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Förkortningar

JB Jordabalken (1970:994)

MB Miljöbalken (1998:808)
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RBD Rättsfall från Bostadsdomstolen

RH Rättsfall från hovrätterna

ÖH Svea hovrätts beslut överklagat från hyresnämnd
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

I  Sverige  bor  det  idag  cirka  fyra  miljoner  människor  i  så  kallade  flerbostadshus.  Ett

flerbostadshus  är  en  byggnad  som är  ämnad  att  fungera  som bostad  och  som dessutom

innehåller tre eller fler lägenheter. Av dessa människor bor nästan två och en halv miljon i en

hyresrätt.1 

Samtidigt som en stor andel av Sveriges befolkning bor i flerbostadshus är det vanligt att olika

former  av  störningar  förekommer  i  boendet.  Buller  är  en  vanlig  störning som kan ha  en

negativ  påverkan på  människors  hälsa.  En undersökning gjord av  Bostadsverket  visar  att

ungefär 20 procent av de som bor i flerbostadshus anger att de störs ganska mycket, eller ännu

mer, av buller där störningskällan är en granne. Många människor känner sig också störda av

andra bullerkällor inifrån byggnaden som t.ex. hissar, rör och fläktar. Därtill tillkommer andra

bullerkällor utanför byggnaden som bl.a. buller från trafik m.m. som också kan upplevas som

störande.2 Andra störningar som kan finnas i boendet kan vara förekomsten av radon som

årligen  uppskattas  orsaka  cirka  500  fall  av  lungcancer.3 En  annan  störning  som  kan

förekomma i boendet är en inomhustemperatur som antingen är för hög eller låg, vilket kan

resultera i negativa hälsoeffekter för den boende.4 Det är därför av yttersta vikt att en boende

kan komma tillrätta med störningar i sin bostad.

För att komma tillrätta med störningar som kan leda till negativa hälsoeffekter kan en boende

åberopa miljöbalken (1998:808) (MB) som innehåller bestämmelser som är tillämpbara mot

störningar som kan utgöra en olägenhet för människors hälsa. I det fall boenden bor i en

hyresrätt finns det även bestämmelser i 12 kap. jordabalken (1970:994) (JB), även känd som

hyreslagen,  som  reglerar  brister  i  lägenheten  och  störningar  från  grannar.  Den  rättsliga

prövningen  är  inte  densamma  för  de  två  olika  lagstiftningarna,  t.ex.  kan  en  mark-  och

miljödomstol  enligt  1  kap.  3  §  lagen  (2010:921)  om  mark-  och  miljödomstolar  endast

1 SCB:s hemsida, Antal och andel personer och hushåll efter boendeform den 31 dec 2014, [www.scb.se/sv], 
2016-01-28.
2 Boverkets hemsida, Så mår våra hus, 2009, s. 31 f, [www.boverket.se], 2016-01-28.
3 Folkhälsomyndighetens hemsida, Radon i inomhusmiljö,  [www.folkhalsomyndigheten.se], 2016-02-01.
4 Folkhälsomyndighetens hemsida, Temperatur inomhus,  [www.folkhalsomyndigheten.se], 2016-02-01. 
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handlägga  mål  och  ärenden  enligt  bestämmelser  i  miljöbalken  och  annan  särskild

lagstiftning.5 Detta  innebär  att  om  det  finns  några  skillnader  mellan  de  två  olika

lagstiftningarna kan hyresgästen få olika resultat beroende på vilken lagstiftning denne väljer

att åberopa. När en hyresgäst drabbas av en störning i sin lägenhet som kan misstänkas orsaka

en  olägenhet  för  dennes  hälsa  bör  den lagstiftning  tillämpas  som är  mest  fördelaktig  för

hyresgästen, detta för att på bästa sätt bli fri från störningen och eventuellt få ersättning. Det

är frågan vilken lagstiftning en hyresgäst i  första hand bör åberopa när denne drabbas av

sådan störning som denna uppsats ämnar att besvara.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att inledningsvis undersöka vilka åtgärder det går att vidta enligt

miljöbalken och hyreslagen mot  störningar  som utgör  en olägenhet  för  människors  hälsa.

Därefter kommer det att göras en jämförelse mellan dessa åtgärder för att utifrån perspektivet

hos en hyresgäst i en bostadslägenhet kunna diskutera vilken av dessa lagar som på bästa sätt

tillvaratar dennes intressen och därför i första hand bör tillämpas vid ett rättsligt förfarande.  

För att kunna uppnå syftet kommer följande frågeställningar att besvaras i uppsatsen:

● Hur  kan  denna  typ  av  störningar,  som  de  beskrivs  i  respektive  lagstiftning  och

definieras av praxis, jämföras med varandra? 

● När kan respektive lagstiftning tillämpas?

● Vilken av dessa två lagar tillhandahåller de åtgärder som på bästa sätt tar tillvara på en

hyresgästs intressen?

1.3 Avgränsning

Som det framgår av syftet kommer denna uppsats att avgränsa sig till att endast omfatta vilken

lagstiftning en hyresgäst i en bostadslägenhet bör åberopa. Anledningen till detta är att det får

anses som särskilt viktigt att värna om boendemiljön då människor i de flesta fall spenderar

mycket  tid  i  sina  bostäder,  detta  gör  att  en  eventuell  störning i  en bostad  kan få  en stor

påverkan på en människas hälsa. 

5 Se även avsnitt 2.8 och 3.6.
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1.4 Metod och material

Denna uppsats kommer att använda sig av en rättsvetenskaplig metod för att kunna besvara

sitt  syfte.  Det  ingår  i  den  rättsvetenskapliga  metoden  att  finna  och  formulera  relevanta

problem som lämpar  sig  för  rättsvetenskaplig  bearbetning.  I  ett  typiskt  rättsvetenskapligt

arbete är det argumentationen som utgör den centrala delen i arbetet. I stort sett alla metoder

som brukas  i  syftet  att  öka kunskapen om rätten  kan klassificeras  som rättsvetenskapliga

förutsatt det finns ett juridiskt perspektiv i den valda ansatsen.6 

Den rättsvetenskapliga metoden är ett begrepp som är vidare än den traditionella juridiska

metoden. Denna metod inbegriper både rättskälleläran och delar av den juridiska metodläran.

Den kan även innehålla andra metoder för att analysera rätten.7 Rättskälleläran används för att

kunna peka ut relevanta rättskällor i syfte att fastställa gällande rätt.8 I  denna uppsats ska

frågan besvaras vilken av de två lagstiftningarna som är mest fördelaktig för hyresgästen.

Därför  måste  det  klarläggas  vilka  störningar  som  regleras  och  hur  dessa  bedöms,  när

respektive lagstiftning kan tillämpas samt vilka åtgärder som går att vidta. För att kunna göra

detta måste gällande rätt i respektive fråga fastställas. För att kunna fastställa gällande rätt

kommer denna uppsats därmed att använda sig av de traditionella rättskällorna. Rättskällorna

består i nämnd ordning av lag, lagförarbeten, rättspraxis och doktrin.9 

Den juridiska metoden inkluderar rättskälleläran men har en bredare omfattning vilket bl.a.

inkluderar tekniken att söka efter och urskilja relevant fakta. Metoder för att bl.a. söka efter

material med hjälp av t.ex.  digitala hjälpmedel är en del av den juridiska metoden.10 Den

juridiska metoden har därmed använts i sökandet efter relevanta rättskällor.  

Det material som har använts i uppsatsen innefattar alla angivna rättskällor. Fördelningen av

hur dessa har använts i  arbetet  ser olika ut  beroende på avsnittet  i  uppsatsen eller  vilken

lagstiftning  som  behandlas.  I  miljöbalkens  fall  angående  frågan  om  hur  denna  typ  av

störningar beskrivs i lagstiftningen har förarbetena huvudsakligen använts för att besvara vad

6 Sandgren, 2015, s. 42.
7 Sandgren, 2015, s. 42.
8 Sandgren, 2015, s. 40.
9 Sandgren, 2015, s. 40.
10 Sandgren, 2015, s. 41.
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som ska anses utgöra en olägenhet för människors hälsa, detta beror på att lagtexten inte anger

några exempel på sådana störningar. Störningarnas definiation i rättspraxis har belysts genom

rättsfall, vilka bl.a. visar vilken funktion riktvärden fyller. Riktvärdena kommer att behandlas

mycket kort i ett eget avsnitt då det inte bidrar något till uppsatsens syfte att redogöra för alla

olika riktvärden och dess exakta innehåll, det räcker med att läsaren känner till att de finns

och  vilken  roll  de  spelar  i  bedömningen  av  att  definiera  störningar  som  kan  utgöra  en

olägenhet för människors hälsa. 

Det  material  som  huvudsakligen  har  använts  för  att  besvara  frågan  om  hur  hyreslagen

förhåller  sig  till  störningar  som  kan  utgöra  en  olägenhet  för  människors  hälsa  består

uteslutande  av  praxis.  Detta  beror  på  att  nästan  samtliga  av  de  bestämmelser  som finns

beträffande olika åtgärder inte avser störningar utan brister, därför måste det fastställas av

rättspraxis vilka störningar som kan utgöra brister och vilken omfattning dessa måste ha för

att  hyreslagen ska bli  tillämplig.  Förarbetena till  hyreslagen ger ingen vägledning i  denna

fråga.

Det måste framföras att stora delar av den rättspraxis som finns på hyresrättens område är

äldre domar från Bostadsdomstolen. Många av dessa domar är opublicerade och är därför inte

sökbara i de tillgängliga rättsdatabaserna som består av Karnov och Zeteo. Detta har utgjort

en försvårande omständighet i sökandet efter relevant praxis vilket gör att denna uppsats till

stor del har varit tvungen att förlita sig på de beslut som funnits tillgängliga i de nyss angivna

rättsdatabaserna, vilka i ett flertal fall är mycket gamla domar. Om ett rättsfall är gammalt kan

en kritisk hållning till det vara berättigat.11 Därför har en kritisk hållning intagits till dessa

rättsfall men det finns inget som indikerar på att de inte skulle vara aktuella, detta med tanke

på att det även hänvisas till  dem i doktrinen.  Vissa rättsfall  som det redogörs för i denna

uppsats handlar inte om hyresgäster i bostadslägenhet eller sådana störningar som utgör en

olägenhet för människors hälsa, dessa rättsfall  är dock relevanta då de är vägledande för hur

respektive lagstiftning ska tillämpas.  

Mycket av den rättspraxis som används i denna uppsats är underrättsfall som därmed inte har

något  prejudikatvärde.  Istället  kan  dessa  dock  användas  för  att  se  vilken  bedömning

11 Bernitz m.fl., 2014, s. 251. 
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domstolen har gjort i en viss fråga, vilket det har gjorts i denna uppsats.12 Anledningen till att

det används mycket underrättsfall i uppsatsen är för att det inte finns särskilt många relevanta

avgöranden från Högsta domstolen som handlar om brister. Angående de rättsfall från Mark-

och miljööverdomstolen samt den numera avvecklade Miljööverdomstolen som återfinns i

uppsatsen så utgör dessa domstolar oftast högsta instans vilket gör att dessa rättsfall inte ska

ses som underrättsfall. Detta beror på att Mark- och miljööverdomstolen är högtsa instans i

mål som har överklagats till Mark- och miljödomstolen. Samma sak gäller även de rättsfall

som  överklagats  från  hyresnämnd  till  Svea  hovrätt  eller  den  numera  avvecklade

Bostadsdomstolen då dessa utgör högsta instans.13 

I  första  hand har  lagreglerna,  med tillhörande förarbeten och doktrin,  legat  till  grund vid

bedömningen av när  respektive  lagstiftning  kan tillämpas för  att  sedan genom rättspraxis

belysa sådant som inte framkommer av de andra rättskällorna.  För att  kunna besvara den

tredje frågeställningen har det undersökts vilka åtgärder det går att  vidta när det finns en

störning  i  en  lägenhet.  Likt  de  tidigare  frågeställningarna  har  materialet  utgjorts  av  en

kombination av rättskällorna. 

I avsnittet om vilka åtgärder som kan vidtas enligt hyreslagen utgörs en stor del av materialet

av  doktrin,  detta  beror  på  att  förarbetena  till  hyreslagen  i  många  fall  är  äldre  och

tillhandahåller ofta inte den information som eftersöks i uppsatsen. Det kan dessutom finnas

skäl att förhålla sig kritiskt till uttalande i lagförarbeten som är äldre, detta då domstolarna

fäster mindre hänsyn till dessa desto äldre de blir.14 När äldre förarbeten till hyreslagen har

använts  i  denna  uppsats  har  deras  status  som gällande  rätt  först  kontrollerats  genom att

jämföra deras innehåll mot vad som anges i doktrin. 

Denna uppsats  syfte  ämnar  att  komma tillrätta  med problematiken kring  att  en hyresgäst

kanske väljer att åberopa den lagstiftning som är är minst fördelaktig när denne är drabbad av

en  störning,  detta  görs  genom  en  argumentation  om  vilken  lagstiftning  som  är  mest

fördelaktig att tillämpa ur en hyresgästs perspektiv. Argumentationen i denna uppsats kommer

därför att stå i centrum i enlighet med den rättsvetenskapliga metoden. 

12 Bernitz m.fl., 2014, s. 251.
13 Se avsnitt 2.8 och 3.6.
14 Bernitz m.fl., 2014, s. 251. 
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1.5 Teoretisk utgångspunkt

Den jämförande analysen i denna uppsats kommer att göras utifrån en hyresgästs perspektiv.

Att  den  jämförande  analysen  görs  utifrån  en  hyresgästs  perspektiv  innebär  att  dess

utgångspunkt är att hyresgästens intressen ska tillvaratas. Vad som anses utgöra hyresgästens

huvudsakliga intresse i denna uppsats är  att  med hjälp av lagstiftning göra det möjligt att

undanröja  eller  ge  ekonomisk  kompensation  för  störningar  som  utgör  en  olägenhet  för

människors hälsa och därmed värna om hyresgästens hälsa samt ekonomiska situation på ett

sätt som gynnar hyresgästen.  Utöver ekonomisk kompensation ingår även i detta intresse att

genom  lagstiftning  ge  andra  ekonomiska  fördelar  som  är  ekonomiskt  gynnsamma  för

hyresgästen.  

1.6 Disposition

Resultatdelen  i  denna  uppsats  kommer  att  vara  uppdelad  i  två  delar.  Den  första  delen

behandlar  de  bestämmelser  som  finns  i  miljöbalken  och  den  andra  delen  behandlar

bestämmelserna i hyreslagen. Målet har varit att dispositionen av dessa två delar ska vara så

lika som möjligt, dock är de inte identiska då de olika lagarna skiljer sig en hel del åt. Varje

avsnitt inleds med en kort redogörelse för historiken bakom respektive lagstiftning. Därefter

kommer avsnitt vars syften är att redogöra för de grundläggande bestämmelser som finns i

respektive lagstiftning. Efter detta kommer uppsatsen redogöra för vad som anses utgöra en

störning som orsakar en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken och i den del som

avhandlar hyreslagen utreda om denna typ av störningar kan utgöra en brist enligt hyreslagens

mening. När detta är gjort kommer det att undersökas vilka åtgärder hyresgästen kan vidta

mot denna form av störningar enligt respektive lagstiftning. Slutligen kommer det även finnas

med en kort redogörelse för hur det rättsliga förfarandet ser ut vid tillämpandet av respektive

lagstiftning.

Resultatdelen ligger sedan till  grund för den jämförande analys som kommer att  utföras i

slutet av uppsatsen. I den jämförande analysen besvaras de tre frågeställningar som finns i

syftet. Efter att varje frågeställning har behandlats kommer analysdelen slutligen att knytas

ihop med ett avsnitt om slutsatser som ämnar att ge den slutgiltiga syn uppsatsförfattaren har
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på den fråga som ska besvaras enligt syftet.   

2 Regleringen av störningar i miljöbalken

2.1 Historisk bakgrund till miljöbalken

På  1990-talet  skedde  två  djupgående  förändringar  av  den  svenska  miljörätten.  Dessa

förändringar  var dels intåget av EU-rätten och dess påverkan på svensk rätt, dels tillkomsten

av  den  nuvarande  miljöbalken.15 Innan  miljöbalkens  tillkomst  reglerades  den  svenska

miljörätten  av  flera  olika  lagstiftningar  som alla  hade  sin  egen  praxis.  På  grund  av  den

komplexitet  som  präglar  olika  miljöproblem  ansågs  det  värdefullt  att  samla

miljölagstiftningen i en och samma lag.16 Miljöbalkens syfte var att göra miljölagstiftningen

mer enhetlig och lättare att överskåda.17 Miljöbalken trädde i kraft år 1991 och då upphävdes

16  tidigare  gällande  miljölagar,  bl.a.  hälsoskyddslagen  (1982:1080)  och  miljöskadelagen

(1986:225).18

Ett annat bakomliggande skäl till miljöbalkens införande var att det fanns ett behov av en

utveckling och modernisering av den svenska miljölagstiftningen.  Balken innehöll  vid sitt

införande ett flertal viktiga nyheter men mycket av den gamla miljölagstiftningen överfördes

utan några större ändringar.19  

2.2 Miljöbalkens mål

Målet med miljöbalken är att åstadkomma en hållbar utveckling. Detta anges i 1 kap. 1 § MB

där det framförs att syftet med bestämmelserna i balken är att främja en hållbar utveckling

vilket innebär att nuvarande och kommande generationer ska garanteras en miljö som både är

god och hälsosam. Utvecklingen ska också enligt  samma lagregel bygga på en insikt om

naturens skyddsvärde och att människan har ett ansvar för att förvalta naturen väl när den

15 Michanek & Zetterberg, 2014, s. 71.
16 Rubenson, 2008, s. 16.
17 Ebbesson, 2015, s. 52. 
18 Michanek & Zetterberg, 2014, s. 74.
19 Michanek & Zetterberg, 2014, s. 89.
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förändras och brukas. I andra stycket i samma paragraf finns fem delmål som preciserar vad

begreppet "hållbar utveckling" innebär.20 Miljöbalkens delmål framgår av nedan:

     

 "Miljöbalken skall tillämpas så att

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa

orsakas av föroreningar eller annan påverkan,

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,

3. den biologiska mångfalden bevaras,

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell

och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och

energi främjas så att ett kretslopp uppnå"

Den första  punkten anger  att  ett  av  målen med tillämpning av miljöbalken är  att  skydda

människor  mot  skador  och olägenheter.  Enligt  förarbetena  används  begreppet  skador  och

olägenheter i syfte att tydliggöra att det skydd som miljöbalken tillhandahåller både avser

såväl  sådana  störningar  som kan  ha  en  direkt  skada,  exempelvis  en  negativ  inverkan  på

människors hälsa, som sådana störningar som utan att ge upphov till en direkt skada ändå har

en oönskad påverkan på människors välbefinnande. Det anges att det i dessa fall självfallet

måste röra sig om sådant välbefinnande som är sammanhängande med de frågor som regleras

i balken. En störning måste bedömas både medicinskt och hygieniskt för att den ska kunna

anses ha en påverkan på människors hälsa. Formuleringen "annan påverkan" som används i

lagtexten behövs då det i miljöbalken finns bestämmelser som reglerar bestämmelser gällande

kemiska produkter och biotekniska organismer vilket gör att det kan bli missvisande att enbart

sammankoppla föroreningar med en skada eller olägenhet.21 I denna uppsats är enbart det

första delmålet relevant då endast den angår uppsatsens syfte.

2.3 Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål för hela landet. Dessa är dock inte reglerade i lag

20 Michanek & Zetterberg, 2014, s. 93.
21 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 8.
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och  är  därför  inte  rättsligt  bindande,  utan  de  fungerar  snarare  som  en  vägledning  vid

bedömningen  av  vad  som  kan  innefattas  i  begreppet  "hållbar  utveckling".22

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är ett av dessa mål som riksdagen har antagit. Syftet

med detta  mål  är  att  en god och hälsosam livsmiljö  ska  råda  i  städer,  tätorter  och övrig

bebyggd miljö. Miljömålen ska dessutom försöka uppnå en god miljö sett både ur ett regionalt

och ett globalt perspektiv.23 En precisering av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är bl.a.

att människor inte ska utsättas för ohälsosamma luftföroreningar, radonhalter, ljudnivåer eller

andra oacceptabla risker för hälsa och säkerhet.24

2.4 Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer  är  föreskrifter  om  kvaliteten  på  miljön  som  är  meddelade  av

regeringen.25 När myndigheter och kommuner utövar tillsyn eller meddelar föreskrifter måste

dessa  säkerställa  att  miljökvalitetsnormerna  iakttas.26 Enligt  5  kap.  MB  får

miljökvalitetsnormer utfärdas både för landet i helhet och för särskilda avgränsade områden.

