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Fastighetsägarna är en branschorganisation för ägare av hyres- och bostadsrättsfastigheter. Den 
verksamhet som Fastighetsägarnas medlemmar bedriver ska vara uppskattad och allmänt respek-
terad. För att säkerställa detta krävs det att Fastighetsägarna som organisation, medlemmarna och 
medlemmarnas personal arbetar för att fastighetsförvaltningen sker på ett seriöst sätt och uppfyller 
höga etiska krav. Detta innebär bl.a. att medlemmarna skapar goda och förtroendefulla relationer 
till sina boende och lokalinnehavare. Att uppträda med god etik innebär att handla moraliskt  
korrekt.

I denna skrift orienterar vi översiktligt om vad som är god sed för fastighetsägare och pekar på 
hur man lämpligen agerar i olika situationer. Det är inte alltid tillräckligt att enbart följa lagar och 
andra föreskrifter för att uppfylla det som följer av god sed. I många fall måste man ställa ännu  
högre krav, framför allt genom att uppträda korrekt i det dagliga, löpande förvaltningsarbetet.

För att hjälpa till i detta arbete har vi i denna broschyr samlat grundläggande information om 
etik och god sed för Fastighetsägarnas medlemmar. Broschyren är inte uttömmande på detta  
område utan kompletteras av andra handlingar, se vidare www.fastighetsagarna.se  

Denna broschyr har utarbetats av Etiska Nämnden hos Fastighetsägarna Sverige. 

1. INLEDNING
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BROSCHYREN BERÖR SKILDA KATEGORIER FASTIGHETSÄGARE
Fastighetsägarna har medlemmar av skilda slag. Vissa förvaltar hyresfastigheter, andra bostads-
rättsfastigheter. Broschyren innehåller generell information för alla dessa kategorier av fastighets-
ägare. I broschyren finns också särskild information avsedd för fastighetsägaren i relation till  
bostadshyresgäster, lokalhyresgäster och bostadsrättshavare. Även frågor om fastighetsägaren  
i förhållande till organisationen Fastighetsägarna tas upp.

För bostadsrättsföreningar som också upplåter hyresrätter gäller givetvis även det vi skriver om 
god sed för fastighetsägare i bostadshyresförhållanden respektive lokalhyresförhållanden.

En fastighetsägare har inte bara relationer till hyresgäster eller bostadsrättshavare utan även  
till sin organisation, Fastighetsägarna, och omvärlden i övrigt. Skriften orienterar därför även 
kort fattat om god sed i dessa sammanhang.

När det i denna skrift talas om ansvar för en bostadsrättsförening avses vanligtvis föreningens 
styrelse, som är föreningens ställföreträdare. Ansvaret gäller mot såväl bostadsrättshavare som 
eventuella hyresgäster.

GOD ETIK ÄR VIKTIGT 
Fastighetsägande är en central del av varje modernt samhälle. Genom att följa lagar, andra  
föreskrifter och branschnormer och genom att även i övrigt uppträda seriöst vinner vi respekt  
i omvärlden. I det dagliga, löpande förvaltningsarbetet ska fastighetsägaren stå för gott omdöme, 
respekt och hänsyn. Genom att agera på ett sätt som motsvarar höga etiska krav skapar vi inte bara 
goda relationer till hyresgäster och bostadsrättshavare och därmed nöjda kunder. Att uppträda 
med god etik leder dessutom till ökat kvalitetstänkande, sund konkurrens, fortsatt gott rykte för 
branschen och därmed en ökad förståelse för den samhällsviktiga verksamhet som fastighets-
ägarna bedriver.

FASTIGHETSÄGAREN I FÖRHÅLLANDE TILL SIN ORGANISATION
Fastighetsägaren ska följa Fastighetsägarnas stadgar och beslut. Fastighetsägaren ska ha god  
kännedom om och följa Fastighetsägarnas etiska regler. Organisationens rekommendationer  
bör följas.

ETISKA FRÅGOR INOM FASTIGHETSÄGARNA
För medlemskap i organisationen Fastighetsägarna krävs det att man känner till och följer  
de etiska regler som organisationen beslutar. Ansvarsnämnderna på regional nivå och Etiska  
Nämnden på central nivå arbetar med etiska frågeställningar och bevakar att Fastighetsägarnas 
medlemmar följer de etiska reglerna. Medlemmarna bör hålla sig informerade om Etiska  
Nämndens praxis. Medlemskapet ska därmed fungera som en garanti för att medlemmen agerar 
på ett seriöst och kvalitetsmedvetet sätt och är en respekterad företrädare för Fastighetsägarna  
och därmed även för branschen.

