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1 juli 2016 går de första 
10-årsperioderna för 
presumtionshyresavtal ut 
i Sverige. Vad som 
kommer att hända 
därefter vet ingen. 
Kommer det att leda till 
stora sänkningar av 
hyrorna eller kommer de 
helt enkelt att ligga kvar 
på oförändrad nivå? Hur 
kommer hyrorna i det 
befintliga beståndet och 
nyproduktionen av 
hyresrätter påverkas? 
Utfallet kan få stor 
inverkan, både på 
företagsnivå och 
samhällsnivå, och beror 
till stor del på 
Hyresgästföreningens 
agerande i frågan.  
 
Presumtionshyra 
Den 1 juli 2006 infördes en 
ny hyressättnings-metod 
för svenska hyresrätter. 
Eftersom denna typ av hyra 
presumeras vara skälig, 
och därmed omöjlig att 
skälighetspröva i en 
hyresnämnd, i 10 års tid 
har den inofficiellt fått 
namnet Presumtionshyra. 
Presumtionshyran infördes 
som en ventil för att 
möjliggöra byggande av 
hyresrätter på orter där det 
inom det vanliga bruks-
värdessystemet inte var 
möjligt. De presumtions-
hyror som satts är därför 
högre än hyror satta inom  

Möjliga utfall vid 10-
årsperiodens utgång 
 
det vanliga hyressättnings-
systemet. Samtidigt har de 
årligen räknats upp med 
den allmänna kostnads-
utvecklingen på orten. 1 juli 
2016 går den första 10-
årsperioden ut och tanken 
är att presumtionshyrorna 
ska infasas till bruks-
värdessystemet. Hur detta 
ska gå till är hittills okänt 
men skulle kunna innebära 
kraftigt sänkta hyror i 
presumtionshyres-
beståndet med stora 
marknadsvärdesänkningar 
som följd. 

 
Genom intervjuer med 
hyresmarknadens aktörer 
har vi undersökt hur 
branschen ser på in-
fasningen av presumtions- 
hyrorna och hur de 
hanteras. Vi har dessutom 
försökt förutse vad som 
kommer hända när 10-
årsperioden går ut.  
 
Fastighetsägarnas 
förväntningar 
Av de fastighetsägare som 
intervjuades och som 
använder sig av 
presumtionshyresmodellen 
ser ingen utom Lunds 

Kommunala Fastigheter, 
LKF, infasningen som ett  
problem - varken vid 
investeringstillfället eller vid 
10-årsperiodens slut. Detta 
beror framför allt på den 
brist på jämförelsematerial 
(vilket kraftigt försämrar 
möjligheterna till hyres-
prövning) som utmärker 
många områden med 
nyproducerade hyresrätter. 
Därför tror de inte att 
någonting kommer hända 
med hyresnivåerna efter 
10-årsperiodens utgång. 
LKF verkar på en ort med 
s.k. Systematisk hyres-
sättning vilket gör att det 
finns mycket god 
information om hyresnivåer 
och därmed större risk att 
hyran prövas och sänks.  
 
Konsekvenser 
Om generella sänkningar 
av hyrorna kommer till 
stånd efter 10-årsperiodens 
utgång kan följderna 
väntas bli kraftigt minskat 
byggande av hyresrätter 
och höjda hyror i det 
befintliga beståndet av 
hyresrätter. Om hyrorna 
däremot inte sänks kan det 
komma att driva 
omfattande renoveringar i 
det befintliga beståndet 
med hyreshöjningar som 
följd. Samtidigt kan 



byggandet av hyresrätter 
komma att öka med 
minskad bostadsbrist som 
resultat.  
 
Troligt utfall 
Vad som kommer hända 
vid 10-årsperiodens slut 
beror till mycket hög grad 
på om en utgången 
presumtionshyra får 
användas som jämförelse-
material vid en skälighets-
prövning av en hyra i 
hyresnämnden. Vår analys 
pekar på att så inte är 
fallet, eftersom det hade 
gått emot lagstiftarens 
intentioner om återgång 
och infasning till bruks-
värdessystemet. Vad som 
kommer hända vid 10-
årsperiodens utgång beror 
därför till väldigt stor del på 
hur Hyresgästföreningen 
väljer att agera. Som vi ser 
det kan Hyresgäst-
föreningen välja att 
acceptera de utgångna 
presumtionshyrorna och 
leva med de effekter som 
följer av att hyrorna inte 
sänks. De kan också välja 
att inte acceptera dem och 
de ligger därefter öppna för 
prövning i hyresnämnden. 
Att lämna hyrorna öppna 
för prövning medför flera 
nackdelar för Hyresgäst-
föreningen, och de kommer 
troligtvis därför inte arbeta 
för detta. Troligast är 
istället att Hyresgäst-
föreningen accepterar de 
utgångna presumtions-
hyrorna. Några generella 
hyressänkningar bör därför 
inte inträffa 
 
Denna artikel baseras på 
examensarbetet Finns det 
en fasa inför infasningen? 
som återfinns i sin helhet 
på  
https://lup.lub.lu.se/student-

papers/search/publication/8
878975 
 

 

 

 