Syftet  med  miljökvalitetsnormer  är  att  de  ska  hjälpa  till  att  uppnå  de  nationella

miljökvalitetsmålen. Det är bara regeringen som äger rätten att utfärda dessa normer och detta

gör de genom förordningar. En miljökvalitetsnorm kan även antas med avsikten att föra över

miljökvalitetsnormerna i EU-rätten till den svenska rätten. Regeringen kan i dessa fall välja

att delegera rätten att besluta om normerna till Naturvårdsverket eller annan myndighet.27

Av de nuvarande miljökvalitetsnormerna finns det en reglering som berör sådana störningar

som skulle kunna utgöra olägenhet för människors hälsa och det är förordningen (2004:675)

om omgivningsbuller vilken enligt förordningens 1 § syftar till att omgivningsbuller inte ska

medföra  skadliga  effekter  på  människors  hälsa.  Förordningen  innehåller  dock  inga

gränsvärden och anger inga konkreta nivåer på de störningar som ska undvikas, därför ska den

mer ses som en målsättning.28

22 Michanek & Zetterberg, 2014, s. 95.
23 Prop. 2000/01:130, s. 171.
24 Prop. 2009/10:155,  s. 212.
25 Rubenson, 2008, s. 57.
26 Rubenson, 2008, s. 59.
27 Michanek & Zetterberg, 2014, s. 158.
28 Rubenson, 2008, s. 59.
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2.5 De allmänna hänsynsreglerna

Målregeln  i  1  kap.  1  §  MB  med  de  mål  som  denna  uppställer  är  inte  självständiga  i

förhållande till andra bestämmelser. Huvudmålet att främja en hållbar utveckling och de fem

olika  delmålen  måste  genomföras  rättsligt  i  samband  med  tillämpningen  av  de  andra

bestämmelserna i miljöbalken. De allmänna hänsynsreglerna som regleras i 2 kap. MB spelar

en  central  roll  i  uppfyllandet  av  dessa  mål.  Det  är  i  hänsynsreglerna  de  grundläggande

materiella miljökraven anges. De materiella miljökraven kan i vid mening sammanfattas som

de  krav  som  anger  vad  som  krävs  för  att  miljön  ska  kunna  skyddas.  De  allmänna

hänsynsreglerna gäller i princip för alla typer av verksamhet och för merparten av de enskilda

åtgärder som kan tänkas påverka människors hälsa och miljön.29

I  lagtexten  saknas  det  definitioner  av  de  två  begreppen  "verksamhet"  och  "åtgärd".30 I

förarbetena anges att miljöbalkens tillämpningsområde ska omfatta olika typer av handlingar

och förfaranden som kan bedömas vara av en sådan "momentan art" att de i normalt fall inte

täcks  av  det  som  kan  anses  utgöra  bedrivande  av  verksamhet.31 Med  utgångspunkt  i

förarbetena kan därför slutsatsen dras att en verksamhet bör ses som något som är varaktigt.

Denna varaktighet kan både betyda att en verksamhet pågår kontinuerligt eller att den bedrivs

med  en  återkommande  natur.  Ett  bedrivande  av  näringsverksamhet  kan  ses  som  en

verksamhet som har den varaktighet som beskrivs ovan men även annan verksamhet som inte

är  yrkesmässig  omfattas.32 Enligt  förarbetena  omfattar  de  allmänna  hänsynsreglerna  både

nyanläggning och sådan verksamhet som är befintlig.33 

Uthyrning av bostäder är bl.a. att betrakta som bedrivande av verksamhet, detta framgår av

rättspraxis. Ett exempel är MÖD M 2229/08 som handlar om bullerstörningar från grannar. I

detta rättsfall ansåg Miljööverdomstolen att uthyrning av bostäder är en verksamhet som faller

innanför miljöbalkens tillämpningsområde. 

De allmänna hänsynsreglerna gäller som ovan nämnt även för enskilda åtgärder. Det finns

dock ett undantag i 2 kap. 1 § 2 st. MB där det anges att om en åtgärd i det enskilda fallet

29 Michanek & Zetterberg, 2014, s. 98.
30 Michanek & Zetterberg, 2014, s. 100.
31 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 205.
32 Michanek & Zetterberg, 2014, s. 100.
33 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 26.
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anses vara av försumbar betydelse ska denna inte omfattas av kapitlets bestämmelser. Som

nämndes ovan anges det i förarbetena att miljöbalkens tillämpningsområde omfattar de typer

av handlingar och förfaranden som är av en sådan momentan art att de inte kan täckas upp av

vad som i det normala fallet kan anses utgöra bedrivande av verksamhet. Dock framförs det

att avsikten är inte att varje åtgärd som en enskild kan tänkas utföra ska falla in under detta

begrepp, detta oavsett om en sådan åtgärd skulle kunna utgöra en olägenhet enligt målregeln.

Anledningen till detta är för att då skulle de allmänna hänsynsreglerna bli tillämpningsbara

och resultatet av detta hade blivit att den enskilda ställs inför orimliga konsekvenser.34 Det

som avgör om en åtgärd ska omfattas eller inte av det tillämpningsområde som de allmänna

hänsynsreglerna har bör vara den effekt som åtgärden har på människors hälsa och miljön och

det ska ses som irrelevant vem som vidtar åtgärden.35

I  2  kap.  1  §  1  st.  MB anges  att  när  det  sker  en  prövning  gällande  tillåtlighet,  tillstånd,

godkännande, dispens och när det prövas vilkor som inte gäller ersättning samt vid tillsyn

enligt miljöbalken är det den som antingen bedriver, har som avsikt att bedriva verksamhet

eller att vidta en åtgärd som är skyldig att bevisa att hänsynsreglerna som listas i kapitlet har

iakttagits. I lagregeln anges det att detta även gäller den som har bedrivit sådan verksamhet

som kan presumerats ha haft en negativ inverkan på miljön, antingen i form av en skada eller

olägenhet.

Formuleringen i lagtexten innebär att  bevisbördan ligger på den som bedriver verksamhet

eller vidtar en åtgärd.36 Att bevisbördan ska ligga på verksamhetsutövaren är något som även

framgår av förarbetena.  Där framgår även att  en verksamhetsutövare är skyldig att  för en

tillsynsmyndighet  kunna  visa  att  den  verksamhet  som  denne  bedriver  inte  medför  en

olägenhet för människors hälsa. Det är inte bara driften av en anläggning som kan medföra

konsekvenser för människors hälsa eller på miljön utan konsekvenser kan även uppstå från

anläggningen som sådan. Därför kan krav enligt de allmänna hänsynsreglerna även ställas på

själva anläggningen som orsakar dessa problem.37

Av  2  kap.  2  §  MB  framgår  det  krav  som  finns  beträffande  kunskap  om  hälso-  och

34 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 456.
35 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 205.
36 Michanek & Zetterberg, 2014, s. 106.
37 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 13.
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miljöproblem  som  kan  behövas  vid  den  praktiska  tillämpningen  av  miljöbalken.38 I

bestämmelsen  anges  att  alla  de  som  bedriver  eller  som  har  som  avsikt  att  bedriva  en

verksamhet eller som planerar att vidta en åtgärd ska införskaffa sig behövlig kunskap med

hänsyn till den art och omfattning som den aktuella verksamheten eller åtgärden har med syfte

att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 

Av förarbetena framgår att denna bestämmelse riktar sig till alla som bedriver någon form av

verksamhet  eller  vidtar  en  åtgärd  som kan ha  betydelse  för  uppfyllandet  av  de  mål  som

miljöbalken eftersträvar att uppnå. Detta är oberoende av om verksamheten utövas i form av

näringsverksamhet, myndighetsutövning eller som en handling som uträttas i det dagliga livet.

Det finns dock ett  undantag för sådana åtgärder som i det enskilda fallet kan klassificeras

vara av försumbar betydelse.39 Även sådan verksamhet som inte är tillståndspliktig omfattas

av  lagregeln.  Det  är  tillsynsmyndighetens  uppgift  att  kontrollera  efterlevnaden  av  denna

paragraf  och  detta  kan  den göra  med  förelägganden  med  utredningskrav  samt  att  genom

tillsynsarbetet kunna göra en begäran om olika uppgifter.40 

I 2 kap. 3 § 1 st. MB anges att de som bedriver eller har som avsikt att bedriva en verksamhet

eller att utföra en åtgärd ska vidta de skyddsåtgärder, rätta sig efter de begränsningar och vidta

de övriga försiktighetsmått som anses behövliga i syfte att förebygga, hindra eller motverka

att den aktuella verksamheten eller tilltänkta åtgärden orsakar skada eller olägenhet som kan

påverka människors hälsa eller miljö. Det anges även att det utifrån detta syfte ska användas

bästa möjliga teknik vid yrkesmässig verksamhet.

I det andra stycket till nyss nämnd lagregel uttrycks den så kallade "försiktighetsprincipen".41

Enligt detta stycke ska de krav som finns beträffande olika försiktighetsmått gälla redan då

det  finns skäl  att  anta  att  en skada eller  olägenhet  uppkommer på människors  hälsa eller

miljön.  Detta  innebär  att  det  inte  med  säkerhet  behöver  fastställas  några  säkra  samband

mellan bedrivandet av en verksamhet och en miljöeffekt. Med "skäl att anta" menas att de

krav av försiktighetsmått som finns inte kan grunda sig på lösa påståenden om att en risk

38 Bengtsson m.fl., Miljöbalken : en kommentar (1 apr. 2015, Zeteo), kommentaren till 2 kap. 2 § MB. 
39 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 13 f.
40 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 212.
41 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 19.
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föreligger utan detta måste fastställas utifrån goda vetenskapliga grunder.42  

Lagregeln som helhet fungerar som en övergripande regel för de försiktighetmått som regleras

i miljöbalken och har ett mycket brett tillämpningsområde. Det ska utföras skyddsåtgärder

som kan bestå i att rena utsläpp eller begränsa buller, begränsningar ska även iakttas vilket

innebär att en viss verksamhet måste förhålla sig inom vissa speciella tider. Utöver detta ska

försiktighetsmått vidtas i övrigt och detta innebär att regeln omfattar de övriga hänsynskrav

som anges i 2 kap. 2-6 §§ MB. Dessa övriga hänsynskrav fungerar i förhållande till 2 kap. 3 §

MB som preciseringar av de viktigaste försiktighetsmåtten.43 

Det  ska  göras  en  rimlighetsavvägning  vid  tillämpningen  av  hänsynsreglerna.  Denna

rimlighetsbedömning sker  genom tillämpandet  av  2  kap.  7  § 1 st.  MB som anger  att  de

allmänna hänsynsregler som regleras i 2 kap. 2-6 §§ MB endast gäller i den utsträckning då

uppfyllandet  av  dessa  inte  kan  anses  som  orimligt.  En  särskild  hänsyn  ska  vid  denna

bedömning tas till den nytta skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått kan medföra för att

sedan ställas mot kostnaderna för deras genomförande. 

Denna  bestämmelse  innehåller  den  så  kallade  "skälighetsregeln".44 Enligt  förarbetena  ska

kostnader  som  är  kopplande  till  uppfyllandet  av  hänsynsreglerna  kunna  motiveras  från

miljösynpunkt. De kostnader som åtgärderna föranleder får inte vara orimliga i förhållande till

den nytta som skyddsåtgärden eller försiktighetsmåttet medför.45 

2.6 Störningar

2.6.1 Olägenhet för människors hälsa

I 9 kap. 3 § MB definieras vad som menas med begreppet "olägenhet för människors hälsa". I

paragrafen anges att med olägenhet för människors hälsa avses en störning som utifrån en

bedömning på medicinsk och hygienisk grund kan ha en negativ inverkan på människors

hälsa.  Enligt  paragrafen  ska  även  denna störning inte  anses  som ringa  eller  vara  av  helt

42 Michanek & Zetterberg, 2014, s. 110.
43 Michanek & Zetterberg, 2014, s. 109.
44 Bengtsson m.fl, Miljöbalken : en kommentar (1 apr. 2015, Zeteo), kommentaren till 2 kap. 7 § MB.
45 Prop 1997/98:45, del 2, s. 24.
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tillfällig natur.

I förarbetena anges det att precis som i den tidigare gällande hälsoskyddslagen bör en störning

vara av betydelse och inte vara helt  tillfällig. Den ska även ha en skadlig inverkan på en

människas hälsotillstånd, antingen ur ett fysiskt eller psykiskt avseende. Enligt den praxis som

har  utvecklats  genom tillämpningen av hälsoskyddslagen ska  även sådana störningar  som

påverkar en människas välbefinnande i en grad som inte kan anses som ringa även omfattas.

Exempel på sådana störningar är buller, lukt och termiskt inomhusklimat.46  

Omfattningen av vad som kan anses utgöra termiskt inomhusklimat är de faktorer som kan ha

en  inverkan  på  människors  värmeutbyte  med  omgivningen.  Faktorer  som  lufttemperatur,

luftfuktighet och luftens hastighet, d.v.s. drag, är främst sådana som avses. Störningar som

kan ha en inverkan på människors välbefinnande är sådana störningar som genom sin karaktär

gör att en direkt skadlig inverkan på hälsan inte går att visa men som likväl har en tydlig

inverkan på en människas psykiska välbefinnande.47

En bedömning ska göras utifrån vad som kan anses utgöra en olägenhet  för människor i

allmänhet. Detta innebär att det vid en bedömning inte enbart kan tas hänsyn till den reaktion

en enskild person har i det enskilda fallet. Bedömningen av om en olägenhet ska kunna anses

vara ringa ska ske utifrån den uppfattning som människor  i  allmänhet  har  av störningen.

Undantag kan dock göras då det vid en bedömning ska tas hänsyn till sådana personer som

kan anses vara känsligare än i normalfallet, ett exempel på detta är allergiker.48

Störningar  som  upplevs  som  tillfälliga  omfattas  inte  av  olägenhetsbegreppet.  För  att  en

störning inte ska klassificeras som tillfällig och därmed falla in under begreppet olägenhet

krävs  att  störningen  måste  ha  en  varaktighet.  Förutom  fasta  störningar  räknas  sådana

störningar  som är  regelbundna  samt  störningar  som inte  är  regelbundna  men  som  ändå

återkommer vid flera tillfällen.49 

46 Prop 1997/98:45, del 2, s. 109.
47 Prop 1997/98:45, del 2, s. 109.
48 Prop 1997/98:45, del 2, s. 109.
49 Prop 1997/98:45, del 2, s. 109.
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2.6.2 Särskilda bestämmelser om bostäder

I 9 kap. 9 § 1 st. MB anges att bostäder ska nyttjas på ett sätt som förhindrar uppkomsten av

olägenheter för människors hälsa.  I lagregelns andra stycke framgår det att  en ägare eller

nyttjanderättshavare till berörd egendom har en skyldighet att vidta de åtgärder som skäligen

kan  krävas  i  syfte  att  förhindra  uppkomsten  av  olägenheter  för  människors  hälsa  eller

säkerställa deras undanröjande. Enligt förarbetena är syftet med de bestämmelser som gäller

hälsoskydd främst till för att reglera den typ av olägenheter för människors hälsa som kan

uppstå  i  samband med att  en  byggnad nyttjas.50 Lagregeln  ska  betraktas  som en särskild

hänsynsregel vars uppgift är att komplettera de allmänna hänsynsreglerna som anges 2 kap.

MB.51

Det framgår av förarbetena att de olägenheter som omfattas av lagregeln är bl.a. kyla, värme,

drag, buller, luftföroreningar, fukt och andra liknande störningar. Utöver dessa omfattas även

andra typer av olägenheter för människors hälsa, t.ex. förekomsten av radon eller mögel. Det

kan variera vad som kan anses utgöra en olägenhet för bostäder, dock kan mer detaljerade

bestämmelser meddelas genom förordningar eller myndighetsföreskrifter.52 

Vad som avses med berörd egendom i lagregelns andra stycke är både lös och fast egendom,

med  fast  egendom  menas  bl.a.  bostäder.  Sådan  fast  egendom  ska  ha  egenskapen  att

tillhandahålla  ett  betryggande  skydd  mot  störningar  som  kan  orsaka  en  olägenhet  för

människors hälsa. De ska även ha en sådan beskaffenhet att uppkomsten av denna typ av

olägenheter förhindras. Framför allt regleras en byggnads utformning av bygglagstiftningen

men detta utgör inte ett hinder för att det ska vara möjligt att i enskilda fall ställa krav på

byggnader med hjälp av de regler som finns i miljöbalken. Denna möjlighet kräver dock att

det  ska  vara  motiverat  av  de  förhållanden  som  finns  i  den  aktuella  byggnaden,  att  nya

forskningsrön framkommit och bygglagstiftningen inte tillhandahåller någon reglering eller

möjlighet att omedelbart vidta åtgärd.53 

Utöver de lagregler som finns i miljöbalken finns även angivet bestämmelser för bostäder i

förordningen  (1998:899)  om  miljöfarlig  verksamhet  och  hälsoskydd, vilken  enligt

50 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 115.
51 Bengtsson m.fl, Miljöbalken : en kommentar (1 apr. 2015, Zeteo), kommentaren till 9 kap. 9 § MB.
52 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 115. 
53 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 115. 
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förordningens 1 § är tillämpbar på miljöfarlig verksamhet och i frågor gällande hälsoskydd

enligt 9 kap. MB. Enligt 33 § i denna förordning ska en bostad vara behäftad med följande

egenskaper för att kunna förhindra uppkomsten av en olägenhet för människors hälsa: 

      "I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa skall en bostad särskilt; 

1. ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och

andra liknande störningar,

2. ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt,

3. medge tillräckligt dagsljus,

4. hållas tillfredsställande uppvärmd,

5. ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien,

6. ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till  dryck,

matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål."

2.6.3 Riktvärden 

I 9 kap. 12 § 1 st. MB anges att regeringen eller en av regeringen bestämd myndighet får

meddela de föreskrifter som kan anses behövas till  skydd mot olägenheter för människors

hälsa.  Ett  exempel  på en  sådan föreskrift  är  förordningen (2015:216)  om trafikbuller  vid

bostadsbyggnader där regeringen har angett riktvärden för utomhusbuller för spårtrafik, vägar

och flygplatser som är belägna i närheten av bostadsbyggnader. 

 

Av 3 kap.  1  § miljötillsynsförordningen (2011:13)  framgår det  att  Naturvårdsverket  har  i

uppdrag att ge tillsynsvägledning till kommunala nämnder och länsstyrelser om inget annat

anges. Enligt 3 kap. 4 a § i samma förordning är Folkhälsomyndigheten ansvarig för att ge

tillsynsvägledning i frågor om hälsoskydd i bostäder enligt 9 kap. MB. Tillsynsvägledningen

består  bl.a.  av  rekommendationer  innehållandes  riktvärden  som  bör  tillämpas  vid

bedömningen av om en olägenhet  för människors hälsa föreligger,  ett  exempel på sådana

riktvärden finns i de allmänna råd som Folkhälsomyndighetens har utfärdat beträffande buller

inomhus.54 Folkhälsomyndigheten utger även allmänna råd om temperatur inomhus och radon

inomhus.55 Tidigare var det Socialstyrelsen som utgav dessa rekommendationer i enlighet med

54 FoHMFS 2014:13.
55 FoHMFS 2014:17 och FoHMFS 2014:16.
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13 k § 1 p. förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.56 

Av rättspraxis framkommer det att de av myndigheterna rekommenderade riktvärdena fyller

en  central  funktion  vid  bedömningen  av  om  en  viss  störning  utgör  en  olägenhet  för

människors hälsa.57 Om en störning underskrider ett riktvärde bör den i allmänhet inte anses

utgöra en olägenhet för människors hälsa, detta enligt rättsfallet MÖD 2006:50. I rättsfallet

kände  sig  en  kvinna  besvärad  av  buller  i  sin  bostad  och  denne  tog  därför  kontakt  med

miljöförvaltningen för att utföra mätningar i bostaden. Mätningarna visade på att det fanns en

relativt hög ljudnivå men den överskred inte de aktuella riktvärdena, därför lämnade Miljö-

och  hälsoskyddsnämnden  klagomålet  utan  åtgärd.  Ärendet  överklagades  sedan  till

länsstyrelsen  som  gjorde  bedömningen  att  oljudet  visst  kunde  utgöra  en  olägenhet  för

människors hälsa enligt miljöbalken. 

Miljödomstolen ansåg att länsstyrelsen hade tagit rätt beslut med tanke på bullrets karaktär

och ansåg därför att de hade haft fog att återvisa målet för vidare utredning till miljö- och

hälsoskyddsnämnden, p.g.a. detta avslog de överklagandet. Miljööverdomstolen hade dock en

annan uppfattning och framförde att i allmänhet bör inte buller anses utgöra en olägenhet för

människors hälsa enligt 9 kap. 3 § MB när det aktuella bullret underskrider de riktvärden som

finns. De ansåg vidare att för nämnden skulle haft fog att ålägga fastighetsägaren att vidta

åtgärder mot bullret krävs det att det är utrett eller att det gjorts sannolikt att det föreligger

särskilda omständigheter vilka gör att bullret kan anses utgöra olägenhet för människors hälsa.

Därför ansåg Miljööverdomstolen att nämnden hade tagit rätt beslut när kvinnans klagomål

hade lämnats utan åtgärd.

2.7 Åtgärder

2.7.1 Allmänt om tillsyn

Myndigheter ska utöva tillsyn för att säkerställa att miljöbalkens regler efterlevs enligt 26 kap.

