhörande konsekvenser behandlas nedan under 5.6 Möjliga 

utfall efter presumtionstidens utgång.  

 

5.5.2 Hyresnivåer 

En central aspekt av infasningen till bruksvärdessystemet utgörs av skillnaden mellan 

presumtionshyra och bruksvärdeshyra.  

 

Den undersökning av hyresnivåer som redovisas under 2.2.4 visar att 

presumtionshyresnivån ligger över bruksvärdeshyresnivån. Undersökningen bekräftas 

av respondenterna i denna studie som alla anger att presumtionshyran ligger över 

bruksvärdesnivån. Gapet dem emellan varierar dock stort. Stena Fastigheter uppger 

att deras presumtionshyra i Lomma ligger mycket nära bruksvärdesnivån medan LKF 

har uppgett skillnader på 20 procent i vissa fastigheter.  

 

Respondenterna uppger att de årligen höjer presumtionshyrorna genom de allmänna 

hyresförhandlingarna. I regel får presumtionshyrorna en höjning motsvarande 

höjningen i det befintliga beståndet eller något lägre.  

 

Hyresgästföreningen menar dock att glappet är för stort för att kunna minskas till en 

rimlig storlek under presumtionstiden. Det är därmed högst troligt att glappet i de fall 

där ett större sådant föreligger kommer att bestå fram till presumtionstidens utgång.  
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Absoluta hyresnivåer ligger utanför denna studie men ett konstaterande att ett glapp 

mellan presumtionshyran och bruksvärdeshyran existerar spelar roll. Efter 

presumtionstidens utgång kan hyran komma att bruksvärdesprövas enligt gällande 

regler. En hyra ska då anses skälig om den inte är påtagligt högre än hyran för 

jämförbara objekt. Ett större glapp mellan presumtionshyran och bruksvärdeshyran 

innebär därmed en större risk att hyran prövas och därmed även sänks.  

 

En bruksvärdesprövning är dock ej oproblematisk. I en situation där 

bruksvärdessystemet ej används vid nyproduktion utan hyrorna istället sätts som 

presumtionshyror eller som egensatta hyror är bruksvärdeshyran för en nyproducerad 

lägenhet okänd eftersom det saknas jämförelseobjekt med samma bruksvärde. De 

fastigheter med förhandlade hyror inom bruksvärdessystemet som finns i närheten av 

en fastighet med en utgången presumtionshyra är ofta ej jämförbara med hänsyn till 

modernitetsgrad och standard. Problemet blir än mer tydligt i nybyggnadsområden 

där allting som byggs hyressätts med presumtionshyra eller av fastighetsägaren själv. 

Eftersom dessa inte får användas som jämförelseobjekt vid en bruksvärdesprövning 

och det inte finns något befintligt hyresbestånd i dessa områden är bruksvärdeshyran i 

praktiken okänd. I dessa fall är hyresnämnden hänvisad till att göra en allmän 

skälighetsbedömning utifrån det allmänna hyresläget på orten. I en sådan prövning får 

hyresnämnden utgå från hyror som inte annars kan anses utgöra jämförelseobjekt. Det 

är i ett sådant fall inte omöjligt att egensatta hyror eller presumtionshyror får en 

inverkan på prövningen. Utfallet i en sådan prövning beror helt på hyresnämnden och 

bör vara svårt att förutse. Detta är en aspekt som Hyresgästföreningen har lyft fram 

och som minskar deras vilja att driva på för bruksvärdesprövningar av egensatta 

hyror. Detsamma bör gälla för presumtionshyror för vilka presumtionstiden gått ut. 

 

För LKF och Stena Fastigheter ter sig situationen något annorlunda. I Lund, där de 

båda bolagen verkar, tillämpas systematisk hyressättning. Eftersom detta system även 

kan tillämpas på nyproducerade lägenheter innebär det att bruksvärdeshyran för dessa 

lägenheter är känd till skillnad från fallet ovan. Det är på grund av detta system som 

LKF så detaljerat under intervjuerna har kunnat ange hur deras presumtionshyror 

ligger i förhållande till bruksvärdeshyran. I en situation där både presumtionshyran 

och bruksvärdeshyran är kända bör det rimligtvis vara lättare att på förhand avgöra 

utfallet i en bruksvärdesprövning. Ökade chanser till gynnande utfall för en hyresgäst 

i bruksvärdesprövning bör även öka viljan till initiativ till en sådan prövning. Stena 

Fastigheter har dock påpekat att den systematiska hyressättningen som utgör 

Lundamodellen aldrig har prövats i en hyresnämnd. Det är därmed inte säkert att det 

som i Lundamodellen anges som bruksvärde är det i hyresnämndens ögon. 

 

Risken för en hyressänkning vid presumtionstidens utgång kan dock vara högre på en 

ort som omfattas av systematisk hyressättning. Detta kan vara en anledning till att 

LKF som enda fastighetsägare indikerat medvetenhet om att hyressänkningar kan 

vara att vänta efter presumtionstidens utgång.  
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5.6 Möjliga utfall vid presumtionstidens utgång. 

Eftersom det föreligger en osäkerhet för vad som kan komma att ske vid 

presumtionstidens utgång togs tre scenarier fram för att lättare kunna analysera 

möjliga utfall och dess konsekvenser.  

  

5.6.1 Presumtionshyran blir bruksvärdeshyra 

Det hypotetiska fall i vilket en utgången presumtionshyra är att betrakta som 

förhandlad och därmed redan en del av bruksvärdessystemet vid presumtionstidens 

utgång utgör det första möjliga utfallet i denna undersökning. Detta utfall har i 

rapporten fått namnet Övergångsutfallet, då den utgångna presumtionshyran utan 

någon särskild handling övergår till att bli en del av bruksvärdessystemet. Det innebär 

att hyran också kan användas som jämförelsematerial vid en bruksvärdesprövning. 

 

Utfallet innebär att fastighetsägarna får behålla sina hyror oförändrade samt stå 

skyddade från en hyressänkning. De får dessutom tillgång till det rationella system för 

hyresförhandlingar som det kollektiva förhandlingssystemet innebär. Det hade även 

ökat attraktiviteten i att teckna nya presumtionshyresavtal när osäkerheten i 

presumtionstidens utgång inte längre är en fråga. Ett par fastighetsägare har påpekat 

att detta inte på något vis är ett felaktigt utfall. Eftersom presumtionshyran är 

kostnadsbaserad måste den också utgöra bruksvärdeshyra eftersom all nybyggnation 

annars hade varit omöjlig.  

 

Påverkan på befintligt bestånd 

En utgången presumtionshyra, som kan antas vara högre än en bruksvärdeshyra, kan 

få viss inverkan på det befintliga beståndet. Det skulle i teorin kunna finnas områden 

där det för cirka tio år sedan byggdes hyreslägenheter med liknande egenskaper där 

en fastighet fick presumtionshyra och den andra fick bruksvärdeshyra. Effekten av att 

presumtionshyran går ut i tiden kan då bli att bruksvärdeshyran för den andra 

fastigheten kan prövas och höjas med hjälp av den andra fastigheten som 

jämförelseobjekt. I praktiken bör detta dock vara ovanligt då det i områden med 

presumtionshyror inte är särskilt vanligt förekommande att nyproduktion hyressätts 

inom det ordinarie hyressättningssystemet.  

 

Mer troligt är istället att när utgångna presumtionshyror släpps som 

jämförelsematerial kan det väntas driva på omfattande renoveringar av det befintliga 

beståndet. När dessa lägenheter kan anses uppnå nyproduktionsstandard finns de 

utgångna presumtionshyrorna tillgängliga som jämförelsematerial vid en 

bruksvärdesprövning. Fastighetsägarna Syd har påtalat detta som en fördel medan 

Hyresgästföreningen snarare ser det som en nackdel. 

 

Påverkan på nyproduktion  

Med ett större antal utgångna presumtionshyror med en relativt hög modernitet och 

hyresnivå som jämförelseobjekt kan nyproduktionen av hyresrätter inom 

bruksvärdessystemet komma att bli ett möjligt alternativ för fastighetsägarna.  
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Den ökade attraktiviteten i presumtionshyresmodellen i samband med att osäkerheten 

inte längre är en fråga bör driva fastighetsägarnas vilja att teckna 

presumtionshyresavtal. Detta kan medverka till att produktionen av hyresrätter ökar. 

Samtidigt kan dock ett minskat intresse väntas från Hyresgästföreningen. Flera 

fastighetsägare uppger att Hyresgästföreningen redan idag är obenägen att teckna 

presumtionshyresavtal på nivåer som de anser är för höga då dessa kan bli svåra att 

fasa in efter presumtionstidens utgång. I händelse av att utgångna presumtionshyror 

förhandlas in utan någon anpassning till hyresnivån i det befintliga beståndet kommer 

Hyresgästföreningen behöva lägga mer kraft i att säkerställa att nytecknade 

presumtionshyror inte sätts på en för hög nivå. Detta kommer troligtvis leda till än 

mer restriktivitet hos Hyresgästföreningen.  

 

5.6.2 Presumtionshyran blir egensatt 

I det följande presenteras vad som kan anses vara möjliga scenarion av att en 

utgången presumtionshyra som inte per automatik är att betrakta som en 

bruksvärdeshyra. De olika alternativen är ej att betrakta som universella. Vilket 

alternativ som väljs får antas variera utifrån vilken regional Hyresgästförening som är 

förhandlingspart men även utifrån förutsättningarna för varje specifikt objekt.  

 

Förhandlingsalternativet 

Det första scenariot då presumtionshyran är att betrakta som egensatt vid 

presumtionstidens utgång har i rapporten fått namnet Förhandlingsalternativet. 

Alternativet bygger på förutsättningen att en utgången presumtionshyra inte är att 

anse som förhandlad inom bruksvärdessystemet och därmed inte kan användas som 

jämförelsematerial i en bruksvärdesprövning. Förhandlingsalternativet innebär att 

Hyresgästföreningen i samband med en förhandling tar upp den utgångna 

presumtionshyran. Det kan ske i samband med de årliga hyresförhandlingarna eller 

som en separat förhandling endast med syfte att infasa den utgångna 

presumtionshyran. Efter att dessa bekräftats i en förhandlingsöverenskommelse är de 

en del av bruksvärdessystemet och får användas som jämförelsematerial vid en 

bruksvärdesprövning. Till följd av detta blir konsekvenserna de samma som vid 

Övergångsutfallet (se avsnitt 5.6.1). Förhandlingsalternativet lever upp till 

lagstiftarens intentioner så till vida att de utgångna presumtionshyrorna omfattas av 

bruksvärdessystemet.  

 

Fastighetsägarna, undantaget LKF, tror ej på sänkta hyror och flera av respondenterna 

inklusive branschorganisationen Fastighetsägarna har uppgett att de inte skulle gå 

med på sänkta hyror frivilligt och i en förhandling. Att stänga gapet mellan 

bruksvärdeshyror och presumtionshyror framstår alltså ej som en möjlighet. Ett par 

respondenter har påpekat att Hyresgästföreningen vid tecknandet av och under hela 

presumtionstiden har accepterat hyresnivån genom de årliga höjningar som 

förhandlats fram. Därmed skulle Hyresgästföreningen ha svårt att motivera ett 

yrkande om sänkta hyror i en förhandling efter presumtionstidens utgång.  
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Att utgångna presumtionshyror förhandlas in genom de ordinarie 

hyresförhandlingarna innebär att Hyresgästföreningen accepterar de höga hyresnivåer 

som presumtionshyrorna utgör. Som Hyresgästföreningen uppgivit i undersökningen 

så är skillnaden mellan de presumtionshyror som tecknas idag och hyrorna i det 

befintliga beståndet ca 600 kr/kvm,år. Hyresgästföreningen är tveksam till om en så 

stor skillnad speglar den generella hyresgästens skillnad i värdering mellan en 

lägenhet i det befintliga beståndet och en nyproducerad lägenhet. I 

förhandlingsalternativet accepterar Hyresgästföreningen trots allt denna skillnad. 