MB. Det anges i 26 kap. 1 § 1 st. MB. att tillsynen ska säkerställa det syfte som finns med

miljöbalken samt  de  föreskrifter  som har  meddelats  med stöd  av  balken.  I  andra  stycket

56 Se övergångsbestämmelserna i miljötillsynsförordningen.
57 Se bl.a. rättsfallen MÖD 2012:20,  MÖD 2002:3 och MÖD M 6259/05 som beskrivs nedan i denna uppsats. 
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uttalas att en tillsynsmyndighet antingen på eget bevåg eller efter anmälan ska kontrollera

efterlevnaden  av  miljöbalken  i  nödvändig  utsträckning.  Denna  kontroll  omfattar  även  de

föreskrifter, beslut, domar och andra typer av beslut som meddelats med balken som stöd.

Tillsynsmyndigheten  ska  även  vidta  de  åtgärder  som är  nödvändiga  för  att  kunna  uppnå

rättelse.  Enligt  paragrafens  tredje  stycke  är  tillsynsmyndigheten  även  skyldig  att  genom

rådgivning, information och likartad verksamhet frambringa förutsättningar för att de ändamål

som anges av balken ska tillfredsställas.

2.7.2 Förelägganden och förbud

De förelägganden och förbud som en tillsynsmyndighet kan meddela regleras i 26 kap. 9 §

MB. I denna lagregels första stycke anges det att en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet har

rätt att ta beslut om de förelägganden och förbud som kan anses behövas för att balkens regler

ska följas. Sådana beslut  kan även tas  för  att  säkerställa  efterlevnaden av de  föreskrifter,

domar  och  andra  beslut  som  har  meddelats  med  balken  som stöd.  I  detta  sammanhang

definieras  "föreläggande" som  en  eller  flera  av  myndigheten  krävda  skyddsåtgärder,

begränsningar,  undersökningar  eller  försiktighetsmått  av  något  annat  slag.58 Denna

bestämmelse utgör den grundläggande regeln gällande den rätt som finns att i enskilda fall

meddela förelägganden och förbud.59

För att en tillsynsmyndighet ska kunna meddela ett föreläggande krävs det att det finns en

konstaterad skada och olägenhet för miljön. Detta är något som är framgår av rättspraxis då

Mark-  och miljööverdomstolen  i  rättsfallet  MÖD 2011:25 kom fram till  att  det  krävs  en

konstaterad skada eller olägenhet för miljön för att 26 kap. 9 § MB ska bli tillämpbar. Det

anges däremot i samma rättsfall att för att kunna förelägga en verksamhetsutövare att utföra

undersökningar krävs det endast att miljöskada kan befaras. Enligt rättsfallet måste ett beslut

om föreläggande grundas på en individuell bedömning. Rättsfallet handlar visserligen inte om

störningar i hyresrätt men kan ändå ses som vägledande för hur lagregeln ska tillämpas. Ett av

tillsynsmyndigheten  meddelat  föreläggande  eller  förbud  måste  även  vara  riktat  mot  en

särskild angiven person och det måste dessutom vara så pass preciserat att denne vet vad som

ska göras eller underlåtas.60

58 Michanek & Zetterberg, 2014, s. 408.
59 Bengtsson m.fl, Miljöbalken : en kommentar (1 apr. 2015, Zeteo), kommentaren till 26 kap. 9 § MB.
60 Bengtsson m.fl, Miljöbalken : en kommentar (1 apr. 2015, Zeteo), kommentaren till 26 kap. 9 § MB.
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I paragrafens andra stycke anges det att  tillsyndsmyndigheten i det enskilda fallet inte får

ingripa med åtgärder som kan anses utgöra mer än vad som behövs. Av denna formulering går

det att utläsa att proportionalitetsprincipen gäller vid tillämpningen av lagregeln.61 Innebörden

av denna princip i  detta sammanhang blir  bl.a.  att  det i  normala fall  inte ska utfärdas ett

förbud  mot  en  miljöskadlig  verksamhet,  det  räcker  i  allmänhet  med  att  ett  förläggande

utfärdas  som  ålägger  verksamhetsutövaren  att  vidta  vissa  skyddsåtgärder.  Detta  är  dock

förutsatt  att  skyddsåtgärderna i  realiteten inte  påverkar verksamhetsutövaren på så sätt  att

dessa kan ses som en nackdel.62 Ett ingripande enligt denna lagregel ska därför begränsas till

vad som kan anses behövas.  Endast  sådana delar av verksamheten där åtgärder verkligen

fordras ska omfattas av denna bestämmelse. Om det finns skäl att anta att en verksamhet inte

underlåter att vidta de åtgärder som behövs ska inte ett föreläggande meddelas.63

Exempel på hur ett föreläggande kan se ut i praktiken finns i rättspraxis. I MÖD 2002:3 tog

Miljööverdomstolen ställning till om klockringning på vissa särskilda klockslag kunde utgöra

olägenhet för människors hälsa. I  rättsfallet  kände sig en person besvärad i  sin bostad av

klockringning från en kyrka. Miljööverdomstolen ansåg att det vid bedömningen av vad som

är en olägenhet för människors hälsa ska det beaktas vad människor i allmänhet anser vara en

olägenhet och  då  bullermätningarna  visade  att  ljudnivån  översteg  de  aktuella  riktvärdena

ansågs en olägenhet föreligga nattetid, detta då klockringningen kunde påverka den boendes

sömn. Miljööverdomstolen fann dock att utredningen i målet inte gav stöd för att olägenhet

förelåg  dagtid.  P.g.a.  störningarna  valde  Miljööverdomstolen  att  förelägga  den  ansvariga

kyrkan att begränsa klockringningen nattetid.

I MÖD M 4187/04 gjorde Miljööverdomstolen bedömningen att förekomsten av mögel i en

lägenhet kunde berättiga ett föreläggande. Bakgrunden i målet var att en hyresgäst framförde

klagomål på problem med mögel i sin lägenhet. Miljönämnden gjorde bedömningen att det

förelåg en olägenhet för människors hälsa och valde därför att förelägga bostadsbolaget att

sanera lägenheten. Bolaget valde därefter att överklaga nämndens beslut. Miljööverdomstolen

höll  med  underinstanserna  om att  det  aktuella  möglet,  i  form av  en  fuktskada,  utgjorde

61 Michanek & Zetterberg, 2014, s. 408.
62 Bengtsson m.fl, Miljöbalken : en kommentar (1 apr. 2015, Zeteo), kommentaren till 26 kap. 9 § MB.
63 Bengtsson m.fl, Miljöbalken : en kommentar (1 apr. 2015, Zeteo), kommentaren till 26 kap. 9 § MB. 
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olägenhet för människors hälsa. Bolaget hade anmärkt på att mögelproverna var utförda av

hyresgästen själv och att det därmed fanns en osäkerhet gällande förekomsten av mögel, men

här ansåg Miljööverdomstolen att då bolaget inte hade gjort någon egen utredning fanns det

inget  som  indikerade  på  att  hyresgästens  uppgifter  var  missvisande.  Därför  beslutade

Miljööverdomstolen att ett föreläggande skulle dömas ut.

En aspekt som måste iakttas när det gäller bestämmelsen om förelägganden och förbud enligt

26 kap. 9 § MB är det undantag som anges i 26 kap. 9 a § MB. Denna lagregel anger ett

undantag  som kan  bli  gällande  när  det  rör  sig  om frågor  som berör  omgivningsbuller  i

närheten av bostadsbyggnad. Enligt denna lagregel får inte en tillsynsmyndighet ta ett beslut

om föreläggande eller förbud om det har angivits beräknade bullervärden i planbeskrivningen

till detaljplanen eller i bygglovet enligt plan- och bygglagen och dessa värden inte överstigs,

detta  enligt  paragrafens  första  stycke.  Ett  undantag anges  dock i  lagregelns andra stycke,

enligt detta kan föreläggande och förbud meddelas om det finns synnerliga skäl till det på

grund av de boendes hälsa.

En tillsynsmyndighet ska fastställa om de beräknade bullervärdena i planbeskrivningen eller

bygglovet  överskrids  av  det  aktuella  omgivningsbullret.  I  det  fall  det  inte  finns  några

bullervärden  varken  i  planbeskrivningen  eller  bygglovet  så  kan  inte  bestämmelsen  bli

tillämplig. Det ska även framhävas att bestämmelsen inte omfattar tillsyn i de bullerärenden

där störningskällan befinner sig inom samma bostadsbyggnad, ett exempel på detta är buller

från grannar.64

Angående det andra stycket så får en tillsynsmyndighet ingripa med åtgärder om det finns

synnerliga skäl med tanke på de boendes hälsa. Ett sådant synnerligt skäl kan vara att det

framkommer  att  bullerberäkningen  som  utgör  ett  underlag  till  planbeskrivningen  eller

bygglovet är väsentligt felaktig och därför förorsakar en olägenhet för de boendes hälsa. För

att avgöra om det föreligger synnerliga skäl med hänsyn till de boendes hälsa ska det göras en

samlad bedömning av det aktuella omgivningsbullret.65

Bestämmelsen i 26 kap. 14 § MB anger att beslut som har tagits gällande förelägganden eller

64 Bengtsson m.fl, Miljöbalken : en kommentar (1 apr. 2015, Zeteo), kommentaren till 26 kap. 9 a § MB.
65 Bengtsson m.fl, Miljöbalken : en kommentar (1 apr. 2015, Zeteo), kommentaren till 26 kap. 9 a § MB.
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förbud har möjligheten att förenas med vite. Miljöbalken tillhandahåller detta instrument för

att  möjliggöra  genomslaget  av  de  krav  som  meddelas  av  tillsynsmyndigheten.  Ett

föreläggande eller förbud kan enligt denna lagregel förenas med vite, vilket ska ses som en

form av påtryckningsmedel. Innebörden av vite är att antingen en fysisk eller juridisk person

pressas att efterfölja ett visst beslut då konsekvenserna av att inte göra detta skulle bli att

denna hade  varit  tvungen att  betala  en förbestämd penningsumma. Denna penningsumma

anpassas  efter  de  omständigheter  som finns  i  det  enskilda  fallet,  vilket  t.ex.  innebär  en

anpassning efter de ekonomiska förutsättningar som adressaten har.66

2.7.3 Utförande av undersökningar

Enligt 26 kap. 22 § 1 st. MB ska den som bedriver en verksamhet eller företar en åtgärd som

kan befaras orsaka olägenheter för människors hälsa och miljön, eller den som är skyldig till

att avhjälpa en sådan olägenhet, skyldig att utföra de undersökningar som behövs för tillsynen

av  verksamheten  och  dess  verkningar.  Detta  gäller  även  i  det  fall  då  någon  upplåter  en

byggnad som ska fungera som bostad eller för allmänt ändamål och byggnaden kan befaras

medföra  en  olägenhet  för  människors  hälsa  eller  miljön.  I  det  fall  det  kan  anses  som

lämpligare kan tillsynsmyndigheten ta ett beslut att en sådan undersökning ska göras av någon

annan  än  verksamhetsutövaren  och  utse  den  som  ska  genomföra  undersökningen.  I

paragrafens andra stycke anges det att den som är skyldig att genomföra undersökningen är

skyldig att bekosta denna i det fall då tillsynsmyndigheten beslutar att någon annan ska göra

undersökningen.

Enligt  förarbetena  ska undersökningen syfta  till  att  ge tillsynsmyndigheten fakta  som ska

ligga  till  grund  för  en  bedömning  av  den  individuella  verksamheten  eller  åtgärden.  En

undersökning kan även krävas i det fall då det måste klargöras om en verksamhet eller åtgärd

är farlig sett till hälsa eller miljön. Det bör göras en bred tolkning av begreppet undersökning,

t.ex. omfattas även besiktning och inte endast provtagningar och liknande.67 

Rättspraxis visar hur denna lagregel tillämpas i praktiken. Mark- och miljööverdomstolen har

i  MÖD  2012:20  fastställt  ett  beslut  om  att  förelägga  en  fastighetsägare  att  uföra

66 Michanek & Zetterberg, 2014, s. 411.
67 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 283.
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undersökningar.  Rättsfallet  handlar  inte  om en hyresgäst  i  bostadslägenhet  men kan ändå

anses vara vägledande. Frågan i rättsfallet var om en fastighetsägare genom ett föreläggande

kunde bli tvungen att mäta radonhalten i den egna bostaden. Mark- och miljööverdomstolen

konstaterade i domen att en ägare av en byggnad är att anse som verksamhetsutövare gällande

den effekt på människors hälsa som byggnaden kan ha, detta oavsett ifall ägaren och dennes

familj  utnyttjar  byggnaden  som  bostad.  På  grund  av  att  det  i  fallet  hade  framkommit

misstankar att radon var förekommande i marken samt i byggnadens konstruktion ansågs ett

föreläggande vara motiverat.

Domstolen grundade sitt beslut på att miljöbalkens målregel ska uppfyllas, att kraven enligt

de allmänna hänsynsreglerna även ska uppfyllas samt att en fastighetsägare enligt reglerna om

hälsoskydd  i 9 kap. MB har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra att olägenhet för

människors hälsa uppstår. Radon anges även som en olägenhet enligt 31 § förordningen om

miljöfarlig  verksamhet  och  hälsoskydd. Då  frågan  skulle  avgöras  om  föreläggandet  var

motiverat i det enskilda fallet konstaterades att en mätning hade gjorts på ett hus i närheten

och där översteg radonhalten det riktvärde som angavs av Socialstyrelsens allmänna råd och

därför fanns det skäl att mäta radonhalten i fastigheten. 

I  MÖD  M  6259/05  har  en  bostadsrättsförening  förelagts  att  utföra  undersökningar  i  en

lägenhet, rättsfallet handlar inte om en hyrerätt men bör ändå ses som vägledande. I rättsfallet

hade en boende i en lägenhet besvärats av att temperaturen i lägenheten var för hög. Efter en

anmälan av den boende utfördes mätningar i bostaden vilket resulterade i att vissa åtgärder

vidtogs. Mätningar som sedan gjordes vid ett senare tillfälle visade att det fortfarande förelåg

en risk för olägenhet enligt de riktvärden som angavs i  Socialstyrelsens allmänna råd. Detta

gjorde att miljönämnden förelade bostadsrättsföreningen att utföra mätningar när den boende

inte  befann sig i  lägenheten,  men då denne inte  gick med på detta  fick de istället  utföra

mätningar  under  och  ovanför  lägenheten.  Med  utgångspunkt  i  dessa  mätresultat  ansåg

miljönämnden  att  det  inte  förelåg  någon  olägenhet  i  lägenheten  och  avskrev  ärendet.

Miljööverdomstolen  ansåg  att  de  utförda  mätningarna  indikerade  att  temperaturen  kunde

utgöra en olägenhet för människors hälsa enligt 9 kap. 3 § MB. På grund av detta ansåg de att

det  krävdes  fler  åtgärder  för  att  komma  tillrätta  med  problemet  och  att  det  var  fel  av

kommunen  att  avskriva  ärendet.  Därför  skulle  miljönämnden  bli  tvungen  att  förelägga
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bostadsföreningen att utföra nya mätningar.

2.7.4 Skadestånd

I 32 kap. MB regleras skadestånd för vissa miljöskador och andra enskilda anspråk. Det anges

i  32 kap. 1  § 1 st.  MB att  skadestånd enligt  kapitlet  ska betalas  om en verksamhet  som

befinner sig på en fastighet har orsakat personskada, sakskada eller en ren förmögenhetsskada

på sin omgivning. I lagregelns andra stycke anges att en ren förmögenhetsskada som inte är

orsakad  av  en  brottslig  handling  endast  ersätts  i  det  fall  skadan  är  av  någon  betydelse.

Lagregelns tredje stycke anger att om en skada inte orsakats genom vårdslöshet eller uppsåt

ersätts  denna bara  i  det  fall  då den störning som gett  upphov till  skadan inte är  allmänt

förekommande eller ortsvanlig.

Vad  som avses  med  "personskada" är  en  sådan  skada  som leder  till  ett  kroppsligt  eller

psykiskt defekttillstånd. För att ett psykist besvär ska klassificeras som en personskada krävs

det att det föreligger en påvisbar medicinsk effekt, ett exempel på en sådan medicinsk effekt

är att den skadedrabbade blir sjukskriven som en följd av skadan.68 En annan  form av skada

som anges av lagregeln är "sakskada". En sakskada föreligger när ett fysiskt föremål genom

fysiskt  medel  direkt  tillfogas  skada,  detta  oberoende  om det  rör  sig  om lösa  saker  eller

egendom med tillbehör.69

Den  tredje  skadetypen  som  anges  i  lagregeln  är  "ren  förmögenhetsskada".  En  ren

förmögenhetskada är en skada som varken utgör en person- eller sakskada, detta framgår av 1

kap.  2  §   skadeståndslagen  (1972:207).  Ett  exempel  på  en  sådan  skada  är  när  en

hotellverksamhets inkomster minskar på grund av att verksamheten drabbas av dålig lukt från

en djuranläggning. Ett annat exempel är om en fastighets värde sjunker som resultat av att en

närbelägen avfallsanläggning släpper ut föroreningar.70 Som det det anges av 32 kap. 1 § 2 st.

MB kan en ren förmögenhetsskada som inte har orsakats genom en brottslig handling endast

ersätts om den är av någon betydelse. För att en skada ska anses vara av någon betydelse ska

skadeståndsbeloppet  uppgå till  den  penningsumma som utgör  självrisken i  den  drabbades

68 Prop. 2000/01:68, s. 17 f.
69 Prop. 1972:5, s. 579 f.
70 Michanek & Zetterberg, 2014, s. 439.
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hemförsäkring.71 

För att ersättning ska kunna utgå för en miljöskada krävs att särskilda förutsättningar ska vara

uppfyllda. Det anges i 32 kap. 3 § 1 st. MB att skadestånd enligt kapitlet kan bl.a. betalas för

skador  som  uppstår  genom  luftförorening,  markförorening,  buller,  skakning,  eller  annan

liknande  störning.  Störningar  som  ingår  i  begreppet  "annan  liknande  störning" är  bl.a.

estetiska skador, med detta menas eventuella förlorade skönhetsvärden som är ett resultat av

störningen.72 Enligt förarbetena omfattas även psykiska immissioner som innebär att de som

bor  i  närheten  av  verksamheten  upplever  en  oro  som  är  framkallad  av  den  aktuella

verksamheten. Förarbetena anger att andra exempel på störningar som utgör annan liknande

störning är spridning av bakterier, virus samt andra smittämnen. Även ett upplevt obehag av

fåglar, insekter och djur är exempel på annan liknande störning, samt gnistor, köld, hetta,

starkt ljussken och andra liknande störningar.73

En av förutsättningarna för miljöskadestånd är att det finns ett samband mellan den störning

som har uppkommit som ett resultat av den aktuella verksamheten och den uppkomna skadan.

Ett  problem i detta hänseende är att  det ofta är  svårt  att  visa ett  sådant samband för den

skadedrabbade. Även om det går att visa att en viss industri utan tvivel släpper ut skadliga

föroreningar kan det vara svårt att i praktiken kunna bevisa att en eventuell skada beror på just

dessa, detta då det kan finnas ett flertal andra möjliga orsaker till att skadan har uppkommit.

På grund av detta vilar bevisbördan på den som kräver skadestånd.74 

Enligt 32 kap. 3 § 3 st. MB ska en störning som beskrivs i det första stycket anses ha gett

upphov  till  en  skada  i  det  fall  det  finns  en  övervägande  sannolikhet  för  ett  sådant

orsakssamband. Den som yrkar på skadestånd måste kunna visa att en skada föreligger samt

att  det  finns  ett  orsakssamband  mellan  denna  och  verksamheten  med  dess  medförda

störningar. Gällande frågan om orsakssamband är däremot beviskravet lägre ställt än vad som

normalt anges av skadeståndsrätten.75 Det krävs endast att den skadelidande kan visa att en

71 Rubenson, 2008, s. 197.
72 Rubenson, 2008, s. 197.
73 Prop. 1985/86:83, s. 45.
74 Michanek & Zetterberg, 2014, s. 442 f.
75 Prop.1985/86:83, s. 46.
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"övervägande sannolikhet" finns för ett orsakssamband mellan en störning och den uppkomna

skadan. Detta innebär att den skadelidande endast behöver visa att det finns mer än 50 %

sannolikhet för att den uppkomna skadan har sitt ursprung i en viss störning. Därutöver ska

det vara sannolikt att det är störningen som har orsakat skadan och det räcker inte med att

denna skulle utgöra den troligaste förklaringen.76

En annan förutsättning anges i 32 kap. 1 § 1 st. MB som ställer ett krav på att det måste vara

en verksamhet som befinner sig på en fastighet som har orsakat en störning för omgivningen.

Detta innebär t.ex. att bilister inte kan vara skadeståndsskyldiga för störningar som kommer

från  deras  fordon.  Däremot  kan  en  kommun  som  är  väghållare  inom  en  tätort  bli

skadeståndsskyldig.77 Den  aktuella  störningen  måste  även  kunna  nå  sin  omgivning.