Förhandlingsalternativet kan tyckas vara en prestigeförlust för en förening vars syfte 

är att stödja sina medlemmar, bland annat genom låga hyror. En positiv aspekt av 

Förhandlingsalternativet är dock ur Hyresgästföreningens synvinkel att de utgångna 

presumtionshyrorna omvandlas till förhandlade hyror och att de då i de årliga 

hyresförhandlingarna kan arbeta för att gapet ska minska. Det kan ske genom att i 

förhandling yrka på lägre höjningar för de före detta presumtionshyrorna än för resten 

av beståndet eller för att de högsta hyrorna inte ska få någon höjning alls. Som 

Hyresgästföreningen påpekat tar detta dock väldigt lång tid. Till skillnad från vid 

Övergångsutfallet är Hyresgästföreningen i Förhandlingsalternativet i en bättre 

förhandlingssituation då de kan frånträda förhandlingarna och istället välja 

Stridsalternativet (se nedan). 

 

Förhandlingsalternativet utgör, likt Övergångsutfallet, ett gynnsamt alternativ för 

fastighetsägarna som får behålla sina hyror oförändrade samt står skyddade från en 

hyressänkning eftersom de utgångna presumtionshyrorna blir att betrakta som 

förhandlade hyror. De får dessutom tillgång till det rationella system för 

hyresförhandlingar som det kollektiva förhandlingssystemet innebär. I likhet med 

Övergångsutfallet hade även attraktiviteten i att teckna nya presumtionshyresavtal när 

osäkerheten i presumtionstidens utgång inte längre är en fråga kunnat komma att öka.  

 

Påverkan på det befintliga beståndet 

Konsekvenserna och påverkan på det befintliga beståndet blir samma som vid 

Övergångsutfallet (se avsnitt 5.6.1).  

 

Påverkan på nyproduktion 

Konsekvenserna och påverkan på nyproduktion av hyresrätter blir samma som vid 

Övergångsutfallet (se avsnitt 5.6.1). 

 

Stridsalternativet 

Ytterligare ett scenario för presumtionstidens utgång har givits namnet 

Stridsalternativet. Alternativet bygger i likhet med Förhandlingsalternativet på att 

utgångna presumtionshyror är att betrakta som egensatta hyror som ej kan användas 

som jämförelsematerial vid en bruksvärdesprövning.  

 

Till skillnad från Förhandlingsalternativet väljer Hyresgästföreningen i 

Stridsalternativet att inte acceptera den hyresnivå som den utgångna 

presumtionshyran representerar. Hyresgästföreningen kan i en förhandling om en 
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utgången presumtionshyra ställa sådana krav som en fastighetsägare ej kan acceptera 

vilket därmed leder till att en förhandlingsöverenskommelse ej kan nås. Alternativt 

kan den utgångna presumtionshyran på Hyresgästföreningens eller fastighetsägarens 

initiativ helt och hållet ställas utanför förhandling.  

 

Den utgångna presumtionshyran står i Stridsalternativet utanför bruksvärdessystemet 

och går därmed emot lagens syfte; att en utgången presumtionshyra ska infasas i 

bruksvärdessystemet. Det finns förvisso ingenting som hindrar att 

Hyresgästföreningen och fastighetsägaren vid ett givet tillfälle kommer överens i en 

förhandling och därmed infasar den utgångna presumtionshyran. Förutom genom 

förhandling kan den utgångna presumtionshyran infasas genom en 

bruksvärdesprövning i hyresnämnden. Så länge en sådan överenskommelse ej har 

träffats eller en bruksvärdesprövning genomförts måste lagens syfte anses ouppfyllt. 

En utgången presumtionshyra är i detta alternativ att jämställa med en egensatt hyra, 

exponerad mot risken för en bruksvärdesprövning och utan möjlighet till 

hyreshöjning genom kollektiv förhandling.  

 

Att en utgången presumtionshyra står utanför bruksvärdessystemet är att betrakta som 

en nackdel för flera av aktörerna. Flera av respondenterna har under intervjuerna 

uppgett att de uppskattar den trygghet det innebär att en hyra är förhandlad. Det har 

av många varit en av anledningarna till att presumtionshyresavtal tecknats. Att en 

utgången presumtionshyra är att anse som egensatt måste i detta hänseende därför ses 

som en nackdel. En egensatt hyra kan ej heller höjas genom den årliga 

hyresförhandlingen med Hyresgästföreningen. Istället måste varje enskild hyra tas 

upp till förhandling med den enskilda hyresgästen.  

 

Även för Hyresgästföreningen måste det ses som en nackdel att en utgången 

presumtionshyra står utanför bruksvärdessystemet. Då hyran inte längre omfattas av 

det kollektiva förhandlingssystemet förlorar Hyresgästföreningen sitt inflytande över 

hyressättningen. En eventuell hyreshöjning blir istället en fråga mellan hyresgäst och 

hyresvärd. När ett stort antal hyror omvärderas från presumtionshyra till att ses som 

egensatt hyra försvagas även det kollektiva förhandlingssystemet i sin helhet.  