Störningen måste kunna drabba ett område som befinner sig utanför det där verksamheten

bedrivs. Det kan både röra sig om en långväga störning som når långt bort från det område där

verksamheten bedrivs eller så kan det vara en störning som finns i samma fastighet, t.ex. en

annan  lägenhet  i  samma  byggnad.78 Fastighetsgränser  har  ingen  betydelse  för

förutsättningarna för miljöskadestånd.79

Ett undantag som gör att miljöbalkens skadeståndsregler inte blir tillämpliga är sådana skador

som beskrivs i 32 kap. 2 § MB. I denna paragraf anges att en skada som har orsaktas av

joniserande strålning eller inverkan på elektrisk ström från en elektrisk anläggning inte blir

tillämpliga enligt kapitlet i de fall särskilda bestämmelser gäller. Enligt denna formulering bör

dock de miljöskaderegler som finns i miljöbalken bli tillämpliga även på joniserande strålning

eller inverkan på elektrisk ström om inte atomansvarighetslagen eller ellagen gäller.80

En skadevållare har i  huvudsak strikt ansvar för skador på miljön enligt detta kapitel.  Att

skadevållaren har strikt ansvar innebär att denne är ansvarig för skadan även i de fall då den

inte har uppkommit genom uppsåt eller vårdslöshet.81 Ett undantag från denna regel anges

76 Michanek & Zetterberg, 2014, s. 443. 
77 Michanek & Zetterberg, 2014, s. 440.
78 Prop. 1985/86:83, s. 38 f.
79 Michanek & Zetterberg, 2014, s. 440.
80 Michanek & Zetterberg, 2014, s. 441.
81 Rubenson, 2008, s. 198.
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dock som tidigare nämnt i 32 kap. 1 § 3 st. MB, detta undantag innebär att ett strikt ansvar

inte föreligger för skador som har uppstått från störningar som är allmänt förekommande eller

ortsvanliga.82 Det är svårt att precisera var gränsen går för denna typ av skador vilket har

vållat problem vid den rättsliga tillämpningen av denna regel.83

Den som i egenskap av fastighetsägare eller tomträttsinnehavare bedriver eller låter bedriva

en  skadegörande  handling  är  skyldig  att  betala  skadestånd.  Även  andra  som  på  ett

motsvarande vis bedriver eller låter bedriva skadegörande verksamhet eller brukar fastigheten

genom sin näringsverksamhet har samma skadeståndsskyldighet. Detta gäller även de som

orsakar en skadegörande handling genom offentlig verksamhet eller bedriver arbete på den

aktuella platsen, t.ex. i form av en entreprenör. En hyresgäst som inte kan anses bedriva någon

näringsverksamhet har däremot inget strikt ansvar utan dennes ansvar är begränsat. En sådan

hyresgäst kan bara bli skadeståndsskyldig i enlighet med 32 kap. MB  i det fall det finns

uppsåt eller vårdslöshet föreligger.84 

Ett rättsfall som behandlar skadestånd enligt miljöbalken är MÖD 2005:17, det handlar om

gränsdragningen som finns mellan miljöbalken och hyreslagen gällande skadeståndsanspråk. I

rättsfallet ställdes en klagande hyresgäst mot Lunds kommun i en fråga gällande ersättning för

miljöskada enligt  32 kap. MB. Hyresgästen ansåg att  denne hade blivit  orsakad skada av

trafikbuller  som hade  sitt  ursprung från  en  väg  belägen  utanför  dennes  lägenhet.  Frågan

uppstod om en hyresgäst har rätt till ersättning från en verksamhetsutövare enligt miljöbalken

för minskat boendevärde och kostnader som kunde relateras till  åtgärdande av störningen.

Miljööverdomstolen  ansåg  att  det  är  hyresvärden  som  ska  tillse  att  en  bostadslägenhet

överensstämmer med hyresavtalet samt att den befinner sig i ett sådant skick att den kan anses

vara fullt brukbar för sitt ändamål enligt den allmänna uppfattningen på orten. Om det uppstår

hinder eller men i nyttjanderätten är det hyresvärden som är ansvarig för att åtgärda bristen

eller att reducera hyran enligt bestämmelser i hyreslagen. 

Miljööverdomstolen ansåg vidare att om en bostadslägenhet är behäftad med en brist som

82 Rubenson, 2008, s. 198.
83 Bengtsson m.fl, Miljöbalken : en kommentar (1 apr. 2015, Zeteo), kommentaren till 32 kap. 1 § MB
84 Rubenson, 2008, s. 199.
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beror på buller kan denna inte utlösa skadeståndsansvar enligt miljöbalken så länge en person-

eller  sakskada  inte  har  skett.  Detta  beror  på  att  hyresgästen  i  förhållande  till

verksamhetsutövaren  inte  orsakats  någon  ren  förmögenhetsskada  p.g.a.  de  aktuella

störningarana, istället består den ekonomiska skadan av att lägenheten inte uppfyller kraven i

hyreslagen eller  vad som framgår av avtalet.  Därför ansåg domstolen att  hyresgästen inte

kunde vara berättigad till skadestånd enligt miljöbalken.

2.8 Det rättsliga förfarandet vid tillämpning av miljöbalken

Enligt 16 kap. 1 § MB är det regeringen, länsstyrelserna och andra förvaltningsmyndigheter,

kommunerna,  mark-  och  miljödomstolarna,  Mark-  och  miljööverdomstolen  och  Högsta

domstolen som ska pröva mål och ärenden enligt miljöbalken eller de förskrifter som har

meddelats med balken som stöd.

Det anges även i 19 kap. 1 § 1 st. MB  att en förvaltningsmyndighet eller kommun ska pröva

ärenden enligt vad som miljöbalken föreskriver. Kommunerna har en uppgift att utöva tillsyn

över hur bestämmelserna som återfinns i balken efterlevs enligt 26 kap. 3 § MB. Det åligger

varje  kommun  att  ange  en  nämnd som inom kommunen  har  ansvar  för  att  utöva  denna

tillsyn.85  Enligt 19 kap. 1 § 2 st. MB kan beslut tagna av kommunala nämnder överklagas till

länsstyrelsen, förutsatt att det inte finns något annat föreskrivet. 

Det  anges  i  26  kap.  3  §  MB  att  tillsyn  enligt  miljöbalken  ska  utövas  av  länsstyrelsen.

Kommunala  beslut  rörande  förelägganden  i  samband  med  tillsyn  överklagas  därför  till

länsstyrelsen.86 Enligt 19 kap. 1 § 3 st. MB kan ett beslut från länsstyrelsen överklagas till

mark- och miljödomstol i enlighet med 21 kap. 1 § 3 st. MB. I  21 kap. 1 § 3 st. MB anges att

mark- och miljödomstol prövar beslut från länsstyrelsen enligt bestämmelsena i miljöbalken

och dess föreskrifter om inte något annat är föreskrivet. 

Det  finns  fem  mark-  och  miljödomstolar  till  antalet  och  dessa  har  ersatt  de  tidigare

miljödomstolarna. Dessa har bl.a. i uppgift att ta beslut i miljöärenden som har överklagats till

85 Ebbesson, 2015, s. 67. 
86 Michanek & Zetterberg, 2014, s. 361.
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denna domstol i sådana fall som berör föreläggande om försiktighetsmått eller förbud.87 Mark-

och miljödomstolarna är enligt 21 kap. 1 § 6 p. MB första instans i mål som gäller skadestånd

för vissa miljöskador enligt  32 kap. MB. I  mål där mark- och miljödomstolarna är första

instans anger 4 kap. 1 §  lagen om mark- och miljödomstolar att samma bestämmelser som

gäller vid tvistemål i allmän domstol ska tillämpas, vilket innebär att en handläggning i första

instans ska tillämpa lagen (1996:242) om domstolsärenden. Detta innebär bl.a. att domstolen

kan förpliktiga den ena parten att ersätta den andra parten för dess rättegångskostnader, detta

enligt 32 § i samma lag. När det gäller sådana mål där mark-och miljödomstolarna inte är

första  instans  anger  5  kap.  1  §  lagen  om mark-  och  miljödomstolar att  32  §  lagen  om

domstolsärenden  inte  ska  tillämpas,  vilket  innebär  att  inget  rättegångskostnadsansvar  kan

meddelas av domstolen. Enligt 1 § 2 st. förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och

tillsyn enligt miljöbalken tas det inte ut någon avgift för sådana mål som överklagas till en

mark- och miljödomstol. 

Ett mål i  en mark- och miljödomstol går att  överklaga till  Mark- och miljööverdomstolen

enligt 1 kap.  2 § lagen om mark- och miljödomstolar. Mark- och miljööverdomstolen hette

tidigare Miljööverdomstolen.88 Det anges i 1 kap. 1 § lagen om mark- och miljödomstolar att

Svea hovrätt är Mark- och miljööverdomstol. I 1 kap. 2 § lagen om mark- och miljödomstolar

anges att en dom eller beslut från Mark- och miljööverdomstolen kan överklagas till Högsta

domstolen om inte något annat föreskrivs. I 5 kap. 5 § lagen om mark- och miljödomstolar

anges  att  domar  och  beslut  av  Mark-  och  miljööverdomstolen  i  sådana  mål  som  har

överklagats  till  mark-  och  miljödomstol  inte  kan  överklagas.  Detta  gör  att  Mark-  och

miljööverdomstolen är sista instans i ärenden där en kommunal nämnd är första instans. 

3 Regleringen av brister i hyreslagen 

3.1 Historisk bakgrund till hyreslagen

Grunden till den moderna hyresrätten lades genom införandet av 1907 års nyttjanderättslag.

Denna lag omfattade dock inte enbart  hyresrätter,  utan den reglerade även andra typer av

nyttjanderätter. Lagstiftningens tredje kapitel innehöll de bestämmelser som fanns berörande

87 Michanek & Zetterberg, 2014, s. 359.
88 Michanek & Zetterberg, 2014, s. 359.
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hyresavtal. Nyttjanderättslagen tog redan i sin ursprungliga utformning sikte på att ta tillvara

på  den  svagare  partens,  d.v.s.  hyresgästen,  intressen  genom  sina  åtskilliga  tvingande

bestämmelser. Lagen omarbetades flera gånger under 1900-talet och då blev denna tendens att

ta tillvara på hyresgästens intressen allt tydligare.89

Bakgrunden till införandet av nyttjanderättslagen var den för tiden stora urbaniseringen, som

var ett  resultat  av den industriella utvecklingen, vilket ledde till  att befolkningen trängdes

samman i städer och tätorter. Utvecklingen gjorde att frågan om bostadsförsörjning inte längre

enbart berörde den enskilda, den berörde även de industriidkare och andra företagare som var

i stort behov av arbetskraft. Dessa tillhandahöll bostäder som ofta var av enklare konstruktion

och  där  det  inte  alltid  upprätthölls  en  rimlig  bostadsstandard,  vilket  bidrog  till  att  dessa

bostäder  i  slutändan  fick  en  slumkaraktär.  Efter  en  tid  började  även  bostadssociala  och

hyrespolitiska synpunkter framträda och år 1907 fick vi en samlad lagstiftning som reglerade

förhållandet mellan hyresgäst och hyresvärd.90

Riksdagen antog år 1970 en  ny jordabalk beståendes av 23 kapitel varav bestämmelser om

nyttjanderätt i allmänhet återfinns i 7 kap. och det om hyra i 12 kap., d.v.s. hyreslagen.91 De

bestämmelser som reglerades av hyreskapitlet i nyttjanderättslagen infördes i jordabalken i

stort sett nästan helt oförändrade.92

3.2 Lägenhetens skick 

Vid tillträdet av en lägenhet ska en hyresgäst kunna tillförsäkras att lägenheten uppnår ett

visst skick. Det skick som lägenheten ska ha vid hyresgästens tillträde anges i 12 kap. 9 § 1 st.

JB. Enligt denna lagregel ska hyresvärden på tillträdesdagen tillhandahålla lägenheten i ett

sådant skick att den kan ses som fullt brukbar för det avsedda ändamålet enligt den allmänna

uppfattning som finns på orten.  Dock anges  det  även i  lagregeln att  detta  inte  kan göras

gällande i det fall då det har avtalats att lägenheten vid tillträdet ska ha ett bättre skick. 

Definitionen av uttrycket om vad som kan ses som fullt brukbar för det avsedda ändamålet

89 Bengtsson, Hager & Victorin, 2013, s. 22.
90 Järtelius, 1985, s. 11.
91 Järtelius, 1985, s. 15.
92 Bengtsson, Hager & Victorin, 2013, s. 23.
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enligt den allmänna uppfattning som finns på orten påverkas av ett antal olika faktorer. Några

av de faktorer som påverkar bedömningen är vilken typ av lägenhet det är som har upplåtits,

d.v.s.  om  det  är  en  bostad  eller  fritidsbostad,  eller  gällande  bestämmelser  i  byggnads-,

hälsoskydds- och arbetarskyddslagstiftning. Vid bedömningen av lägenhetens brukbarhet är

det inte enbart den tekniska standarden som har betydelse,  utan även brister i lägenhetens

underhåll har en betydelse. Det blir i det enskilda fallet hyresnämndens eller allmän domstols

bedömning om en lägenhets skick som är avgörande om en lägenhet ska kunna anses vara

fullt brukbar enligt den allmänna uppfattningen på orten.93 Begreppet "skick" ska tolkas brett

och det innefattar olika typer av störningar. Ett exempel på sådana störningar kan vara buller

och andra typer av störningar från grannar.94

Som det anges av lagregelns första stycke finns det inget hinder för att  en hyresgäst och

hyresvärd avtalar om att lägenheten ska ha ett bättre skick än vad lagregeln anger. Det finns

dock  vissa  inskränkningar  när  det  gäller  hyresgästens  möjlighet  att  komma  överens  med

hyresvärden om att lägenheten ska ha ett sämre skick.95 

Enligt 12 kap. 9 § 2 st. JB är det möjligt för hyresgästen att med hyresvärden träffa ett avtal

om att lägenheten ska vara i ett sämre skick än vad som anges av lagregelns första stycke.

Denna  möjlighet  kräver  däremot  enligt  lagregeln  att  det  rör  sig  om en  upplåtelse  av  en

bostadslägenhet för fritidsändamål. Enligt lagregeln kan även ett avtal om sämre skick träffas

om det  i  hyresavtalet  finns  en  förhandlingsklausul  i  enlighet  med hyresförhandlingslagen

(1978:304) och bestämmelserna beträffande lägenhetens skick har tagits in i avtalet genom en

förhandlingsöverenskommelse enligt nyss nämnd lag.

Som det anges i lagregelns andra stycke finns det ytterligare undantag från den huvudregel

gällande lägenhetens skick vid hyresgästens tillträde som anges i det första stycket. Enligt

denna regel råder det en full  avtalsfrihet mellan de olika parterna inom den ram som det

kollektiva  förhandlingssystemet  tillhandahåller.  På  så  sätt  kan  parterna,  beståendes  av

hyresvärd  och  hyresgästförening,  i  enlighet  med  hyresförhandlingslagen  träffa  en

förhandlingsöverenskommelse om att bostadslägenheten ska godtas i ett skick som är sämre

93 Larsson, Synnergren & Wahlström, 2014, s. 94. 
94 Victorin, 2003, s. 176.
95 Larsson, Synnergren & Wahlström, 2014, s. 94. 
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än vad hyreslagen föreskriver. Hyresgästen blir vid en sådan överenskommelse bunden av den

förhandlingsklausul som finns i hyresavtalet.96

Beträffande  bostadslägenheter  för  fritidsändamål  gäller  avtalsfrihet  mellan  parterna.  Det

avtalsskick som parterna avtalar om gäller sedan under hela den tid då lägenheten hyrs ut. En

sådan lägenhet kan upplåtas till en hyresgäst i ett sådant skick att denne inte kan bruka den för

sitt  ändamål.  En  hyresgäst  kan  dock  komma  tillrätta  med  ett  sådant  förhållande  i  viss

utsträckning då hyresgästen kan påtala en brist som denne inte har känt till eller borde ha

upptäckt  när  hyresavtalet  ingicks.  Därför  skulle  bristen utgöra en så kallad  "dold  brist" i

enlighet med 12 kap. 11 § 2 st. JB.97  

Lägenhetens skick under den tid då den hyrs ut regleras i  12 kap. 15 § JB. Enligt denna

lagregels första stycke ska hyresvärden under lägenhetens hyrestid hålla den i ett sådant skick

som anges i 12 kap. 9 § 1 st. JB, dock gäller inte detta om hyresgästen och hyresvärden avtalat

om annat eller om något annat anges av lagregelns andra stycke. I det andra stycket anges det

att  om  lägenheten  är  uthyrd  till  att  fungera  som  bostad,  antingen  helt  eller  delvis,  är

hyresvärden skyldig att med jämna tidsmellanrum i bostadsdelen utföra tapetsering, målning

och andra vanliga reparationer som kan tänkas behövas med tanke på att lägenheten försämras

p.g.a. ålder och bruk. Denna bestämmelse gäller dock inte om hyresgästen och hyresvärden

avtalat om annat, eller om hyresavtalet avser en ägarlägenhetsfastighet eller ett enfamiljshus.

Det gäller inte heller i det fall då en förhandlingsklausul enligt hyresförhandlingslagen finns

med i hyresavtalet och att denna har tagits in med en förhandlingsöverenskommelse i enlighet

med nyss nämnd lag.

Innebörden  av  lagregelns  första  stycke  är  att  om  det  händer  något  under  den  tid  som

hyregästen  hyr  lägenheten  och  detta  resulterar  i  att  lägenheten  inte  kan  anses  vara  fullt

brukbar i enlighet med 12 kap. 9 § JB eller om den inte stämmer överens om vad som har

avtalats, betraktas lägenheten vara utsatt för hinder i nyttjanderätten. Om en hyresgäst anser

att lägenheten under hyrestiden inte befinner sig i det skick som denna kan förvänta sig utifrån

de bestämmelser som finns i 12 kap. 9 § JB eller vad denna kan forda p.g.a. överenskommelse

96 Larsson, Synnergren & Wahlström, 2014, s. 94 f.
97 Larsson, Synnergren & Wahlström, 2014, s. 95.
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med hyresvärden, kan de rättigheter som gäller vid brist i lägenheten åberopas.98 I det andra

stycket  anges  hyresvärden  underhållsskyldighet  av  lägenheten.  Vad  som  åsyftas  med

sedvanliga reparationer är i första hand arbeten som berör tapetsering, målning och liknande.

Hyresvärdens underhållsskyldighet går dock länge än denna typ av åtgärder och omfattar det

sedvanliga löpande underhållet av lägenheten över huvud taget.99 

3.3 Brister i lägenhet

Det har inte varit möjligt för lagstiftaren att kunna ange alla de fall då en skada eller en brist i

en lägenhet ska kunna anses förekomma och därför kan rättspraxis ge en viss ledning i denna

fråga.100 Därför ges nedan några exempel på vad som kan utgöra en brist i en lägenhet.  

I NJA 1934 s. 190 har störande musik med ursprung från en radioaffär bedömts utgöra en

brist. I detta rättsfall ansåg hyresgästen att han hade rätt att häva hyresavtalet i och med att

hans hälsa hade drabbats negativt, i form av att han hade ådragit sig en nervsjukdom, på grund

av den musik som kunde härledas till den radioaffär som hade inrymts i huset efter avtalets

ingående. Hyresgästen ansåg att han var berättigad till ersättning för sveda och värk samt för

kostnader för läkare och medicin. Högsta domstolen beslutade att hyresgästen hade haft rätt

att häva hyresavtalet, samt att han skulle ha rätt till nedsättning av hyresbeloppet och att han

skulle få ersättning för kostnader för läkare och medicin. Domstolen valde inte att tillmötesgå

kraven  för  ersättning  för  sveda  och  värk.  I  och  med  sitt  domslut  har  Högsta  domstolen

fastställt att störande musik kan utgöra en brist.

I NJA 1939 s. 57 har buller med ursprung från en restaurangrörelse som befunnit sig i samma

fastighet  som  den  lägenhet  där  störning  upplevdes  ansetts  utgöra  en  brist.  Rättsfallet

behandlade frågan om hyresgästen hade rätt  att  säga upp hyresavtalet  på grund av bullret

skulle ha orsakat sådant men i hans nyttjanderätt så att detta skulle kunna anses vara befogat.

Både hovrätten och Högsta domstolen valde att bifalla rådhusrättens dom där det bedömdes

att hyresgästen hade lidit avsevärt men i sin nyttjanderätt och därmed var denne berättigad till

att säga upp hyresavtalet. Hyresgästen behövde inte heller betala hyra och värmeavgift för en

del av tiden.  

98 Larsson, Synnergren & Wahlström, 2014, s. 96. 
99 Holmqvist & Thomsson, 2015, s. 114.
100 Holmqvist & Thomsson, 2015, s. 94.
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Vilken roll riktvärden kan spela i bedömningen av om buller utgör en brist framgår av Svea

hovrätt dom 2013-05-22 i mål nr ÖH 3170-13. I detta rättsfall hade en hyresgäst besvärats av

buller och hovrätten ansåg att lägenheten inte varit behäftad med brist. Anledningen till detta

var att hyresgästen endast hade kunnat visa att riktvärdena för buller har överskridits vid ett

tillfälle. Hyresvärden hade även låtit den kommunala miljönämnden utföra en mätning och

den visade att ingen störning enligt miljöbalkens mening förelåg, därför ansåg hyresnämnden

att lägenheten inte var behäftad med en brist och hovrätten instämde i denna åsikt. Ett annat

rättsfall där riktvärden för buller förekommer är Svea hovrätt dom 2013-11-05 i mål nr T

10410-12 där riktvärden användes i bedömningen av om det förelåg en brist.

I rättsfallet RH 1988:11 har dålig lukt i en läkarmottagning ansetts utgöra en brist. Rättsfallet

handlar inte om en boende men kan ändå visa vad som kan anses utgöra en brist. Den aktuella

lokalen var drabbad av dålig lukt som hade karaktären av förruttnelseprocess i avlopp och

som dessutom orsakade ohälsosamma gaser. Den dåliga lukten och gaserna gav upphov till

huvudvärk, trötthet, stickande ögon och illamående för de som arbetade i lokalen. Hovrätten

gjorde  bedömningen  att  det  rörde  sig  om  en  allvarlig  brist  och  därmed  gavs  rätt  till

hyresnedsättning.

Ett annat rättsfall som bl.a. berör lukt är RH 1994:84. I rättsfallet hade bl.a. störning i form av

oönskad lukt som har kommit från en granne ansetts utgöra en brist i hyreslagens mening. I

rättsfallet ansåg den hyresgäst som stördes i sitt boende ha rätt till hyresnedsättning från den

tidpunkt då hyresgästen först krävde ett avhjälpande. Hyresgästen hade besvärats av brandlukt

och en stickande lukt som förmodligen kom från djurhållning med dålig hygien, utöver detta

hade hyresgästen även blivit utsatt för störande oljud. Hovrätten ansåg att hyresgästen under

ett års tid hade blivit så pass störd i sitt boende av störningarna att en nedsättning av hyran

ansågs berättigad. Därför beslöt hovrätten att bifalla hyresgästens talan om hyresnedsättning.

Av  RH  1994:36  framgår  att  en  för  hög  temperatur  i  en  lägenhet  kan  utgöra  en  brist.  I

rättsfallet har domstolen förpliktat en hyresvärd att betala skadestånd till en hyresgäst till följd

av att lägenheten haft en så pass hög temperatur att denna hade kunnat anses utgöra en sanitär

olägenhet. Hyresgästen anförde att hon en kort tid efter inflyttningen började känna en lukt av

37



rök  eller  os  som  upplevdes  som  obehaglig,  utöver  detta  var  den  höga  temperaturen  i

lägenheten besvärande. Till följd av lukten och den höga temperaturen ådrog hon sig både

fysiska  och  psykiska  symtom.  Hyresgästen  vände  sig  till  kommunens  miljö-  och

hälsoskyddskontor som utförde en mätning i lägenheten som visade att de riktvärden som

utfärdades  av  Socialstyrelsen  överskreds  och  därmed  förelåg  kraftigt  förhöjda

temperaturvärden. Hovrätten gjorde en samlad bedömning och kom fram till  att det fanns

övervägande  skäl  som  indikerade  på  att  temperaturen  i  lägenheten  utgjorde  en  sanitär

olägenhet.  Därför  beslutade  hovrätten  att  hyresgästen  var  berättigad  till  ersättning  för

olägenheterna. 

I  Göta  hovrätt  dom  1998-04-03  i  mål  nr  T  296/97  gjorde  hovrätten  bedömningen  att

förekomsten  av  radon  i  en  lägenhet  i  detta  fall  utgjorde  en  brist  som  berättigade  en

nedsättning  av  hyran.  I  rättsfallet  hade  hyresgästen  känt  sig  besvärad  av  radonhalten  i

lägenheten som uppgick till mer än den dubbla halten av det då gällande riktvärdet, vilket

gjorde att denne ansåg sig berättigad till en nedsättning av hyran. Hovrätten fann i likhet med

tingsrätten att den radonhalt som förekom i lägenheten skulle kunna anses utgöra en brist.

Hovrätten gjorde bedömningen att hyresgästen var berättigad till nedsättning av hyran under

en viss period.

Ett annat rättsfall som behandlar radon är Svea hovrätt dom 2014-11-05 i mål nr T 4632-13. I

detta rättsfall var radonhalten i en lägenhet dubbelt så hög som riktvärdet varav tingsrätten

ansåg att ett hinder i nyttjanderätten förelåg och därför skulle hyresgästen vara berättigad till

en  nedsättning  av  hyran.  Hovrätten  gjorde  dock  en  annan  bedömning  och  ansåg  att  den

aktuella  radonhalten  inte  utgjorde  ett  men i  hyresgästens  nyttjanderätt  av  lägenheten  och

därför var denne inte berättigad till en nedsättning av hyran. I domskälen angav hovrätten att

hyresvärden under hyrestiden är skyldig att tillhandahålla lägenheten i ett sådant skick som

anges i 12 kap. 11 och 15 §§ JB. Om en brist skulle uppstå är hyresgästen berättigad till

hyresnedsättning eller att åtgärdsföreläggande meddelas i enlighet med 12 kap. 11 och 16 §§

JB, dock förutsätter  detta hinder eller  men i  nyttjanderätten.  Om störningar förekommer i

boendet kan det utgöra en brist som innebär ett hinder eller men i hyresgästens nyttjanderätt.

Hovrätten framförde att störningar i hyresförhållande regleras i 12 kap. 25 § JB som anger att

en hyresgäst ska se till att boende i omgivningen inte ska utsättas för störningar som kan vara
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skadliga  för  hälsan.  Med  stöd  av  förarbetena  ansåg  hovrätten  att  den  tidigare  gällande

hälsoskyddslagen  och  dess  behandlande  av  begreppet  "sanitär  olägenhet" skulle  vara

vägledande för vad som kan utgöra en störning i boendet. Detta begrepp är numera ersatt av

"olägenhet för människors hälsa" och regleras i 9 kap. 3 § MB och denna bestämmelse skulle

därför vara vägledande i bedömningen. 

Hovrätten ansåg att höga halter av radon generellt sett kan utgöra en brist som innebär hinder

eller men i nyttjanderätten. Däremot ansåg man i detta fall att trots att radonhalten överskred

riktvärdet var hyresgästen inte berättigad till någon hyresnedsättning, detta då bristen inte i

tillräckligt  hög  grad  innebar  hinder  eller  men  i  nyttjanderätten.  Hovrätten  framförde  att

hälsovårdsmyndigheterna trots ett överstigande av riktvärdena inte ålagt hyresvärden att vidta

åtgärder, samt att enligt förarbetena ska kravet på att bristen ska ha en negativ inverkan på

nyttjanderätten inte sättas för lågt. Därför ansåg hovrätten att hyresgästen inte var berättigad

till en nedsättning av hyran.

3.4 Åtgärder

Skador som uppkommer innan hyrestidens början regleras i 12 kap. 11 § JB. I denna lagregel

anges det i första stycket att denna bestämmelse är tillämplig om det innan hyrestidens början

uppkommer skada som är mer ringa än den som anges i 12 kap. 10 § 1 st. JB (som reglerar

förstörelse  av  lägenheten).  Om  skadan  inte  är  avhjälpt  vid  den  tidpunkt  lägenheten  ska

tillträdas, eller om lägenheten i övrigt hänseende inte befinner sig i det skick som hyresgästen

har rätt att kräva, kan hyresgästen enligt lagregeln vidta följande åtgärder:

1. Hyresgästen kan avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad om denne inte åtgärdar

den så snabbt som möjligt efter att tillsägelse har gjorts.

2. Hyresgästen kan säga upp hyresavtalet om bristen inte kan avhjälpas utan dröjsmål

eller om hyresvärden inte vidtar en åtgärd efter tillsägelse. Dock förutsätter detta att

bristen är av väsentlig betydelse och att hyresvärden inte redan avhjälpt bristen.

3. Under den tid lägenheten är behäftad med en brist har hyresgästen rätt till en skälig

nedsättning av hyran.

4. Om skada uppkommer har  hyresgästen rätt  till  ersättning,  förutsatt  att  hyresvärden

visar att bristen inte orsakats av dennes försummelse.
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5. I  det  fall  hyresavtalet  gäller  en  bostadslägenhet  kan  hyresvärden  föreläggas  att

avhjälpa  den  aktuella  bristen  (åtgärdsföreläggande).  Ett  åtgärdsföreläggande  kan

meddelas av hyresnämnd efter att hyresgästen har gjort en ansökan.

Det andra stycket i paragrafen anger att i det fall en bostadslägenhet för fritidsändamål har

hyrts ut i befintligt skick gäller det första stycket förutsatt att lägenheten inte kan anses vara

fullt brukbar för sitt ändamål enligt den allmänna uppfattningen på orten och hyresgästen inte

hade vetskap om bristen  när  hyresavtalet  ingicks  eller  med vanlig  uppmärksamhet  kunde

upptäcka den. 

I paragrafen anges bestämmelser som blir tillämpliga när skada har uppstått på en lägenhet.

En skada på en lägenhet avser inte endast själva lägenheten som utgör huvudutrymmet utan

även  de  biutrymmen  som  antingen  hör  till  lägenheten  eller  sådana  utrymmen  som  är

gemensamma för andra hyresgäster i fastigheten. Exempel på sådana utrymmen som kan höra

till  lägenheten  är  vindsutrymmen  och  källare,  medan  exempel  på  utrymmen  som  är

gemensamma kan vara trappor, vindar, källare eller andra övriga områden som har upplåtits

för nyttjande av hyresgästen.101

En störning måste inte ha uppkommit inom den egna fastigheten för att en lägenhet ska vara

förenad med en brist, det bör förhålla sig på så sätt att bestämmelserna i lagregeln kan göra

sig gällande i det fall en störning kommer från en annan fastighet, detta är något som framgår

av rättspraxis.102 Även om rättsfallet NJA 1940 s. 199 inte berör en brist i lägenhet som direkt

kan tänkas utgöra en olägenhet för människors hälsa, visar fallet  att  en lägenhet kan vara

förenad med en brist som beror på en störning vars ursprung är en annan fastighet.  I det

aktuella fallet  hade det  genom kraftiga regn trängt  upp vatten i  en till  ett  tryckeri  uthyrd

källarlägenhet i en fastighet. Regnvattnet trängde upp i lägenheten genom den var anknuten

till stadens avloppsledningar som var nedlagda i gatan. I samband med att vattnet trängde upp

i  lägenheten  uppstod  skada  för  hyresgästen  och  därför  uppstod  frågan  om  staden  och

hyresvärden var skyldiga att utgiva skadestånd till hyresgästen, samt om denne var berättigad

till hyresnedsättning. 

101 Holmqvist & Thomsson, 2015, s. 94.
102 Holmqvist & Thomsson, 2015, s. 95.
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Hovrätten ansåg att lägenheten var behäftad med en brist som utgjorde ett uppenbart men i

hyresgästens nyttjanderätt. Trots att hovrätten ansåg att lägenheten var behäftad med en brist

blev  dock  inte  hyresvärden  skadeståndskyldig,  detta  berodde  på  att  den  till  lägenheten

behäftade  bristen  inte  hade  kunnat  upptäckas  med hyresvärdens  normala  uppmärksamhet.

Hyresvärden ansågs inte heller vara skyldig att ersätta hyresgästen för skadan då denne hade

avhjälpt bristen efter en första översvämning och hade sedan vidtagit provisoriska åtgärder för

att förhindra tre efterkommande översvämningar. Hovrätten ansåg dock att hyresgästen hade

rätt till en nedsättning av hyran för en viss tidsperiod. Högsta domstolen valde att fastställa

hovrättens dom.

De bestämmelser som finns i 12 kap. 11 § JB gäller även under den tid lägenheten hyrs ut,

detta anges i 12 kap. 16 § JB som reglerar de bestämmelser som gäller lägenhetens skick

under uthyrningstiden. I lagregelns första stycke anges det att de bestämmelser som finns i 12

kap. 11 § blir tillämpbara i det fall:

     “1. lägenheten skadas under hyrestiden utan att hyresgästen är ansvarig för skadan,

       2. hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet enligt 15 § andra stycket,

       3. hinder eller men på annat sätt uppstår i nyttjanderätten utan hyresgästens vållande, eller

      4. myndighet under hyrestiden meddelar beslut som avses i 10 § andra stycket eller 12 §

utan  att  hyresgästen  givit  anledning  till  det,  dock  ej  förrän  beslutet  länder  till  

efterrättelse.”

Om en ringare skada inträffar på lägenheten under hyrestiden har en hyresgäst rätt att enligt

denna lagregel åberopa de sanktioner som 12 kap. 11 § JB tillhandahåller. Att hyresgästen ska

kunna tillämpa dessa sanktioner förutsätter dock att denne inte är ansvarig för skadan.103

3.4.1 Självhjälp

Som det framgår av 12 kap. 11 § 1 st. 1 p. JB har en hyresgäst rätt att avhjälpa en brist på

hyresvärdens bekostnad, förutsatt att denne underlåter att ombesörja åtgärden så fort detta är

möjligt. Självhjälpsrätten utnyttjas sällan, detta beror på att åtgärdsföreläggande ses som ett

effektivare medel.104

103 Holmqvist & Thomsson, 2015, s. 118.
104 Larsson, Synnergren & Wahlström, 2014, s. 102.
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Självhjälpsrätten  förutsätter  att  en  hyresgäst  har  möjligheten  att  kunna  lägga  ut

reparationskostnaderna i förskott, detta då denne måste betala för de reparationer som utförs

för att åtgärda bristen. Om hyresvärden i detta fall sedan skulle vägra att betala för den utförda

reparationen blir hyresgästen tvungen att vända sig till domstol för att fastställa sin rätt till

ersättning. En sådan situation skulle innebära att hyresgästen skulle bli tvungen att under en

avsevärd tid ligga ute med de pengar som har bekostat reparationen. Hyresgästen skulle i en

sådan  situation  kunna försöka  motverka  detta  genom att  hålla  inne  det  hyresbelopp  som

motsvarar de kostnader som finns för reparationen, detta förfaringssätt är dock inte riskfritt

med tanke på de bestämmelser som finns om förverkande av hyresrätten p.g.a. fördröjelse

med hyra som regleras i 12 kap. 42 § JB.105

För att kunna säkerställa sina krav i en eventuell rättegång kan hyresgästen bli tvungen att

framskaffa bevis som visar på att en brist har funnits i lägenheten, samt vilken omfattning

denna har  haft  och andra liknande uppgifter.  Hyresgästen kan även bli  tvungen att  innan

denne beställer arbetet behöva beställa in anbud från ett flertal olika hantverkare. Även i de

fall hyresgästen har vidtagit alla dessa försiktighetsåtgärder så riskerar denna att domstolen

inte delar hyresgästens uppfattning gällande det behov som finns för att åtgärda den aktuella

bristen eller om skäligheten beträffande kostnaderna för reparationen. En process i domstol

avseende dessa frågor kan dessutom bli  mer kostsam och ta  längre tid än ett  befarande i

hyresnämnden där varje part betalar sin rättegångskostnad oavsett utgången.106

Det  finns  även  andra  förfaringssätt  och  ett  sådant  förfarande  kan  se  ut  på  så  sätt  att

hyresgästen först lämnar en muntlig tillsägelse om att hyresvärden ska avhjälpa bristen. När

inte  detta  har  skett  så  gör  hyresgästen  en  anmodan  genom  ett  rekommenderat  brev  till

hyresvärden om att denna ska avhälpa bristen, detta för att hyresgästen ska kunna visa att

tillsägelse har gjorts. Efter detta måste hyresgästen avvakta då hyresvärden ska ha en skälig

tid på sig att avhjälpa bristen. Innan dess måste hyresgästen vanligtvis ha låtit en besiktning

utföras för att när bristen har avhjälpts kunna visa att en brist verkligen har förelegat från

första början. Sedan när hyresgästen har avhjälpt bristen kan denna kräva hyresvärden på de

kostnader som har uppstått genom avhjälpandet eller så kan motsvarande avdrag på hyran

105 SOU 1991:86, s. 142.
106 SOU 1991:86, s. 142.
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göras.107

Hyresgästens  rätt  till  självhjälp  omfattar  inte  endast  den  egna lägenheten  utan  denna rätt

omfattar även sådana övriga utrymmen som hyresgästen ensamt disponerar över, samt sådana

utrymmen som disponeras tillsammans med andra hyresgäster.108 Av förarbetena framgår det

att en hyresgäst t.ex. kan låta reparera en tvättmaskin som inte är funktionsduglig i den för

fastigheten gemensamma tvättstugan på hyresvärdens bekostnad. Detta förutsätter dock att

hyresvärden inte har underlåtit att åtgärda bristen efter att denna har mottagit en tillsägelse.109

3.4.2 Uppsägning av avtalet

En hyresgäst har under särskilda förutsättningar rätt att säga upp sitt hyresavtal enligt 12 kap.

11 § 1 st. 2 p. JB. För att hyresgästen ska kunna göra en uppsägning av avtalet krävs det enligt

lagregeln att den aktuella bristen i lägenheten är av väsentlig betydelse. Kravet på att bristen

ska vara av väsentlig betydelse innebär inte att det är en enstaka brist som behöver uppfylla

väsentlighetskravet, utan det kan röra som om ett flertal brister som tillsammans kan anses ha

en sådan omfattning att dessa uppnår kravet på väsentlighet.110 

Av förarbetena framgår det  att  en obetydlig bristfällighet  inte  kan  ligga till  grund för  ett

uppsägande av hyresavtalet, utan bristen måste vara av en sådan beskaffenhet att den medför

en  verkligt  avsevärd  olägenhet  för  hyresgästen.  När  en  sådan brist  föreligger  är  svårt  att

avgöra och enligt förarbetena är det inte möjligt att genom fasta regler utmärka sådana brister

som kan tänkas medföra en verkligt avsevärd olägenhet, detta då hänsyn även måste tas till

sådana  omständigheter  som är  rent  subjektiva  och  tillfälliga.  Avseende  bör  fästas  vid  ett

sådant förhållande där något vid avtalets ingående har förutsatts och sedan inte fullgjorts, men

i dessa fall bör inte en ovillkorlig uppsägningsrätt gälla.111 

En vägledning om vad som kan utgöra en brist av väsentlig betydelse finns bland några av de

rättsfall  som  har  beskrivits  tidigare  i  denna  uppsats.112 Rättsfallet  NJA 1916  s.  229  ger

107 Holmqvist & Thomsson, 2015, s. 96.
108 Holmqvist & Thomsson, 2015, s. 96.
109 Prop. 1968:91, Bihang A, s. 212.
110 Järtelius, 1985, s. 70.
111 Lagberedningens förslag till Jordabalk I, s. 207.
112 Se avsnitt 3.3.
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ytterligare vägledning. I detta rättsfall behandlades frågan om en hyresgäst med anledning av

brist i lägenheten, bestående av att arsenik förekom i tak och väggar, hade rätt att omedelbart

säga upp hyresavtalet utan att lämna hyresvärden tillfälle att avhjälpa bristen. Hyresvärden

yrkade på att hyresgästen skulle ersätta denne för utebliven hyra, medan hyresgästen anförde

att  lägenheten  var  så  pass  besvärad  av  arsenik  att  den  utgjorde  en  uppenbar  risk  för  de

inneboendes hälsa då gift hade påträffats i stora mängder och att ett avhjälpande hade tagit allt

för lång tid. Hovrätten ansåg att den aktuella lägenheten besvärats av arsenik i så hög grad att

det fanns en uppenbar fara för de inneboendes hälsa, samt att ett avhjälpande skulle ta 3-4

veckor och detta ansågs vara för lång tid. Därför ansåg hovrätten att hyresgästen hade varit

berättigad  till  att  omedelbart  säga  upp hyresavtalet.  Högsta  domstolen  valde  att  fastställa

hovrättens dom.