 

Fördelen med Stridsalternativet ur Hyresgästföreningens synvinkel är att en egensatt 

hyra kan bruksvärdesprövas av en hyresnämnd. En sådan prövning initieras av en 

hyresgäst. Men i de fall hyresgästen är medlem i Hyresgästföreningen agerar de ofta 

ombud i hyresnämnden.  

 

Genom en sådan prövning kan den utgångna presumtionshyran komma att sänkas och 

därmed kan även gapet mellan bruksvärdesnivån och den utgångna presumtionshyran 

komma att minska. Att en utgången presumtionshyra sänks vid en 

bruksvärdesprövning är dock långt ifrån garanterat. Hyresnämnden kan i ett sådant 

fall komma fram till att den utgångna presumtionshyran trots allt är att anse som 

skälig. Ett sådant utfall påminner om Förhandlingsalternativet så till vida att 

hyresnivåerna ligger på en oförändrad nivå efter presumtionstidens utgång.  
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Utfallet i hyresnämnden bör främst bero på faktorer som diskuteras ovan under 

rubriken hyresnivåer. Är glappet mellan presumtionshyran och bruksvärdeshyran i ett 

specifikt objekt stort är sannolikheten också större att utfallet i hyresnämnden blir 

sänkta hyror. Som diskuteras ovan är det dock ofta problematiskt att veta vad 

bruksvärdeshyran är eftersom det saknas jämförelsematerial. I de fall där 

jämförelsematerial saknas måste utfallet av bruksvärdesprövningen anses vara 

osäkert. På orter med systematisk hyressättning är dock bruksvärdesnivån mer 

tillgänglig varför utfallet av en bruksvärdesprövning blir mindre osäkert till nackdel 

för fastighetsägaren som därmed löper större risk att hyran sänks. 

 

Som nämnt ovan sker en bruksvärdesprövning på initiativ av en hyresgäst men ofta 

med stöd från Hyresgästföreningen. Som undersökningen visat är dock 

Hyresgästföreningen obenägen att bruksvärdespröva egensatta hyror. Förekomsten 

och det relativt stora antal egensatta hyror som finns i beståndet är ett tecken på detta. 

Samtidigt har Hyresgästföreningen dåliga erfarenheter från de fall de trots allt valt att 

ställa sig bakom en bruksvärdesprövning av en egensatt hyra. Vid tidigare prövningar 

har rättsinstanserna, istället för att sänka, legitimerat de egensatta hyrorna som 

skäliga. 

 

Det kan även tilläggas att det är relativt ovanligt att enskilda hyresgäster begär att få 

sina hyror bruksvärdesprövade. I undersökningen har framkommit från 

fastighetsägarhåll att de flesta hyresgäster verkar nöjda med sina hyror. Då 

presumtionshyra idag används i relativt stor skala har det i det allmänna medvetandet 

formats idéer om vad som utgör en “normal” hyra, trots att denna eventuellt ligger 

över bruksvärdet för en liknande lägenhet.  

 

Kunskapsnivån om presumtionshyra och eventuell prövning av dessa efter 

presumtionstidens utgång är sannolikt mycket låg bland de hyresgäster som omfattas.  

Eftersom Hyresgästföreningen troligtvis vill undvika att de utgångna 

presumtionshyrorna tas upp för prövning i hyresnämnden är det inte sannolikt att de 

kommer arbeta för kunskapsspridning på det här området varför detta 

kunskapsunderskott kan väntas bestå. 

 

Påverkan på det befintliga beståndet 

Vilken påverkan Stridsalternativet kan få på det befintliga beståndet beror på utfallet i 

en bruksvärdesprövning i hyresnämnden. Bedömer hyresnämnden att de utgångna 

presumtionshyrorna är skäliga och därmed lämnar dem oförändrade kan effekterna 

väntas bli desamma som i Förhandlingsalternativet.  

I ett fall där hyresnämnden bedömer den prövade hyran som oskälig och sänker den, 

kan indirekta effekter på det befintliga beståndet uppkomma. Eftersom 

presumtionshyran i grunden är kostnadsbaserad och begränsad hänsyn tagits till 

osäkerheten i den (se avsnitt 5.2) kan en sänkning av en utgången presumtionshyra 

innebära en förlust för hela projektet. Bland andra LKF har påtalat att en sådan förlust 

inte är avgörande för hela bolagets ekonomi men att förlusten måste tas av hela 

beståndet. Denna ökade kostnad kommer att påverka det befintliga beståndet genom 
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att hyrorna däri kommer öka med kostnadsökningen. Det befintliga beståndet kommer 

därmed att subventionera lägre hyror i den del av beståndet som tidigare utgjorde 

presumtionshyra. Fastighetsägarna Syd framförde i undersökningen att det kan anses 

bryta mot den affärsmässighet som ska vara grunden i allmännyttans agerande om ett 

projekt inte i slutändan kan bära sina egna kostnader. En sådan effekt på det befintliga 

beståndet är inte önskvärd heller för Hyresgästföreningen vars medlemmar i det 

befintliga beståndet kommer få ta kostnaden för nyttan av att gapet mellan 

bruksvärdeshyra och presumtionshyra minskas.  

 

Påverkan på nyproduktion 

För nyproduktionen kan ett utfall i hyresnämnden med sänkta hyror som resultat ge 

stora effekter. Attraktiviteten i att teckna nya presumtionshyror från fastighetsägarhåll 

bör minska och det kan befaras att de aktörer som trots allt föredrar att använda sig av 

förhandlade hyror helt slutar bygga hyresrätter. Även allmännyttan bör se över sin 

användning av presumtionshyresmodellen och ifall denna är förenlig med 

affärsmässighet och principen om att varje projekt ska bära sina egna kostnader. 

Totalt bör ett sådant utfall leda till att produktionen av hyresrätter minskar.  