Utöver att bristen ska vara av väsentlig betydelse krävs det att den ska vara av en sådan art att

hyresvärden  inte  kan  åtgärda  den  utan  dröjsmål,  d.v.s.  att  den  kan  avhjälpas  tämligen

omgående, eller  att  hyresvärden har underlåtit  att  avhjälpa bristen så snart  detta  har varit

möjligt efter att ha mottagit en tillsägelse.113

Det  bör  uppmärksammas  att  i  lagtexten  används  inte  termen  hävning.  Istället  för  termen

hävning används uppsägning, vilket kan få en att tro att lagregeln avser en vanlig uppsägning

av hyresavtalet. Detta är dock inte fallet, en uppsägning av hyresavtalet enligt 12 kap. 11 § JB

får som konsekvens att hyresavtalet omedelbart upphör att gälla.114 Om det föreligger rätt till

hävning behöver hyresgästen inte utöva denna med direkt. Istället kan hyresgästen välja en

tidpunkt som bättre passar denne,  dock förutsätter  detta att  denna tidpunkt inte är allt  för

avlägsen. Om hyresvärden erbjuder sig att avhjälpa bristen i lägenheten borde inte innebära

att hyresgästen berövas sin rätt att häva avtalet.115 I det fall då hyresgästen väljer att inte häva

hyresavtalet  eller  inte  kan  göra  en  hävning,  löper  hyresavtalet  som vanligt  vilket  gör  att

hyresgästen är skyldig att betala hyra för lägenheten. Även i det fall då hyresgästen häver

avtalet kan en del av hyrestiden ha passerat, då är hyresgästen i princip även skyldig att betala

hyran för denna tidsperiod.116

113 Holmqvist & Thomsson, 2015, s. 97.
114 Grauers, 2014, s. 40.
115 Järtelius, 1985, s. 71.
116 Grauers, 2014, s. 40.
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3.4.3 Hyresnedsättning

Som framgår av 12 kap. 11 § 1 st. 3 p. JB har en hyresgäst rätt till en skälig nedsättning av

hyran under den tidsperiod som lägenheten har kunnat anses vara bristfällig. Denna rättighet

gäller självklart inte i en sådan situation där det är hyresgästen eller en person som denne

svarar för har  förorsakat bristen.117 Hyresgästens  rättighet till  nedsättning av hyran är  den

enklaste av de påföljder som finns i det fall en lägenhet är att anse som bristfällig.118 Den

ersättningsskyldighet som hyresvärden har i dessa fall är strikt. Detta innebär att en hyresgäst

är berättigad till en nedsättning av hyran som kan anses vara skälig, utan hänsyn till vem eller

vad det är som har förorsakat bristen. Denna rättighet gäller även i de fall då den aktuella

bristen har uppkommit i händelse av en olycka. Hyresgästens rätt till nedsättning av hyran

gäller även i det fall då hyresvärden har gjort allt som denne har kunnat för att avhjälpa den

brist som finns.119 

För att rättigheten att göra en nedsättning av hyran ska kunna göras gällande krävs det att

bristen  måste vara tämligen varaktig. Om det i den akuella situationen rör sig om en enstaka

händelse som inte hyresvärden kan ses som ansvarig för, borde inte hyresgästen kunna göra

en nedsättning av hyran.120 För att en hyresgäst ska kunna använda sig av en nedsättning av

hyran  krävs  det  att  denne  påfordrat  ett  undanröjande  av  det  föreliggande  intrånget  i

nyttjanderätten, ett sådant undanröjande kan t.ex. ske genom utförandet av reparationer.121

Frågan om från vilken tidpunkt hyresgästen ska ha rätt till en nedsättning av hyran framgår

inte av lagtexten. Det som är avgörande i detta fall är den tidpunkt då hyresgästen väljer att

anmäla  bristen  till  hyresvärden.  Avgörande är  även om hyresvärden känt  till  det  aktuella

missförhållandet sedan tidigare. Det är först vid denna tidpunkt som en nedsättning av hyran

kan göras gällande av hyresgästen. Möjligheten till en retroaktiv nedsättning, d.v.s. för den tid

innan hyresgästen anmält bristen, medges inte av rättspraxis.122  

Hyresgästens rätt till en nedsättning av hyran gäller även i det fall denne utnyttjar de övriga

117 Larsson, Synnergren & Wahlström, 2014, s. 102.
118 Victorin, 2003, s. 189.
119 Larsson, Synnergren & Wahlström, 2014, s. 102.
120 Larsson, Synnergren & Wahlström, 2014, s. 102.
121 Lejman, 1976, s. 214. 
122 Larsson, Synnergren & Wahlström, 2014, s. 102.
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rättigheter  som går  att  åberopa  när  en  brist  i  en  lägenhet  föreligger.123 Om parterna  inte

kommer överens  om det  belopp som ska gälla  vid hyresnedsättningen ska  detta  slutligen

avgöras av allmän domstol. Det som är avgörande i frågan om beloppets storlek är bristens

beskaffenhet och dess spridning i lägenheten, samt hur den påverkar lägenhetens användning.

Bevisbördan ligger på hyresgästen och det är därför denna som ska kunna bevisa att det finns

en brist i lägenheten.124 

3.4.4 Skadestånd

En hyresvärd kan bli skyldig att betala skadestånd i det fall en lägenhet uppvisar en brist

enligt 12 kap. 11 § 1 st. 4 p. JB. För att hyresvärden ska bli skyldig att betala skadestånd till

hyresgästen krävs det att hyresvärden har varit vållande till den brist som finns i lägenheten. I

det fall  hyresvärden kan bevisa att  bristen i  lägenheten inte beror på dennes försummelse

uppstår ingen skyldighet för denne att betala skadestånd till  hyresgästen. Detta innebär att

reglerna gällande skadestånd i denna lagregel har en bevisbörda som jämfört med vanliga

skadeståndsrättsliga regler är omvänd.125  

En hyresgäst måste vid ett bestridande från hyresvärden kunna uppvisa att det har förelegat en

brist i lägenheten och att en skada har uppstått som ett resultat av detta.126 Detta är även något

som framgår av praxis. I rättsfallet RH 2002:27 var en hyresgäst tvungen att bevisa att det

finns  ett  orsakssamband  mellan  en  störning  och  uppkommen skada  för  att  kunna erhålla

skadestånd. I rättsfallet ansåg hovrätten att hyresgästen hade misslyckats med att bevisa det

påstådda orsaksambandet mellan störningar i boendet och bristande studieresultat och kunde

därför inte bifalla hyresgästens skadeståndsyrkande.

Av förarbetena framgår det när försummelse anses föreligga. Försummelse anses föreligga om

det vid hyresavtalets ingående finns en brist i lägenheten som är känd av hyresvärden, eller

om en sådan brist sedan uppenbaras, och hyresvärden därefter underlåter att vidta nödvändiga

åtgärder för att avhjälpa bristen i lägenheten inom en skälig tidsperiod.127

123 Holmqvist & Thomsson, 2015, s. 98.
124 Larsson, Synnergren & Wahlström, 2014, s. 103.
125 Holmqvist & Thomsson, 2015, s. 101.
126 Holmqvist & Thomsson, 2015, s. 101.
127 Prop. 1939:166, s. 69.
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Beträffande de  ekonomiska  medel  som återfinns  i  hyreslagen bör  det  göras  en åtskillnad

mellan den rätt till nedsättning av hyran som hyresgästen har, som denne kan göra anspråk på

oberoende av att hyresvärden skulle ha varit försumlig eller inte, och den rätt till ersättning

hyresgästen har till  följd av skador som uppkommer i  och med brister i  lägenheten.  Som

tidigare  nämnt  är  skadestånd  något  som  endast  kan  tillfalla  hyresgästen  i  det  fall  inte

hyresvärden kan exculpera sig, d.v.s. att hyresvärden inte klarar av att visa att denne inte varit

försumlig.128 

Det skadeståndsansvar som hyresvärden har sträcker sig inte enbart till skador på lägenheten

som resulterar i en förmögenhetsskada, utan det sträcker sig även till de fall då hyresgästens

egendom eller dennes person tar skada på grund av att lägenheten eller fastigheten i övrigt är

behäftad med en brist. Att en brist i en lägenhet leder till att det uppkommer skador på en

hyresgästs  egendom eller person är inte ovanligt.  Tidigare var denna fråga omstridd,  men

numera är det klarlagt att hyresvärden även i dessa fall är skyldig att visa att denne inte har

vållat skadan.129

Att  hyresvärden  numera  även  måste  visa  att  denne  inte  är  vållande  av  en  skada  för  att

undkomma skadeståndsansvar för personskada är något som framgår av praxis. I rättsfallet

NJA 2002 s. 213 klargörs att hyresvärdens skadeståndsansvar även omfattar personskada. I

fallet  hade  det  uppkommit  mögel  i  samband  med  installationen  av  ett  duschrum  i  en

bostadslägenhet, vilket hade resulterat i personskador för hyresgästen och som därmed ansåg

sig berättigad till  skadestånd. Högsta domstolen valde i sin dom att inte göra hyresvärden

skadeståndsskyldig då det av utredningen hade framkommit att arbetet hade blivit utfört på ett

sätt som var allmänt accepterad inom branschen. Därför hade hyresvärden kunnat bevisa att

denne inte var skyldig till att skadan hade uppstått. I rättsfallet behandlas även förekomsten av

mögel som en brist i lägenheten vilket innebär att mögel som påverkar en hyresgästs hälsa

negativt bör utgöra en brist i hyreslagens mening. 

Det  framgår  av  RH 1982:113 att  en  hyresvärd  kan ha  skadeståndsansvar  för  skador  som

uppstår på hyresgästens egendom. I rättsfallet blev en hyresvärd skyldig att ersätta skadat

gods i en lagerlokal. Rättsfallet handlar inte om en hyresgäst i bostadslägenhet men visar ändå

128 Holmqvist & Thomsson, 2015, s. 102.
129 Bengtsson, Hager & Victorin, 2013, s. 188.

47



att hyreslagens skadeståndsregler kan tillämpas på denna typ av skador.

3.4.5 Åtgärdsföreläggande 

Åtgärdsföreläggande regleras i 12 kap. 11 § 1 st. 5 p. JB och i 12 kap. 16 § 2 st. JB. I nyss

nämnd lagregel regleras åtgärdsföreläggande under hyrestiden. I denna lagregel anges att om

ett hyresavtal avser en bostadslägenhet kan en hyresnämnd i de fall som avses i de tre första

punkterna i lagregelns första stycke ålägga hyresvärden att avhjälpa den aktuella bristen efter

att  en ansökan har gjorts  av hyresgästen.  Detta är även möjligt  om en hyresvärd inte har

fullföljt den underhållsskyldighet som anges av 12 kap. 15 § 3 st. JB.  Det anges även i denna

bestämmelse att ett åtgärdsföreläggande kan förenas med vite och det ska fastställas en tid då

de åtgärder som ska utföras med hjälp av åtgärdsföreläggandet ska ha vidtagits.

Det  framgår  av  förarbetena att  för  ett  åtgärdsföreläggande ska  kunna meddelas  är  det  en

förutsättning att  det har uppstått ett  faktiskt hinder eller  men i  den sökandes nyttjande av

lägenheten. Kravet på att bristen ska vara till förfång för nyttjanderätten bör inte sättas för

lågt, därmed går det inte att tillgripa åtgärdsföreläggande mot bagatellartade brister.130 Enligt

förarbetena ska ett åtgärdsföreläggande kunna användas i samma situationer som de övriga

rättigheterna i 12 kap. 11 § JB.131   

Vanligen  beror  hinder  i  nyttjanderätten  på  att  det  förekommer  olika  fysiska  brister  i

lägenheten.  Det  finns  däremot inget  hinder  för  att  ett  åtgärdsföreläggande inte  ska kunna

utfärdas även i de fall då bristen i lägenheten inte är av en sådan natur att den är rent fysisk.

En  hyresgäst  kan  vidta  åtgärdsföreläggande  vid  alla  hinder  som  kan  vara  behäftade  till

lägenheten.  Ett  exempel  på  ett  sådant  icke  fysiskt  hinder  där  det  går  att  använda  ett

åtgärdsföreläggande är när en hyresgäst vill komma tillrätta med störningar från en annan

hyresgäst i fastigheten. Om en hyresgäst känner sig störd av en granne och väljer att framföra

sina  klagomål  till  hyresvärden,  kan  hyresgästen  ansöka  om  ett  åtgärdsföreläggande  mot

hyresvärden i  det  fall  denne inte  brytt  sig om klagomålen.132 För mer om störningar  från

grannar hänvisas till särskilt avsnitt nedan.133

130 Prop. 1974:150, s. 486.
131 Prop. 1997/98:46, s. 53.
132 Larsson, Synnergren & Wahlström, 2014, s. 106.
133 Se avsnitt 3.5.2.
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Av rättspraxis framkommer att hyresgästen har bevisbördan för att det föreligger en brist i

boendet.  Detta är något som framgår av det beslut som Bostadsdomstolen tog i rättsfallet

RBD 17:91,  fallet  handlar  inte  om en brist  som är  orsakad av en störning som utgör  en

olägenhet  för  människors  hälsa  men  är  ändå  vägledande  för  var  bevisbördan  ligger.  I

rättsfallet hävdade en hyresgäst att den spis som fanns i lägenheten inte fungerade på ett sätt

som  var  tillfredsställande.  Bostadsdomstolen  gjorde  bedömningen  att  det  ankommer  på

hyresgästen att bevisa att hinder eller men har uppkommit och det räckte inte att hyresgästen

detta fall hade kunnat visa att hon hade misslyckats med att baka i ugnen. Därför kunde inte

Bostadsdomstolen ta något beslut angående åtgärdsföreläggande.

Det normala förfarandet är  att  hyresgästen först  begär reparation eller  annan åtgärd innan

denne vänder sig till hyresnämnden om ett åtgärdsföreläggande. Det finns däremot inget som

hindrar  en  hyresgäst  från  att  direkt  göra  en  ansökan till  hyresnämnden utan  att  kontakta

hyresvärden innan.  Om det framkommer i  nämnden att  hyresvärden inte motsätter  sig att

utföra de åtgärder som hyresgästen begär inom en tidsperiod som kan anses som godtagbar

väljer hyresnämnden oftast inte att utfärda ett föreläggande. Hyresnämndens mål är då istället

att få parterna att underteckna en överenskommelse.134

En hyresgäst kan även genom att använda sig av ett åtgärdsföreläggande endast uppnå att

hyresvärden blir tvungen att vidta åtgärder för att uppkomna brister avhjälps. Detta beror på

att bestämmelserna om åtgärdsföreläggande inte går att använda i syfte att höja standarden på

lägenheten  eller  att  förse  den  med  ny  utrustning.135 Att  ett  åtgärdsföreläggande  inte  kan

användas för att höja standarden på lägenheten är något som även framkommer av rättspraxis.

I  RBD  19:89  ansåg  Bostadsdomstolen  att  hyresvärden  inte  kunde  åläggas  att  vidta

standardhöjande åtgärder i form av att installera handledare i entrétrappan till fastigheten.

Som framgår av 12 kap. 16 § 2 st. JB kan ett åtgärdsföreläggande förenas med vite. Detta

används  främst  i  en  sådan  situation  då  det  finns  skäl  att  misstänka  att  hyresvärden  inte

kommer  att  följa  det  av  hyresnämnden  meddelade  åtgärdsföreläggandet.  Oftast  sätts

vitesbeloppet i relation till de kostnader som är kopplade till den åtgärd som ska vidtas. Om

134 Larsson, Synnergren & Wahlström, 2014, s. 107.
135 Larsson, Synnergren & Wahlström, 2014, s. 107.
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inte hyresvärden utför den åtgärd som denne har förelagts att göra döms vitet ut, detta sker i

regel då hyresgästen gör en ny anmälan till hyresnämnden om att hyresvärden inte vidtagit de

åtgärder som denne har varit skyldig till.136

3.5 Särskilda bestämmelser

3.5.1 Deposition av hyran

I 12 kap. 21 § 1 st. JB anges det att om hyresgästen anser sig ha rätt till hyresnedsättning,

ersättning för skada eller avhjälpande av brist och därmed vill dra av detta belopp på hyran

kan beloppet deponeras hos länsstyrelsen. Lagregelns tredje stycke anger att om hyresgästen

deponerat ett belopp hos länsstyrelsen kan inte hyresvärden förverka hyresrätten p.g.a. att det

deponerade beloppet inte betalats till denne.

3.5.2 Störningar från grannar

En särskild bestämmelse gällande störningar i grannförhållanden finns i 12 kap. 25 § JB. I

lagregelns första stycke anges att när en hyresgäst nyttjar sin lägenhet, ska denne se till att de

som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som skäligen inte kan tålas med tanke på att

de kan resultera i skada på deras hälsa eller en försämrad bostadsmiljö. Hyresgästen ska även

vid  sitt  användande  av  lägenheten  iaktta  allt  som krävs  för  att  inom  fastigheten  bevara

sundhet, ordning och gott skick. I andra stycket anges att hyresvärden ska ge hyresgästen en

tillsägelse om denne orsakar störningar i boendet, efter denna tillsägelse måste hyresgästen

genast se till att störningarna upphör. I det fall hyresgästen är en hyresgäst i bostadslägenhet

ska hyresvärden underrätta den kommunala socialnämnden om störningarna. Enligt det tredje

stycket  gäller  lagregelns  andra  stycke  inte  i  det  fall  då  hyresvärden  väljer  att  säga  upp

hyresavtalet då störningarana kan anses vara särskilt allvarliga.

Av förarbetena framkommer att lagregeln har sin förebild i olika hälsovårdsföreskrifter som

behandlar störningar. Det anges att den tidigare gällande hälsoskyddslagen och dess definition

av begreppet "sanitär olägenhet" ska vara vägledande vid bedömningen av vilka störningar

som omfattas av bestämmelsen.137 För att en störning ska kunna klassificeras som en sanitär

olägenhet  krävs  det  bl.a.  att  den  ska  kunna  ha  en  skadlig  verkan  på  en  människas

136 Larsson, Synnergren & Wahlström, 2014, s. 107.
137 Prop. 1992/93:115 s. 30.
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hälsotillstånd,  antingen  ur  ett  fysiskt  eller  psykist  hänseende.138 Däremot  omfattar  inte

begreppet störningar alla typer av störningar som kan resultera i en skadlig inverkan på en

människas hälsa. Vissa lindrigare störningar måste kunna accepteras av de andra som bor i

omgivningen  och  en  bedömning  måste  ske  om  vad  som  kan  tålas  enligt  den  allmänna

uppfattningen av boende i flerfamiljhus.139

I  det  fall  en  hyresgäst  gör  sig  skyldig  till  störningar  i  boendet  kan  ett  förverkande  av

hyresrätten med stöd av 12 kap. 42 § 1 st. 6 p. JB ske. I lagregeln anges det att hyresvärden

har rätt att säga upp hyresgästens avtal om denne inte iakttar de skyldigheter som anges i 12

kap. 25 § JB och rättar sig efter tillsägelse. Detta förutsätter att hyresvärden kan bevisa att

denne sagt till hyresgästen men att störningarna har fortsatt, att störningen inte är av ringa

betydelse och att underrättelse sker till socialnämnden. I de fall störningarna kan anses vara

särskilt allvarliga gäller inte dessa krav, exempel på sådana störningar är mordbrand och ett

våldsamt beteende.140

Den hyresgäst  som anser  sig  bli  störd  av  sådana  störningar  som kommer  från  en  annan

hyresgäst har av lagstiftaren erhållit vissa medel för att kunna förmå en passiv hyresvärd att

reagera. En hyresgäst som är utsatt för störningar kan hos hyresnämnden göra en ansökan om

ett  åtgärdsföreläggande  om  att  hyresvärden  ska  bli  tvungen  att  säga  upp  den  störande

hyresgästens  hyresavtal.  Störningarna  kan  även  resultera  i  ett  hinder  i  hyresgästens

nyttjanderätt och detta skulle göra att denne eventuellt blir berättigad till hyresnedsättning och

även skadestånd i särskilda fall. Hyresgästen skulle även kunna ha rätt att säga upp det egna

hyresavtalet  med omedelbar  verkan om det  rör  sig  om störningar  som är  av en väsentlig

betydelse.141

I Svea hovrätt dom 2011-02-21 i mål nr ÖH 9067-10 anger hovrätten att i det fall en hyresgäst

yrkar på att hyresvärden ska säga upp en grannes hyresavtal har den hyresgäst som kommer

med yrkandet bevisbördan för att störningarna är så pass allvarliga att detta legitimerar ett

åtgärdsföreläggande.  Sökandens  egna  uppgifter  räcker  inte  i  normalfallet  för  att  uppfylla

bevisbördan utan vanligen krävs det ytterligare utredningar för att det ska kunna klarläggas

138 Prop. 1981/82:219 s. 56.
139 Prop. 1992/93:115 s. 31.
140 Larsson, Synnergren & Wahlström, 2014, s. 148.
141 Larsson, Synnergren & Wahlström, 2014, s. 149.
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om störningarna bör leda till ett åtgärdsföreläggande.

3.6 Det rättsliga förfarandet vid tillämpning av hyreslagen

Hyresrätten  är  speciell  ur  det  hänseende  som tvister  mellan  hyresgästen  och hyresvärden

behandlas på. Det har tillkommit en särskild myndighetsorganisation i syfte att behandla dessa

frågor  och denna organisation är  central  för lagstiftningens utformning. Ett  flertal  vanliga

tvister  ska  i  första  instans  tas  upp  av  särskilda  nämnder,  d.v.s.  hyresnämnder.  Dessa  är

sammansatta av en ordförande som ska vara en opartisk jurist med domarutbildning, sedan två

stycken  andra  ledamöter  som  representerar  intressena  hos  hyresgästen  respektive

fastighetsägarna.142

Hyresnämndens  behörighet  i  olika  typer  av  tvister  anges  i  4  §  lagen  (1973:188)  om

arrendenämnder och hyresnämnder. Enligt denna lagregel har hyresnämnden bl.a. i uppgift att

medla i hyres- och bostadsrättstvister, pröva tvist om åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 11

och 16 §§ JB. Det anges även att ett ärende ska behandlas av den hyresnämnd inom vars

område den aktuella fastigheten är belägen. Vid ett medlingsärende kan hyresnämnden inte

fatta några beslut i ärendet.143

Hyresnämnderna ska dels ha en medlande, dels en beslutande funktion. De ska inledningsvis

göra ett försök att förlika tvisterna, men nämnden kan pröva och avgöra tvisten i de fall då

detta  inte  lyckas.144 Det  anges  i  23  §  lagen  om  arrendenämnder  och  hyresnämnder  att

bestämmelser om överklagande finns i 12 kap. 70 § JB. Enligt 12 kap. 70 § JB kan beslut som

har tagits av hyresnämnd i frågor som regleras av 12 kap. 11 och 16 §§ JB överklagas, enligt

12  kap.  71  §  JB  överklagas  sådana  fall  till  Svea  hovrätt.  Ett  överklagande  sker  till  en

avdelning av  Svea  hovrätt  som utgör  en  särskild  instans,  denna avdelning  har  ersatt  den

tidigare Bostadsdomstolen.145 Ett sådant beslut av Svea hovrätt kan inte överklagas enligt 10 §

lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt. 

Ett  förfarande  vid  hyresnämnden  är  kostnadsfritt  och  varje  part  får  stå  för  sina  egna

142 Bengtsson, Hager & Victorin, 2013, s. 29.
143 Larsson, Synnergren & Wahlström, 2014, s. 62.
144 Bengtsson, Hager & Victorin, 2013, s. 29.
145 Bengtsson, Hager & Victorin, 2013, s. 29.
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rättegångskostnader. Tanken med hyresnämnden är dock att man som part i det normala fallet

ska klara sig utan ombud då det förekommer en materiell processledning.146 För de ärenden

som överklagas  gäller  i  vanliga  fall  att  den part  som i  Svea hovrätt  förlorar  ett  mål  blir

tvungen  att  betala  de  rättegångskostnader  som  motparten  har,  detta  enligt  18  kap.  1  §

rättegångsbalken (1942:740).  Däremot anges det i  12 kap. 73 § JB att  i  ärenden gällande

åtgärdsföreläggande står vardera parten för sina egna kostnader i hovrätten.

I det fall ett ärende inte går till hyresnämnd hamnar det i tingsrätt.147 Ett överklagande kan

därefter ske till hovrätt enligt 49 kap. 1 § 1 st. rättegångsbalken, sedan kan ett överklagande

göras till Högsta domstolen enligt 54 kap. 1 § 1 st. samma lag.

Enligt  12  kap.  21  §  4  st.  JB  kan  ett  beslut  som har  tagits  av  länsstyrelsen  beträffande

deposition överklagas till tingsrätten på den ort där den aktuella länsstyrelsen är belägen. Vid

överklagande gäller enligt lagregeln lagen om domstolsärenden. 

4 Jämförande analys 

4.1  Hur  kan  denna  typ  av  störningar,  som  de  beskrivs  i  respektive
lagstiftning och definieras av praxis, jämföras med varandra?

Den lagregel i miljöbalken som definierar olägenhet för människors hälsa är 9 kap. 3 § MB

och där anges att  det är  en störning som har en negativ inverkan på en människas hälsa,

antingen  medicinskt  eller  hygieniskt.  En  störning  får  enligt  lagregeln  inte  heller  vara  av

tillfällig natur eller anses som ringa. Det står därmed klart att det inte närmare preciseras i

lagtexten  exakt  vilka  störningar  som avses.  Detta  innebär  att  reglerna  i  miljöbalken  kan

omfatta många olika typer av störningar förutsatt att de uppnår dessa kriterier. Förarbetena ger

dock vägledning av vilka störningar som kan anses utgöra en olägenhet för människors hälsa.

Där framgår att det kan röra sig om en fysisk eller psykisk skada och det anges att buller, lukt

och termiskt inomhusklimat är några exempel på störningar som kan utgöra olägenheter. 

Det framgår även av förarbetena till 9 kap. 9 § MB att förekomsten av radon, mögel, kyla,

146 Larsson, Synnergren & Wahlström, 2014, s. 61.
147 Bengtsson, Hager & Victorin, 2013, s. 29.
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värme,  drag,  buller,  luftföroreningar,  fukt  och  andra  liknande  störningar  kan  utgöra  en

olägenhet  för  människors  hälsa.  Förordningen  om miljöfarlig  verksamhet  och  hälsoskydd

anger även att en bostad ska ge betryggande skydd mot nyss angivna störningar i syfte att

förhindra att olägenhet uppstår. Därmed står det klart att olägenhetsbegreppet omfattar många

olika typer av störningar.

När  en  jämförelse  mellan  miljöbalken  och  hyreslagen  ska  göras  måste  det  först  av  allt

framföras att hyreslagen inte innehåller några bestämmelser som reglerar störningar som utgör

en olägenhet för människors hälsa likt miljöbalken, med undantag för 12 kap. 25 § JB som

reglerar störningar från grannar. För att hyreslagens bestämmelser ska bli tillämpliga gäller

det att lägenheten är behäftad med en brist, alternativt att det finns ett annat hinder eller men i

hyresgästens nyttjanderätt. Därför får svaret istället sökas i rättspraxis om en störning som

utgör en olägenhet för människors hälsa kan utgöra en brist enligt hyreslagens mening. Av de

rättsfall  som  det  har  redogjorts  för  i  resultatdelen  kan  slutsatsen  dras  att  denna  typ  av

störningar även kan utgöra brister i lägenhet. 

En intressant dom beträffande bedömningen av brister enligt hyreslagen är Svea hovrätt dom

2014-11-05 i mål nr T 4632-13. Det är en intressant dom ur det hänseendet att domstolen i sin

argumentation för att avgöra om radon är en brist förlitar sig på bestämmelsen om störningar

från grannar i 12 kap. 25 § JB som är baserad på miljörättsliga bestämmelser. Hovrätten kom

fram till att förekomsten av radon i en lägenhet kan utgöra en brist, detta då dess förekomst

ansågs utgöra en olägenhet för människors hälsa enligt 9 kap. 3 § MB. Detta rättsfall visar

klart att en störning som enligt miljöbalken utgör en olägenhet för människors hälsa även kan

bedömas utgöra en brist i hyreslagens mening.

Angående  12  kap.  25  §  JB  framgår  det  av  förarbetena  att  den  tidigare  gällande

hälsoskyddslagen och dess definition av begreppet "sanitär olägenhet" ska vara vägledande

för vad som ska anses vara en störning. Då miljöbalken har ersatt hälsoskyddslagen torde det

vara miljöbalkens bestämmelser som ska vara vägledande för vad som ska anses utgöra en

störning enligt lagregeln. Innebörden av detta blir att en störning som utgör en olägenhet för

människors hälsa enligt miljöbalken även utgör en störning enligt 12 kap. 25 § JB. Detta

synsätt stöds av det rättsfall som det redogörs för ovan.
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Frågan  uppstår  hur  störningarna  definieras  då  lagtexten  till  respektive  lagstiftning  inte

tillhandahåller någon exakt gränsdragning om hur kraftiga störningarna ska vara för att deras

lagregler ska kunna tillämpas. I förarbetena till miljöbalken anges att en bedömning ska ske

utifrån vad som kan anses utgöra en olägenhet för människor i allmänhet, dock ska undantag

tas för särskilt känsliga personer. Vad som kan anses  utgöra en olägenhet för människor i

allmänhet får anses vara oklart då det inte framkommer var gränsdragningen ska ske om vad

som utgör en olägenhet eller ej.

I miljöbalkens fall framgår det av den rättspraxis som det har redogjorts för i resultatdelen att

de riktvärden som finns fyller en central funktion vid bedömningen av om en störning ska

kunna  anses  utgöra  en  olägenhet  för  människors  hälsa.  Detta  visar  att  det  i praktiken  är

störningens förhållande till rikvärdena som i många fall avgör om den ska klassificeras som

en störning som kan utgöra en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. Det kan

dock förekomma fall då det kan anses att en olägenhet för människors hälsa inte föreligger

trots att riktvärdena överskrids, ett exempel är MÖD 2002:3 där Miljööverdomstolen ansåg att

störningarna endast utgjorde en olägenhet för människors hälsa nattetid. Även om riktvärdena

är viktiga vid bedömningen av om en störning kan anses utgöra en olägenhet för människors

hälsa är det inte bara störningens förhållande till  riktvärdet som är avgörande då det även

måste göras en bedömning om störningen i allmänhet kan anses utgöra en olägenhet. I de fall

det förekommer störningar där inga riktvärden är tillämpliga gäller det att det på ett annat sätt

görs sannolikt  att  en störning orsakar  en olägenhet för människors hälsa,  t.ex.  i  MÖD M

4187/04  hade  det  gjorts  luftprov  i  lägenheten  som  visade  förekomsten  av  giftiga  och

hälsoskadliga ämnen.

Enligt rättspraxis står det klart att en störning kan anses utgöra en olägenhet för människors

hälsa enligt miljöbalken när riktvärdena överskrids, dock är det inte helt klart att en störning

inte är att anse som en olägenhet för människors hälsa i det fall då den underskrider rikvärdet.

Miljööverdomstolens beslut i MÖD 2006:50 visar dock att i allmänhet bör inte åtgärder vidtas

mot  en  störning  som  underskrider  riktvärdena  fastän  den  upplevs  som  störande  av  den

drabbade. Slutsatsen av detta rättsfall är att riktvärdet i de flesta fall måste överskridas för att

en olägenhet för människors hälsa ska kunna anses föreligga.  
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Frågan är då hur dessa störningar definieras enligt rättspraxis när det gäller hyreslagen. Av de

rättsfall som har belysts i resultatdelen framkommer det att de riktvärden som är till för att

fungera som vägledning för 9 kap. 3 § MB även används för att avgöra när en störning kan

anses utgöra en brist  enligt  hyreslagen. Detta innebär att  förhållandet mellan den aktuella

störningen och det riktvärde som är aktuellt ofta avgör om en tillämpning av hyreslagen är

möjlig. Det innebär även att bedömningen av om det finns en olägenhet för människors hälsa

enligt miljöbalken eller en brist i lägenhet enligt hyreslagen är densamma.  

4.2 När kan respektive lagstiftning tillämpas?

Som det  beskrevs  i  föregående  avsnitt  kan  respektive  lagstiftning  tillämpas  i  det  fall  en

hyresgäst är drabbad av en störning som utgör en olägenhet för människors hälsa. Frågan

kvarstår i vilka situationer respektive lagstiftning kan tillämpas mot denna typ av störningar.

Tillämpningsområdet för en stor del av miljöbalkens bestämmelser regleras i 2 kap. MB där

det framgår att de allmänna hänsynsreglerna omfattar både verksamheter och åtgärder. Enligt

2 kap. 7 § 1 st. MB gäller kraven i de allmänna hänsynsreglerna endast så länge det inte kan

anses vara orimligt att uppfylla dem. Detta innebär att en hyresgäst bör beakta om det kan

anses vara orimligt att vidta åtgärder mot de aktuella störningarna innan denne inleder ett

rättsligt förfarande. Bevisbördan ligger dock på verksamhetsutövaren att visa att en åtgärd är

orimlig, detta enligt bevisbörderegeln i 2 kap. 1 § 1 st. MB. 

Då miljöbalken genom hänsynsreglerna bl.a. riktar sig mot verksamhetsutövare innebär det att

miljöbalken kan tillämpas mot en hyresvärd då uthyrningen av lägenheter är att se som en

kontinuerlig  verksamhet,  detta  är  något  som finner  stöd  i  rättspraxis.  Det  finns  även  en

specialbestämmelse som gäller bostäder i 9 kap. 9 § MB som anger att bostäder ska nyttjas på

ett sätt som förhindrar uppkomsten av olägenheter för människors hälsa. Det framgår även av

lagregeln att  ägaren av en bostad bl.a.  är  skyldig att  undanröja sådana olägenheter.  Detta

innebär att miljöbalken anger att en hyresvärd har som skyldighet att dennes hyresgäster inte

ska utsättas för olägenheter i sitt boende som kan påverka deras hälsa.

Ett tillämpande av miljöbalken sträcker sig dock längre än förhållandet mellan hyresgäst och

hyresvärd. Då de allmänna hänsynsreglerna riktar sig till den som bedriver verksamhet eller
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vidtar åtgärd rent allmänt gör detta att en hyresgäst kan åberopa miljöbalkens bestämmelser

direkt  mot  en  störningskälla  oavsett  var  denna  är  lokaliserad,  vilket  t.ex.  gör  att  ett

föreläggande kan riktas mot en  störningskälla utanför den egna fastigheten. För störningar

som orsakats genom buller finns dock ett undantag i 26 kap. 9 a § MB som anger att en

tillsynsmyndighet inte  kan ta ett  beslut  om föreläggande eller  förbud om det  har angivits

beräknade  bullervärden  i  planbeskrivningen  till  detaljplanen  eller  i  bygglovet  och  dessa

värden inte överstigs, detta gäller dock inte för buller som har sitt ursprung inom den egna

fastigheten. Det får ses som osannolikt att hyreslagens bestämmelser skulle kunna tillämpas i

denna situation då det är svårt att tänka sig att en störning som hyresgästen måste tåla enligt

miljöbalken skulle utgöra ett hinder i nyttjanderätten. 

Det framkommer tydligt av lagtexten till de olika lagreglerna i hyreslagen att lagen endast

reglerar  förhållandet  mellan  hyresgäst  och  hyresvärd.  En  hyresgäst  kan  endast  åberopa

hyreslagens  bestämmelser  om  åtgärder  mot  hyresvärden.  Detta  skiljer  sig  från  de

bestämmelser  som finns  i  miljöbalken  vilka  möjliggör  att  hyresgästen  kan  åberopa  dess

bestämmelser direkt mot störningskällan. Detta innebär dock inte att störningskällan måste

vara belägen inom den egna fastigheten för att hyreslagen ska bli tillämplig. NJA 1940 s. 199

visar att hyreslagens bestämmelser är tillämpliga mot störningar som har sitt ursprung utanför

den egna fastigheten, dessa bestämmelser vänder sig dock fortfarande mot hyresvärden. Detta

innebär  att  hyreslagen  inte  tillhandahåller  samma  möjligheter  och  effektivitet  som

miljöbalken att komma tillrätta med störningar som kommer från andra fastigheter. 

Detta betyder även att en hyresgäst blir tvungen att åberopa miljöbalkens bestämmelser om

denne  vill  rikta  skadeståndsanspråk  mot  någon  annan  än  hyresvärden,  t.ex.  en

verksamhetsutövare  utanför  den  egna  fastigheten.  Av  2  kap.  1  §  1  st.  MB  framgår  att

miljöbalkens  skadeståndsregler  inte  omfattas  av  de  allmänna  hänsynsreglerna.

Tillämpningsområdet för skadeståndsreglerna anges istället i 32 kap. 1 § MB där det framgår

att skadeståndsanspråk kan riktas mot en verksamhet som befinner sig på en fastighet. Det

måste  även  framföras  att  möjligheten  att  tillämpa  skadeståndsreglerna  i  miljöbalken  kan

påverkas av 32 kap. 3 § MB som reglerar förutsättningarna för skadestånd. Lagregeln och

dess förarbeten visar dock på en bred tillämpning av skadeståndsreglerna vilka därmed borde

omfatta merparten av de störningar som kan förekomma i en bostadslägenhet.
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I  MÖD  2005:17  gjorde  Miljööverdomstolen  bedömningen  att  ersättning  för  minskat

boendevärde och kostnader relaterade till åtgärdande av störning ej omfattas av miljöbalkens

bestämmelser, detta då den ekonomiska skadan har orsakats av att hyresobjektet inte uppnår

de krav som finns i hyreslagen. Detta skulle kunna innebära att i en situation en hyresgäst

anser sig ha lidit denna typ av skada ska denne inte åberopa miljöbalkens bestämmelser utan

istället  bör  hyreslagen  tillämpas  och  skadeståndsanspråket  riktas  mot  hyresvärden.  Dock

utgjorde  inte  Miljööverdomstolen  högsta  instans  när  det  gäller  ersättning  för  miljöskador

enligt  miljöbalken  och  därför  saknar  domen  prejudikatvärde.  Domen  visar  ändå  hur

Miljööverdomstolen  dömt  i  frågan  och  det  finns  inget  hinder  för  att  Mark-  och

miljööverdomstolen skulle kunna komma till samma slutsats i ett liknande fall, särskilt när det

råder brist på vägledande rättspraxis. 

Det finns även en begränsning i miljöbalken gällande skadestånd i form av ett undantag i

tillämpningen när störningar orsakats genom joniserande strålning eller  inverkan av ström

från  elektrisk  anläggning,  vilket  framgår  av  32  kap.  2  §  MB.  Dessa  typer  av  störningar

förekommer sannolikt i extremt få fall när det gäller bostadslägenheter vilket gör att ingen

hänsyn behöver tas till detta undantag. Ett annat undantag finns i 32 kap. 1 § 2 st. MB där det

anges att en ren förmögenhetsskada som inte har orsakats genom en brottslig handling endast

ersätts om den är av någon betydelse. För att en skada ska anses vara av någon betydelse ska

skadeståndsbeloppet  uppgå till  den  penningsumma som utgör  självrisken i  den  drabbades

hemförsäkring. Dock är oftast detta belopp inte särskilt högt vilket gör att detta undantag inte

bör få särskilt stor betydelse i många fall. Ett undantag är även att strikt ansvar inte gäller för

sådana  skador  som  har  uppstått  från  störningar  som  är  allmänt  förekommande  eller

ortsvanliga, detta enligt 32 kap. 1 § 3 st. MB. Detta undantag innebär att skadeståndsreglerna

inte kan tillämpas i det fall en verksamhetsutövare inte är vållande till en skada och att det rör

sig om denna typ av störningar. Detta skiljer sig dock inte från skadeståndsbestämmelsen i

hyreslagen där det framgår att hyresvärden inte blir skadeståndsskyldig om denne inte har

varit vållande.

Något  som måste  beaktas  vid  tillämpandet  av  hyreslagen  är  att  denna  lagstiftning  torde

förhålla  sig annorlunda till  riktvärdena och olägenhetsbegreppet  jämfört  med miljöbalken,
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detta då det inte räcker med att det kan visas att en störning utgör en olägenhet för människors

hälsa utan ett hinder i nyttjanderätten måste även finnas för att en åtgärd ska kunna vidtas. Att

en brist måste resultera i ett hinder eller men i nyttjanderätten för att en åtgärd ska kunna

vidtas framgår av förarbetena till bestämmelsen om åtgärdsföreläggande. Där anges det att ett

åtgärdsföreläggande  endast  kan  bli  aktuellt  om  ett  faktiskt  hinder  eller  men  finns  i

nyttjanderätten och det framgår även att dess tillämpning är densamma som övriga rättigheter,

innebörden av detta blir att tillämpningen av samtliga rättigheter förutsätter att det finns ett

hinder eller men i nyttjanderätten. 

Vilka konsekvenser detta kan få framgår av rättsfallet Svea hovrätt dom 2014-11-05 i mål nr T

4632-13 där  gränserna  för  radon kraftigt  översteg  riktvärdet.  Hovrätten  kom fram till  att

förekomsten av radon kan utgöra en brist, dock kunde inga åtgärder enligt hyreslagen vidtas i

detta  fall  då  hovrätten  ansåg  att  inget  hinder  i  nyttjanderätten  förelåg  och  därför  var

hyresgästen  inte  berättigad  till  hyresnedsättning.  I  rättsfallet  framgår  det  att

hälsovårdsmyndigheterna, vilket borde avse den kommunala nämnd som var tillsynsansvarig,

inte hade ålagt hyresvärden att vidta åtgärder. Det går inte med säkerhet att veta hur en högre

instans hade dömt i en liknande situation om miljöbalken hade tillämpats, men med tanke på

att riktvärdet kraftigt överskreds kan det åtminstone ses som sannolikt att störningen hade

bedömts  utgöra en olägenhet  för människors hälsa och därmed legitimerat en åtgärd.  Det

måste även tilläggas att Svea hovrätt i detta fall inte utgjorde högsta instans vilket innebär att

domen inte får någon klar prejudicerande verkan. Därför är det inte helt klarlagt att hyreslagen

förhåller sig annorlunda till  riktvärdena och olägenhetsbegreppet jämfört  med miljöbalken

men det är ändå en möjlighet som måste beaktas i denna jämförelse.

Det  ska  även  framhållas  att  hyreslagens  tillämplighet  vid  en  viss  situation  skulle  kunna

påverkas av den bestämmelse som finns reglerad i 12 kap. 9 § 2 st. JB om att avtala om sämre

skick.  I  denna  lagregel  anges  det  att  i  det  fall  det  rör  sig  om  en  upplåtelse  av  en

bostadslägenhet för fritidsändamål kan hyresgästen och hyresvärden träffa ett  avtal  om att

lägenheten  ska  befinna  sig  i  ett  sämre  skick  än  vad  som anges  av  de  krav  som finns  i

lagregeln.  Ett  avtal  om  sämre  skick  av  en  bostad  kan  även  träffas  i  enlighet  med

hyresförhandlingslagen.  I  det  fall  det  rör  sig  om  en  bostad  för  fritidsändamål  skulle

hyresgästen kunna tillgripa 12 kap. 11 § 2 st. JB, men detta förutsätter att denne inte hade
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vetskap om bristen när hyresavtalet ingicks eller med vanlig uppmärksamhet kunde upptäcka

den. Detta innebär eventuellt  att en hyresgäst skulle kunna få svårt  att vidta åtgärder mot

störningar enligt hyreslagen om ett avtal om sämre skick av lägenheten finns. 