 

Diskussion 

Vilket av alternativen ovan Hyresgästföreningen väljer bör som tidigare nämnt bero 

på omständigheterna i det specifika fallet. Trots att möjligheten till 

bruksvärdesanpassning av en utgången presumtionshyra finns i Stridsalternativet är 

nackdelarna i alternativet övervägande. Stridsalternativet kan antas få stora negativa 

konsekvenser på nyproduktionen av hyresrätter och viljan att teckna nya 

presumtionshyror från fastighetsägarhåll kan väntas minska. Samtidigt kommer 

Hyresgästföreningens medlemmar få ta kostnaden för den prestigevinst det innebär att 

en utgången presumtionshyra faktiskt sänks. Det är därför troligt att 

Hyresgästföreningen kommer att välja Förhandlingsalternativet i de fall en 

presumtionshyra inte anses vara orimligt hög.  

 

Den till synes lilla hänsyn respondenterna har tagit till osäkerheten i hyresnivån vid 

presumtionstidens utgång kan i ljuset av resonemanget ovan anses vara rationellt 

betingat. Genom Förhandlingsalternativet är risken liten för att utgångna 

presumtionshyror kommer ändras och det finns därmed ingen anledning till extra 

hänsyn.  

 

Enligt vad som framkommit i undersökningen kan de presumtionshyror som 

tecknades vid presumtionshyrans införande idag anses ligga på en rimlig nivå och 

relativt oproblematiska att förhandla in i bruksvärdessystemet. Utifrån 

respondenternas svar kan dock de presumtionshyror som tecknats på senare tid 

förväntas bli svårare att förhandla in vid presumtionstidens utgång. Det är därför 

möjligt att Stridsalternativet ligger närmare till hands vid infasningen av dessa objekt. 
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6 Slutsatser 

I denna avslutande del av undersökningen presenteras de slutsatser som dras av 

analysen ovan. Slutsatserna presenteras genom att frågeställningarna besvaras. 

Kapitlet avslutas med författarnas förslag på framtida forskning på området. 

 

6.1 Vilken hänsyn tas till osäkerheten i hyran vid 
presumtionstidens utgång? 

Sammantaget kan konstateras att fastighetsägarna i undersökningen inte tar någon 

aktiv hänsyn till osäkerheten i hyran vid presumtionstidens utgång. Fastighetsägarna 

kompenserar varken med högre hyresnivåer eller avkastningskrav i sina 

investeringskalkyler.  

 

Samtliga fyra fastighetsvärderare tar någon form av hänsyn till osäkerheten i hyran 

vid presumtionstidens utgång. Främst sker det i form av att hyresnivån justeras 

beroende på deras bedömning av om hyran anses avvika mot vad en rimlig hyresnivå 

är. Två av dem justerar hyresnivån efter presumtionstiden, en justerar hyresnivån 

samt räknar med ett påslag på värdet under presumtionstiden medan den siste tar viss 

hänsyn till osäkerheten genom justering av direktavkastningskravet. 

 

Det finns dock en risk att fastighetsvärderaren inte får reda på att presumtionshyra 

föreligger. Konsekvenserna av detta blir troligtvis inte särskilt stora då värderaren 

ändå enligt ovan gör en bedömning av hyresnivån. Om den inte anses avvika mot vad 

som anses vara en rimlig hyresnivå används den i kalkylen.  

 

6.2 Vad tror aktörerna kommer ske med och vilka antaganden 
görs för hyresutvecklingen i de hyror där presumtionstiden tar 
slut? 

Inför ett investeringsbeslut gör fastighetsägarna antagandet att den 

presumtionshyresnivå som sätts genom förhandling med Hyresgästföreningen 

kommer att utvecklas konstant med den allmänna hyresökningen på orten. Inga 

särskilda antaganden görs med avseende på presumtionstidens utgång. 

 

Vidare tror majoriteten av de tillfrågade fastighetsägarna att hyresnivån kommer att 

vara oförändrad efter presumtionstidens utgång. En fastighetsägare uppger att 

utgångna presumtionshyror kan komma att få en lägre hyreshöjning än genomsnittet 

alternativt en tillfällig frysning av de högsta hyresnivåerna. Ytterligare en 

fastighetsägare tror att hyresnivåerna kan komma att sänkas i samband med 

presumtionstidens utgång.  

 

Fastighetsvärderarna har inte reflekterat nämnvärt över vad som kommer hända efter 

presumtionstidens utgång. Delvis beror det på komplexiteten i att bedöma 

hyresmarknaden 15 år fram i tiden. Antagandena som görs baseras istället på hur väl 
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hyresnivån för värderingsobjektet överensstämmer med bedömt bruksvärdesmässiga 

hyresnivåer för liknande fastigheter i dagsläget. Ser de en skillnad görs en justering i 

hyresnivå under kalkylperioden eller vid brytpunkten för presumtionstidens utgång. 

 

6.3 Skapar presumtionstidens utgång problem för 
hyresmarknadens aktörer? 

Undersökningen har visat att majoriteten av deltagande fastighetsägare och värderare 

inte upplever presumtionstidens utgång som ett problem. En fastighetsägare som 

verkar på en ort med systematisk hyressättning ser dock presumtionstidens utgång 

som ett problem så till vida att den kan resultera i sänkta hyror. Eftersom risken för en 

hyressänkning vid presumtionstidens utgång till stor del bör korrelera med mängden 

tillgänglig information om olika hyresnivåer är denna större i ett system med 

systematisk hyressättning.  

 

Komplexiteten i att bedöma hyresmarknaden 15 år fram i tiden gör att 

fastighetsvärderarna, oavsett hyressättningsmetod, måste väva in olika 

osäkerhetsfaktorer. Detta i kombination med att presumtionshyran inte bedöms 

avvika från bruksvärdesnivån gör att presumtionshyressystemet eller 

presumtionstidens utgång inte utgör ett problem för värderingsinstituten.  