Ett sådant avtal skulle dock troligtvis inte kunna bli ett problem för hyresgästen i det fall det

rör sig om en störning som utgör en olägenhet för människors hälsa. Anledningen till detta är

att  miljöbalken  är  tydlig  med  att  sådana  störningar  ska  motverkas  och  enligt  allmänna

avtalsrättsliga principer kan inte ett avtal om det ska anses vara giltigt bryta mot lag. Detta

torde innebära att en hyresgäst inte kan avtala bort det skydd som finns mot denna typ av

störningar  i  hyreslagen,  vilket  annars  i  en  sådan  situation  hade  varit  en  nackdel  med

hyreslagen jämfört med miljöbalken sett ur hyresgästens perspektiv.

För  att  hyreslagens  bestämmelser  ska  bli  tillämpliga  under  hyrestiden  krävs  det  att

hyresgästen inte varit vållande till skadan, detta enligt 12 kap. 16 § 1 st. JB. Om detta även

gäller i miljöbalken är oklart och denna uppsats har inte funnit något bra svar på denna fråga i

någon av rättskällorna. Med tanke på det oklara rättsläget kommer denna uppsats inte göra en

jämförelse mellan två olika lagstiftningarna i denna fråga.

 

4.3 Vilken av dessa två lagar tillhandahåller de åtgärder som på bästa
sätt tar tillvara på en hyresgästs intressen?

Inledningsvis  måste  det  framhållas  att  en  av  de  stora  fördelarna  med  ett  tillämpande  av

miljöbalken  är  att  det  är  verksamhetsutövaren  som  har  bevisbördan  för  att  de  allmänna

hänsynsreglerna  iakttas,  detta  framgår  av  2  kap.  1  §  1  st.  MB.  Enligt  förarbetena  är en

verksamhetsutövare skyldig att för en tillsynsmyndighet kunna visa att den verksamhet som

denne bedriver inte medför en olägenhet för människors hälsa. Detta är en mycket stor fördel

för en hyresgäst då det är verksamhetsutövaren som ska kunna visa att en störning inte utgör

en olägenhet för människors hälsa. Detta får ses som en stor fördel jämfört med hyreslagen

där det är hyresgästen som har bevisbördan för att dennes lägenhet är behäftad med en brist.

Av resultatdelen framgår det inte att hyresgästen skulle ha bevisbördan vid uppsägning av

avtalet men det finns inget som tyder på att bevisbördan skulle vara annorlunda jämfört med

de andra  åtgärderna  i  detta  hänseende,  därför  torde  även hyresgästen  ha  bevisbördan när

denne väljer att säga upp avtalet.
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Respektive lagstiftning tillhandahåller åtgärder som går att vidta mot störningar som utgör en

olägenhet för människors hälsa. Genom en tillämpning av miljöbalken kan en hyresgäst få en

tillsynsmyndighet att utfärda ett föreläggande eller förbud för att bestämmelserna i balken ska

efterföljas,  detta  enligt  26  kap.  9  §  MB.  Det  framgår  av  2  kap.  3  §  1  st.  MB  att  en

verksamhetsutövare är skyldig att vidta åtgärder för att  förebygga, hindra eller motverka att

verksamheten  medför  skada  eller  en  olägenhet  för  människors  hälsa. Enligt

försiktighetsprincipen ska  försiktighetsmåtten gälla  redan då det  finns  skäl  att  anta  att  en

skada eller en olägenhet uppkommer på människors hälsa. Detta innebär att hyresgästen kan

yrka på att försiktighetsmåtten iakttas trots att det inte finns något säkert samband mellan en

verksamhet  och  en  miljöeffekt,  vilket  måste  ses  som  gynnsamt  för  hyresgästen  då

miljöbalkens  tillämpande  underlättas.  Av  26  kap.  14  §  MB  framgår  det  att  förbud  och

föreläggande kan förenas med vite vilket är något positivt ur hyresgästens perspektiv då det

gör det mer troligt att verksamhetsutövaren följer tillsynsmyndighetens beslut. 

Vid tillämpningen av båda dessa åtgärder gäller proportionalitetsprincipen vilket innebär att

förbud i normala fall inte utfärdas, istället brukar det utfärdas ett föreläggande. Detta innebär

att en hyresgäst i få fall kan tillämpa bestämmelserna om förbud i miljöbalken. Med tanke på

proportionalitetsprincipen borde det endast kunna vara möjligt att få till ett förbud mot en

verksamhet som orsakar  en mycket  kraftig störning och som på så sätt  legitimerar  denna

åtgärd.  Det  skulle  troligtvis  inte  heller  tjäna  hyresgästens  intresse  att  se  till  att  den  egna

hyresvärden föreläggs med ett förbud då detta hade påverkat det egna boendet, ett förbud blir

därmed  bara  aktuellt  mot  andra  verksamhetsutövare  än  hyresvärden.  Den  åtgärd  som en

hyresgäst därför kan tillgripa i vanliga situationer är föreläggande. Denna åtgärd får ses som

mycket  ändamålsenlig  då  den  har  förmågan  att  göra  så  att  hyresgästen  blir  fri  från  den

aktuella  störningen.  Ett  föreläggande  förutsätter  att  det  finns  en  konstaterad  skada  eller

olägenhet för miljön, detta skiljer dock sig inte från åtgärdsföreläggande som är motsvarande

åtgärd i hyreslagen där det enligt 12 kap. 16 § 1 st. JB förutsätts att det finns en brist.

Om  en  verksamhetsutövare  inte  utför  undersökningar  på  eget  initiativ  kan

tillsynsmyndigheten förelägga verksamhetsutövaren att utföra sådana enligt 26 kap. 9 och 22

§§ MB, detta är något som är mycket fördelaktigt för hyresgästen då det kan klarläggas om en
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störning är att anse som en olägenhet för människors hälsa  i det fall detta är oklart. Det är

även  positivt  för  denne  ur  ett  ekonomiskt  perspektiv  då  hyresgästen  slipper  att  stå  för

undersökningskostnaderna,  t.ex.  för  anlitande  av  företag  som  utför  mätningar,

verksamhetsutövaren blir istället tvungen att bekosta detta.

Hyreslagens  bestämmelser  tillhandahåller  inga  möjligheter  att  förelägga  hyresvärden  att

utföra  undersökningar.  Med tanke  på  att  det  har  klargjorts  att  riktvärden  fyller  en  viktig

funktion i bedömningen av störningar i respektive lagstiftning är undersökningar i form av

mätningar absolut nödvändiga i många fall för att kunna fastställa om störningen kräver att

åtgärder vidtas. Därför är hyreslagens stora nackdel att den inte tillhandahåller detta mycket

viktiga verktyg vilket miljöbalken gör.  Detta  skulle eventuellt  betyda att  en hyresgäst  vid

åberopandet av hyreslagen skulle kunna bli tvungen att betala för mätningarna själv vilket

skulle vara negativt ur ett ekonomiskt perspektiv för denne. En möjlig lösning på problemet

hade  dock  kunnat  vara  att  genom ett  tillämpande  av  miljöbalken  t.ex.  få  en  kommunal

tillsynsmyndighet att förelägga en hyresvärd att utföra undersökning för att sedan använda

dessa undersökningar i ett hyresrättsligt förfarande, på så sätt skulle hyresvärden få stå för

kostnaderna. 

Som  det  nämndes  tidigare  innehåller  hyreslagen  genom  bestämmelserna  om

åtgärdsföreläggande  en  motsvarighet  till  miljöbalkens  föreläggande.  Likt  miljöbalkens

föreläggande går det att genom ett åtgärdsföreläggande få en hyresvärd att vidta åtgärder för

att  avhjälpa en brist  i  hyresgästens  lägenhet,  detta sker dock i  hyreslagens fall  genom att

hyresgästen vänder sig till en hyresnämnd. Precis som i miljöbalken kan denna åtgärd förenas

med  vite  vilket  gör  det  mer  troligt  att  hyresvärden  fullföljer  hyresnämndens  eller  Svea

hovrätts  beslut,  vitet  regleras  i  12  kap.  16  §  2  st.  JB.  Ett  förfarande  i  hyresnämnd  är

fördelaktigt för en hyresgäst då det inte är ekonomiskt betungande då varje part står för sina

egna kostnader, vilket enligt 12 kap. 73 § JB även gäller i det fall ärendet överklagas till Svea

hovrätt. Detta skiljer sig dock inte från ett rättsligt förfarande enligt miljöbalken då det i fall

där  en kommunal nämnd är första instans bär  också varje  part  sina egna kostnader,  detta

framgår av 5 kap. 1 § lagen om mark- och miljödomstolar. Då de kommunala nämnderna har i

uppgift  att  upprätthålla  hälsoskyddet  kommer  de  utgöra  första  instans  när  det  gäller

föreläggande eller förbud mot störningar som utgör en olägenhet för människors hälsa. Detta
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gör att det inte är mer ekonomiskt fördelaktigt för en hyresgäst att ta till ett rättsligt förfarande

enligt hyreslagen än miljöbalken eller tvärtom.

En  fördel  med  åtgärdsföreläggande  är  att  om  en  störning  kommer  från  en  granne  och

hyresvärden  ställer  sig  passiv  till  situationen  kan  hyresgästen  yrka  på  att  den  störande

grannens hyreskontrakt ska sägas upp. Av Svea hovrätt dom 2011-02-21 i mål nr ÖH 9067-10

framgår dock att hyresgästens egen bevisning i normalfallet inte räcker vilket innebär att detta

är en åtgärd som kan bli svår att genomföra i praktiken. En hyresgäst kan enligt 12 kap. 25 §

JB vända sig direkt till  hyresvärden gällande en störning från en granne och hyresvärden

måste sedan ge den störande grannen en tillsägelse varpå avtalet kan sägas upp enligt 12 kap.

42 § 1 st.  6 p. JB om grannen inte bättrar sig. Med tanke på att det är ett så pass enkelt

förfarande att vända sig direkt till hyresvärden borde detta vara det första alternativet om en

hyresgäst drabbas av en störning som är orsakad av en granne. 

En hyresgäst kan även ha rätt till skadestånd enligt miljöbalken. Det måste dock framhållas att

som det anges av föregående avsnitt kan en hyresgäst troligtvis inte få ersättning för minskat

boendevärde och kostnader relaterade till åtgärdande av störning enligt miljöbalken, vilket får

ses som en begränsning jämfört med hyreslagen. Gällande skadestånd ligger bevisbördan i

detta fall på hyresgästen. Det är därför denna som ska kunna visa att en skada föreligger och

att det finns ett orsakssamband mellan denna och störningarna. Det framgår i resultatdelen att

det ofta är svårt att i praktiken visa detta orsakssamband för den som har lidit skada, därför är

det fördelaktigt att beviskravet vad det gäller orsakssamband är lägre ställt i miljöbalken än i

normalfallet, detta framgår av 32 kap. 3 § 3 st. MB. Detta är något som till stor fördel för en

hyresgäst då dennes möjlighet att få ersättning ökar. Även att skadevållaren i huvudsak har

strikt  ansvar  är  något  som  är  positivt  för  hyresgästen  då  den  skadevållande

verksamhetsutövaren därmed kan bli skadeståndsskyldig för alla skador och inte enbart för

sådana där denne visat uppsåt eller varit vårdslös.

Skadeståndsreglerna  i  miljöbalken skiljer  sig  från  de  bestämmelser  som finns  beträffande

skadestånd i hyreslagen. Skadeståndsregeln i 12 kap. 11 § 1 st. 4 p. JB anger att det faller på

hyresvärden att  visa  att  denne inte  har  varit  försumlig och om så är  fallet  uppstår  ingen

skadeståndsskyldig. Enligt förarbetena är försummelse i detta fall när hyresvärden inte har
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vidtagit en åtgärd inom skälig tid. Att en hyresvärd skulle vidta en åtgärd inom skälig tid

skulle i så fall göra att hyresgästen inte kan begära ersättning fast denne har lidit skada. Att

hyresvärden  skulle  kunna  undslippa  skadeståndsskyldighet  p.g.a.  av  att  denne  inte  varit

försumlig är något som gör skadeståndsregeln i hyreslagen mindre fördelaktig för hyresgästen

än de regler som finns i miljöbalken, detta då verksamhetsutövaren enligt miljöbalken har ett

strikt ansvar. Därför går det att dra slutsatsen att miljöbalkens skadeståndsregler tar bättre vara

på hyresgästens intressen än de som finns i hyreslagen, med undantag när det gäller ersättning

för minskat boendevärde och kostnader relaterade till åtgärdande av störning då miljöbalken

som tidigare nämnt troligtvis inte blir tillämplig. Beträffande bevisningen av orsakssamband

mellan störningen och skadan finns det inget som tyder på att det finns ett lägre beviskrav likt

det som finns i miljöbalken, detta gör att en hyresgäst vid tillämpandet av hyreslagen kan få

det svårare att bevisa ett sådant samband.  

Som det nämndes i  föregående avsnitt  gäller  det strikta ansvaret i  miljöbalken endast om

störningen  som  gett  upphov  till  skadan  inte  är  allmänt  förekommande  eller  ortsvanlig.

Innebörden  av  detta  är  att  om störningar  är  allmänt  förekommande  eller  ortsvanliga  blir

verksamhetsutövaren endast  skadeståndsskyldig om denne haft  uppsåt  eller  varit  vårdslös,

vilket även gäller för skadestånd enligt hyreslagen. I hyreslagen ligger dock bevisbördan på

hyresvärden att visa att denne inte varit försumlig vilket inte anges i miljöbalken, därför torde

det  vara  så  att  bevisbördan  faller  på  hyresgästen.  Detta  innebär  att  ett  tillämpande  av

hyreslagen skulle kunna vara mer fördelaktigt för hyresgästen då det rör sig om en störning

som undantas från det strikta ansvaret i miljöbalken. 

Angående den rätt till självhjälp som hyresgästen har enligt 12 kap. 11 § 1 st. 1 p. JB kan

slutsatsen  dras  att  detta  är  en  åtgärd  som kan medföra  problem för  hyresgästen  av  både

praktisk och ekonomisk natur, vilket kanske förklarar att det är en åtgärd som sällan används.

Dels  kräver  denna  åtgärd  betydligt  mycket  mer  arbete  från  hyresgästen  sida  än  t.ex.  ett

åtgärdsföreläggande, dels måste denne dessutom ligga ute med pengar vilket kan innebära en

stor ekonomisk risk. Hyresgästen kan dock välja att kompensera detta genom göra avdrag på

hyran och deponera motsvarande belopp hos länsstyrelsen. Hyresgästen kommer dock inte

ifrån att denne kan ha lagt ut pengar i tron att en brist har förelegat men att domstolen gör en

annan bedömning, detta gör att hyresgästen kan göra en ekonomisk förlust. 
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Ett förfarande i domstol behandlas inte heller av en hyresnämnd vilket innebär att hyresgästen

eventuellt kan få betala hyresvärdens rättegångskostnader. Rätten till självhjälp får anses ha

ett onödigt krångligt förfarande jämfört med t.ex. åtgärdsföreläggande som troligtvis kommer

att resultera i att en hyresgäst inte kommer att använda sig av denna åtgärd. Självhjälp kan

dock  lämpa  sig  när  avhjälpandet  är  enkelt  att  utföra  och  inte  så  kostsamt  vilket  gör  att

hyresgästen inte behöver ta någon större risk, i sådana fall kan hyresgästen använda självhjälp

för att snabbt bli av med en störning och därmed skydda sin hälsa.

Hyresgästen kan även enligt 12 kap. 11 § 1 st. 2 p. JB säga upp avtalet om det finns en brist av

väsentlig betydelse i lägenheten. Detta gör att hyresgästen endast kan vidta denna åtgärd om

störningen orsakar en verkligt avsevärd olägenhet. Det är lite oklart var denna gräns går men

enligt rättspraxis berättigar förekomsten av arsenik en uppsägning av hyresavtalet. Buller har

även  utgjort  grund  för  uppsägande  av  avtalet  enligt  rättspraxis,  i  ett  fall  har  det  ansetts

berättigat då hyresgästen hade utvecklat en nervsjukdom och i ett annat då hyresgästen lidit

avsevärt men nyttjanderätten. Detta indikerar på att denna åtgärd endast går att vidta i särskilt

svåra fall. En uppsägning av avtalet är positivt för hyresgästen ur ett hälsoperspektiv då denne

på så sätt snabbt blir fri från störningarna.

Den  sista  av  rättigheterna  en  hyresgäst  kan  vidta  är  rätten  till  hyresnedsättning  för  den

tidsperiod som lägenheten har varit behäftad med en brist, denna åtgärd regleras i 12 kap. 11 §

1 st. 3 p. JB. Denna åtgärd ger ekonomisk kompensation åt hyresgästen och tillvaratar därför

dennes ekonomiska intressen. En hyresgäst har rätt till hyresnedsättning även om de övriga

rättigheterna vid brister i hyreslagen utnyttjas och oberoende av om hyresvärden varit vårslös

eller inte, vilket gör att detta är en rättighet som ofta kan tillgripas. Det finns ingen åtgärd att

vidta i miljöbalken som motsvarar hyresnedsättning, detta innebär att hyreslagen i jämförelse

innehåller  ett  ytterligare  medel  för  ekonomisk  kompensation.  Om  en  hyresgäst  vill  ha

ekonomisk  kompensation  genom  en  nedsättning  av  hyran  bör  denne  därför  åberopa

hyreslagens bestämmelser.

4.4 Slutsatser

Av den jämförande analysen går det att dra slutsatsen att respektive lagstiftning är tillämplig
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mot störningar som utgör en olägenhet för människors hälsa och att bedömningen av vad som

kan utgöra sådana störningar är densamma. Hyreslagen tillhandahåller fler åtgärder än vad

miljöbalken gör, några av dessa är dock som det har redogjorts för antingen opraktiska eller

inte möjliga att använda i vanliga fall. De åtgärder som kvarstår som en hyresgäst kan vidta i

de flesta fall är åtgärdsföreläggande, skadestånd eller en nedsättning av hyran varav de två

första har motsvarigheter i miljöbalken. Miljöbalken torde ställa lägre krav än hyreslagen då

inget  men i  nyttjanderätten krävs,  vilket  innebär  att  bedömningen endast  görs  utifrån om

störningen  orsakar  olägenhet  för  människors  hälsa.  Bevisbördan  ligger  dessutom  på

verksamhetsutövaren i miljöbalken och inte på hyresgästen i frågor gällande föreläggande och

förbud  vilket  är  fördelaktigt  för  hyresgästen.  Vid  ett  tillämpande  av  miljöbalken  slipper

hyresgästen dessutom att bekosta undersökningar vilket tjänar dennes ekonomiska intressen.

Verksamhetsutövaren har även strikt ansvar när det gäller skadestånd vilket får anses vara mer

fördelaktigt  för  en  hyresgäst  då  hyresvärden  inte  kan  komma  undan  skadeståndsansvaret

p.g.a. att denne inte varit försumlig. Beviskravet vad det gäller orsakssamband är även lägre

ställt i miljöbalken vilket är till fördel för hyresgästen.

Miljöbalken har även fördelen att den vänder sig till alla verksamhetsutövare och därför får

hyresgästen fler  möjligheter att  komma tillrätta  med störningar,  detta då denne genom att

åberopa  miljöbalkens  bestämmelser  kan  se  till  att  ett  föreläggande  riktas  direkt  mot

störningskällan.  Hyresgästen  kan  även  genom  ett  åberopande  av  miljöbalken  rikta

skadeståndsanspråk mot en verksamhetsutövare utanför eller inom den egna fastigheten och

inte enbart mot hyresvärden. 

Den övergripande slutsatsen är därför att miljöbalken är den lagstiftning som bör tillämpas i

första hand för att bli av med en störning som orsakar en olägenhet för människors hälsa, detta

gäller i båda fallen då en störning har sitt ursprung utanför eller inom den egna fastigheten. En

tillämpning förutsätter dock att de undantag som har redogjorts för inte föreligger. Gällande

ersättning för skada som störningen har orsakat är reglerna om skadestånd i miljöbalken mer

fördelaktiga för hyresgästen och denne bör därför åberopa dessa. 

Även om miljöbalken borde användas i första hand finns det situationer då ett tillämpande av

hyreslagen kan vara fördelaktigt. Beträffande skadestånd bör hyreslagen tillämpas när det rör
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sig om störningar som inte omfattas av det strikta ansvaret i miljöbalkens skadeståndsregler.

Även när hyresgästen vill ha ersättning för minskat boendevärde och kostnader relaterade till

åtgärdande  av  störning  bör  hyreslagen  tillämpas.  I  en  situation  då  hyresgästen  söker

ekonomisk kompensation genom hyresnedsättning ska hyreslagen tillämpas. Det kan även bli

aktuellt i det fall då det finns en störning som orsakar en verkligt avsevärd olägenhet och

hyresgästen därmed vill säga upp hyresavtalet. En annan situation är när ett avhjälpande är

enkelt att utföra och inte så kostsamt, då kan självhjälp bli aktuellt. Även i det fall störningen

kommer från en granne kan tillämpningen av hyreslagen bli aktuell.
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