 

Hyresgästföreningen, som har ett stort intresse i vad som händer vid 

presumtionstidens utgång upplever inte presumtionstidens utgång som ett problem 

idag eftersom de presumtionshyror vars presumtionstid löper ut inom den närmaste 

tiden anses ligga på en rimlig nivå. Presumtionshyror som har tecknats på senare tid 

är dock på en högre nivå. Presumtionstidens utgång kommer därmed att vara ett 

problem för Hyresgästföreningen först om flera år. 

 

6.4 Finns det bland aktörerna ett behov av bestämmelser för hur 
infasningen ska gå till? 

Eftersom den stora majoriteten av fastighetsägarna, tillsammans med sin 

branschorganisation, inte ser presumtionstidens utgång och infasningen till 

bruksvärdet som ett problem ser de heller inte något behov av bestämmelser för att 

hantera situationen. Infasningen bör istället lösas inom det befintliga 

förhandlingssystemet. Den fastighetsägare som upplever presumtionstidens utgång 

som ett problem ser också att bestämmelser hade varit av godo då varje 

fastighetsägare skulle slippa hantera situationen enskilt gentemot 

Hyresgästföreningen. 

 

Hyresgästföreningen ser som ovan nämnt presumtionstidens utgång som ett 

kommande problem. De anser att hitta en lösning på problemet ligger utanför 

Hyresgästföreningens huvudsakliga syfte och att bestämmelser på området hade 

avlastat dem ansvar för de problem som presumtionstidens utgång kan ge upphov till.  
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6.5 Vilken effekt kan presumtionstidens utgång antas få på det 
befintliga hyresbeståndet samt på nyproduktionen av hyresrätter?  

Vilka konsekvenserna av presumtionstidens utgång kan tänkas bli beror framförallt på 

två saker. För det första beror utfallet på hur en utgången presumtionshyra betraktas. 

Då det ännu saknas praxis är det okänt huruvida en utgången presumtionshyra ska 

betraktas som en egensatt eller förhandlad hyra. Analysen indikerar att en utgången 

presumtionshyra troligtvis ska ses som en egensatt hyra. 

För det andra beror utfallet till stor del på Hyresgästföreningens agerande i varje 

enskild presumtionstidsutgång. 

 

Analysen har resulterat i tre möjliga scenarier:  

 

 Övergångsutfallet 

 Förhandlingsalternativet 

 Stridsalternativet 

 

Övergångsutfallet innebär att en utgången presumtionshyra är att betrakta som en 

förhandlad hyra. Den är därmed automatiskt en del av bruksvärdessystemet. 

 

Förhandlingsalternativet bygger på situationen att en utgången presumtionshyra är att 

betrakta som en egensatt hyra. Alternativet innebär att Hyresgästföreningen efter 

presumtionstidens utgång genom förhandling accepterar presumtionshyran som den 

är och att den därefter är en del av bruksvärdessystemet.  

 

Konsekvenserna av dessa två utfall är snarlika och skulle kunna innefatta ökad 

attraktivitet i större renoveringar i det befintliga beståndet med hyreshöjningar som 

följd. För nyproduktionen av hyresrätter kan konsekvenserna bli ett ökat byggande då 

osäkerhetsmomentet i presumtionshyran minskar. 

 

Stridsalternativet bygger på situationen att en utgången presumtionshyra är att 

betrakta som en egensatt hyra. Alternativet innebär att Hyresgästföreningen i en 

förhandling inte accepterar den utgångna presumtionshyran. En utgången 

presumtionshyra riskerar därmed att bruksvärdesprövas.  

 

Stridsalternativet kan resultera i sänkta hyror för fastighetsägaren. Ett sådant utfall 

skulle inverka negativt på presumtionshyresmodellen då det befäster osäkerheten i 

presumtionstidens utgång. En minskning i nyproduktionen av hyresrätter med 

presumtionshyra hade därför varit att vänta. Sänkningar av utgångna 

presumtionshyror skulle även innebära höjda hyror i det befintliga hyresbeståndet för 

att täcka upp förluster i presumtionshyresbeståndet. Stridsalternativet är därmed 

förknippat med stora risker för Hyresgästföreningen. 

 

Vilket alternativ som väljs beror till stor del på förutsättningarna i det enskilda fallet. 

Framförallt spelar skillnaden mellan presumtionshyresnivån och bruksvärdesnivån 
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roll. Är denna stor är sannolikheten att Stridsalternativet väljs också större. På grund 

av de negativa effekter Hyresgästföreningen riskerar genom Stridsalternativet är det 

dock troligt att Förhandlingsalternativet kommer väljas i de allra flesta fall.  

 

De farhågor om generella sänkningar av utgångna presumtionshyror som 

presenterades i bakgrunden till denna uppsats kan ej anses vara styrkta. Trots att 

risken finns att vissa hyressänkningar kan komma att genomföras, bör någon generell 

sänkning av utgångna presumtionshyror ej komma till stånd. 

 

6.6 Förslag på framtida forskning 

Denna undersökning är gjord i en tid då någon presumtionstid ännu aldrig har gått ut. 

Resultaten av undersökningen speglar därför attityder inför att en första infasning ska 

ske. När det blir känt hur en presumtionshyra vars presumtionstid har gått ut hanteras 

kan det mycket väl bli så att flera av respondenterna i undersökningen ändrar åsikt. 

Det kan därför lämnas som förslag till framtida forskning att undersöka parternas 

attityder i de frågor som här undersökts i en tid då det är känt hur en utgången 

presumtionshyra betraktas och hanteras. En sådan undersökning kan med fördel även 

undersöka hur väl de möjliga utfall för presumtionstidens utgång som denna 

undersökning diskuterar stämmer överens med verkligheten. 

 

Vidare kan som förslag på framtida forskning lämnas att undersöka hyresskillnaderna 

mellan presumtions- och bruksvärdesnivån på orter där presumtionshyra är vanligt 

förekommande.  

 

Huruvida en presumtionshyra vars presumtionstid är utgången är att betrakta som en 

förhandlad eller egensatt hyra är också intressant att undersöka. Denna fråga kan dock 

komma att besvaras av rättsväsendet inom den närmaste tiden. 
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7 Kommentar på parallell utredning 

Regeringen gav den 17 mars 2016 Claes Stråth i uppdrag som förhandlingsledare i 

samråd med Fastighetsägarna Sverige, Hyresgästföreningen riksförbundet samt 

SABO att ta fram förslag på hur dagens hyressättningssystem kan utvecklas.
225

 

Uppdraget har skett parallellt med detta examensarbete och rapporten med förslag 

presenterades 11 maj 2016. Påpekas ska då att inga intryck har tagits från utredningen 

eller rapporten. De har påverkat varken arbetssätt eller slutsats i detta examensarbete. 

 

Bland de många förslagen som presenterades var särskilt ett av intresse för detta 

examensarbete. Hyresgästföreningen och SABO föreslår en författningsändring i 

syfte att minska osäkerheten vid presumtionstidens utgång. De föreslår att en 

spärregel införs som innebär att en utgången presumtionshyra inte ska kunna sänkas 

genom en prövning efter att presumtionstiden har upphört. Spärregeln innebär att 

risken för en hyressänkning elimineras vilket utgör en säkerhet för hyresvärden då 

hyran kommer ligga kvar på samma nivå som under presumtionstiden. Spärregeln 

behöver kompletteras med regler om begränsade möjligheter att använda en sådan 

hyra som jämförelse vid en bruksvärdesprövning eller vid en skälighetsbedömning.
226

 

Beroende på hur en sådan spärregel utformas och om den realiseras kan det i 

praktiken, enligt författarnas åsikter, innebära en oändlig presumtionstid. Det skulle i 

så fall inte följa lagstiftarens intensioner om att hyran ska återgå till 

bruksvärdessystemet. Införandet av en spärregel för utgångna presumtionshyror har 

vissa likheter med det Övergångsutfall som presenteras i detta examensarbete så till 

vida att liknande effekter kan antas uppkomma på användningen av och attraktiviteten 

i presumtionshyresmodellen.    

 

Rapporten bekräftar delvis de farhågor om eventuellt sänkta hyror detta 

examensarbete utgår ifrån och visar att det finns ett behov av att säkerställa hyrorna 

efter presumtionstidens utgång.  

  

                                                      
225

 Stråth (2016) s. 1 
226

 Ibid. s. 5 
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Muntliga källor/Intervjuer 

ByggVesta Development AB, Marcus Svensson, VD, möte i Stockholm 2016-04-04. 

 

CBRE, Anders Norrman, associate director Valuation & Advisory, möte i Stockholm 

2016-04-01. 

 

Familjebostäder, Michaela Andersson, jurist & Jan Kårebrandt, fastighetsanalytiker, 

möte i Stockholm 2016-04-04.  

 

Fastighetsägarna Stockholm, Mikael de Faire, chef förhandlingsverksamheten, möte i 

Stockholm 2016-04-04. 

 

Fastighetsägarna Syd, Susanne Rikardsson, VD & Carl-Lennart Lagerström, 

affärschef, möte i Malmö 2016-03-30. 

 

Handelsbanken, Nichlas Sarlin, fastighetsvärderare, möte i Malmö 2016-03-30. 

 

Hyresgästföreningens riksförbund, Margareta Björkvald, utredare, möte i Lund 2016-

04-18. Erik Elmgren, förhandlingschef, möte i telefon 2016-04-07. 

 

Ikano Bostad, Cecilia Önnevik, affärschef Nya Hyresbostäder, möte i telefon 2016-

04-11. 

 

LKF, Gunilla Flygare, affärsområdeschef, Arne Hisbro, bostadskonsulent & Thomas 

Larsson, jurist, möte i Lund 2016-03-29. 

 

NAI Svefa, Jonas Åkerberg, affärsutvecklingsansvarig Värdering & Roine Stenius, 

Värdering, möte i Stockholm 2016-04-04. 

 

Rikshem, Sven-Göran Svensson, tf. VD, tidigare förvaltningschef, möte i Stockholm 

2016-04-01. 

 

Stena fastigheter, Staffan Persson, fastighetschef, möte i Malmö 2016-03-30. 

 

Swedbank, Maria Broström, real estate analyst, möte i Stockholm 2016-04-05. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor till fastighetsägare 

 

Allmänna frågor 

1. Vad är er allmänna åsikt om presumtionshyror? 

2. I vilken omfattning använder ni er av presumtionshyra? När var första och 

senaste gången? 

3. Presumtionshyra infördes 2006 för att öka nyproduktionen av hyresrätter 

genom att minska osäkerheten i investeringen. Hur har möjligheten att sätta 

presumtionshyra påverkat era investeringsmöjligheter? Har det ökat 

möjligheten för er att räkna hem projekt i större utsträckning?  

Presumtionstiden 

4. 2013 förlängdes presumtionstiden från 10 till 15 år med syfte att öka 

drivkrafterna för nybyggnation.  

a. Hur har denna förlängning påverkat era investeringsmöjligheter?  

b. Hur har det påverkat kalkylen i ett investeringsbeslut? 

c. Har den längre tidsperioden och därmed den minskade risken gjort att 

de överenskomna hyrorna förhandlats fram till en lägre nivå? 

5. Är 15 år en lämplig presumtionstid med hänsyn till syftet i fråga 4? 

Presumtionshyresnivån 

6. Bevakar ni skillnaden mellan bruksvärdeshyran och presumtionshyran?  

a. Om ja, hur ser skillnaden mellan dem ut?  

7. Teoretiskt sett skulle bruksvärdeshyran under presumtionstiden komma att 

överstiga presumtionshyran. Ser ni någon risk i detta? 

Infasningen till bruksvärdessystemet 

8. I förarbetet till hyresreformen 2006 framgår tydligt att hyressättningen efter 

presumtionstidens utgång ska återgå till bruksvärdessystemet. Denna 

infasning har aldrig tidigare genomförts men blir aktuell tidigast i juli 2016. 

Utgör infasningen till bruksvärdessystemet vid presumtionstidens slut ett 

problem? 

9. Vad tror ni kommer hända med hyrorna efter presumtionstidens utgång? 

Vilka antaganden görs om hyresnivåer efter denna tid? 

10. Bör det införas bestämmelser om en successiv infasning till 

bruksvärdessystemet vid presumtionstidens utgång?  

11. Kommer ni i sedvanlig ordning ta initiativ till hyresförhandling första året 

efter presumtionstidens utgång?  

12. Efter presumtionstidens utgång kan lägenheterna användas som 

jämförelseobjekt vid bruksvärdesprövningen. Hur kommer detta påverka 

hyressättningen i det befintliga beståndet? 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor till fastighetsvärderare 

Allmänna frågor 

1. I vilken omfattning kommer ni i kontakt med presumtionshyra? När var första 

och senaste gången?  

2. Hur framgår det på en fastighet att det är presumtionshyror?  

3. Hur har införandet av presumtionshyra påverkat värderingen? 

4. Skiljer sig värderingen av fastigheter med bruksvärdeshyra jämfört 

fastigheter med presumtionshyra? 

5. Presumtionshyra infördes 2006 för att öka nyproduktionen av hyresrätter 

genom att minska osäkerheten i investeringen. Har möjligheten att sätta 

presumtionshyra påverkat era beslut att låna ut? 

Presumtionstiden  

6. 2013 förlängdes presumtionstiden från 10 till 15 år med syfte att öka 

drivkrafterna för nybyggnation och därmed ytterligare minska osäkerheten i 

investeringen med hänsyn till hyressättningen. Hur har förlängningen av 

presumtionshyrestiden påverkat värderingen? 

Presumtionshyresnivån 

7. Bevakar ni skillnaden mellan bruksvärdeshyran och presumtionshyran?  

a. Om ja, hur ser skillnaden mellan dem ut?  

Infasningen till bruksvärdessystemet 

8. I förarbetet till hyresreformen 2006 framgår tydligt att hyressättningen efter 

presumtionstidens utgång ska återgå till bruksvärdessystemet. Vad tror ni 

kommer hända med hyrorna efter presumtionstidens utgång? Vilka 

antaganden görs om hyresnivåer efter denna tid?  

9. Infasningen till bruksvärdessystemet vid presumtionstidens slut har aldrig 

tidigare genomförts. Utgör denna ett problem vid värderingen och hur 

hanteras det i så fall? 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor till 
branschorganisationer 

 

Allmänna frågor 

1. Vad är er allmänna åsikt om presumtionshyror? 

2. I vilken omfattning kommer ni i kontakt med presumtionshyra? 

Hyresförhandlingen 

3. Har införandet av presumtionshyror påverkat förhandlingsförfarandet på 

något sätt? 

4. 2013 förlängdes presumtionstiden från 10 till 15 år med syfte att öka 

drivkrafterna för nybyggnation. 

a. Hur har denna förlängning påverkat era yrkanden?  

b. Har det haft någon påverkan på hyressättningen? 

c. Har den längre tidsperioden och därmed den minskade risken för 

fastighetsägarna gjort att de överenskomna hyrorna förhandlats fram 

till en lägre nivå?  

5. Är 15 år en lämplig presumtionstid med hänsyn till syftet i fråga 4? 

Presumtionshyresnivån 

6. Bevakar ni skillnaden mellan bruksvärdeshyran och presumtionshyran? 

a. Om ja, hur ser skillnaden mellan dem ut? 

7. Teoretiskt sett skulle bruksvärdeshyran under presumtionstiden komma att 

överstiga presumtionshyran. Ser ni någon risk i detta? 

Infasningen till bruksvärdessystemet 

8. I förarbetet till hyresreformen 2006 framgår tydligt att hyressättningen efter 

presumtionstidens utgång ska återgå till bruksvärdessystemet. Denna 

infasning har aldrig tidigare genomförts men blir aktuell tidigast i juli 2016. 

Utgör infasningen till bruksvärdessystemet vid presumtionstidens slut ett 

problem? 

9. Tror ni presumtionshyrorna kommer påverkas av presumtionstidens utgång? 

a. Om ja, 

i. Hur kommer hyresanpassningen till bruksvärdessystemet gå 

till? Kommer hyresnivåerna att trappas in under en längre 

tidsperiod eller kommer en eventuell ändring genomdrivas 

direkt? 

ii. Hur kommer eventuell hyressänkning efter presumtionstidens 

utgång att påverka kommande nyproduktion och en fortsatt 

användning av presumtionshyror? 

b. Om nej,  
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i. Hur kommer dessa hyror, som efter presumtionstidens 

utgång får användas som jämförelsehyror, påverka 

hyresnivån i den befintliga bebyggelsen?  

ii. I direktiven till hyressättningsutredningen framgår att 

införandet av presumtionshyror inte skulle kunna påverka 

hyrorna i det befintliga beståndet. Fungerar lagen i enlighet 

med direktivet? 

10. Hur kommer ni agera första året efter presumtionstidens utgång? Kommer ni 

ta initiativ till hyresförhandling? 

11. Bör det införas bestämmelser om hur infasning till bruksvärdessystemet ska 

gå till vid presumtionstidens utgång eller anser ni att det befintliga systemet 

är tillräckligt för att hantera situationen? 

 