GENERELLT OM ETIK OCH GOD SED FÖR SAMTLIGA KATEGORIER  
AV FASTIGHETSÄGARE
Medlemskap i Fastighetsägarna förutsätter ett seriöst och kvalitetsmedvetet fastighetsägande.  
För samtliga medlemskategorier gäller därför följande i förhållande till kunderna, det vill säga  
hyresgäster och bostadsrättshavare. 
u Vi värnar om goda och förtroendefulla relationer till våra hyresgäster och bostadsrättshavare 
och bemöter dem därför med omsorg, respekt och hänsyn.
u Vi uppträder alltid korrekt i det löpande förvaltningsarbetet, inte minst mot hyresgäster och 
bostadsrättshavare men även mot den som söker en bostad eller lokal.
u Vi är tillgängliga för hyresgäster och bostadsrättshavare och ger dem löpande information om 
vad de behöver veta för användningen av bostäder, lokaler och gemensamma utrymmen.
u Vi sköter och underhåller bostäder, lokaler och gemensamma utrymmen så att de motsvarar 
den service och standard som överenskommits.
u Vi låter miljöhänsyn ingå i fastighetsförvaltningen och ger hyresgäster och bostadsrättshavare 
den information och de praktiska förutsättningar som krävs för att de ska kunna ta sitt miljöansvar.
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u Vi informerar i god tid berörda hyresgäster och bostadsrättshavare om planerade underhålls-, 
förbättrings- och ändringsåtgärder inom fastigheten och ger kunderna tillfälle att ställa frågor 
och lämna synpunkter på planerade åtgärder.
u Vi åtgärdar fel snarast och begränsar olägenheter vid till exempel en reparation.
u Vi ingriper mot en hyresgäst eller bostadsrättshavare som inte gör det som krävs för att bevara 
sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.
u Vi försöker att lösa eventuella problem i samförstånd och ser tvister inför myndighet som en 
sista utväg.
u Vi tar avstånd från svarthandel liksom från mutor och andra otillbörliga förmåner.

SKILLNADERNA MELLAN HYRESRÄTT OCH BOSTADSRÄTT HAR BETYDELSE FÖR 
ENSKILDA ETISKA FRÅGOR
Från grundläggande etisk synpunkt finns det inte anledning att göra någon större skillnad på en 
fastighetsägares uppträdande mot boende och lokalinnehavare beroende på om de är hyresgäster 
eller bostadsrättshavare. När det gäller att närmare orientera om vad som är god sed för fastighets-
ägare är det emellertid lämpligt att skilja på en fastighetsägares roll som ägare av hyresfastighet och 
som ägare av bostadsrättsfastighet med hänsyn till de olika regelverk som gäller för upplåtelse av 
dessa nyttjanderätter i fastigheterna.
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2. GOD SED FÖR 
FASTIGHETSÄGARE 
I HYRESFÖRHÅLLANDEN
NÄR HYRESFÖRHÅLLANDET BÖRJAR

Kontakt med hyressökande
Fastighetsägaren ska sträva efter att skapa trygghet och förtroende i förhållande till en blivande  
hyresgäst. Hyresgästen ska kunna känna att fastighetsägaren är pålitlig och professionell i sin roll 
som hyresvärd.

Ny hyresgäst genom byte av bostadslägenhet
En hyresgäst får inte byta sin lägenhet utan att hyresvärden har samtyckt till det. Om fastighets-
ägaren bedömer att hyresgästen har beaktansvärda skäl för ett begärt byte och att detta kan ske 
utan olägenhet, bör hyresvärden så snart som möjligt samtycka till bytet.

Får fastighetsägaren däremot reda på att hyresgästen tar betalt för ett byte ska han eller hon  
inte godkänna bytet. Svarthandel är straffbelagt, allvarligt och måste alltid motverkas. Fastighets-
ägaren har under alla förhållanden rätt att göra nödvändiga undersökningar i samband med ett 
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byte. Vill fastighetsägaren inte samtycka till bytet, kan hyresgästen få frågan prövad av hyres-
nämnden.

En fastighetsägare har inte rätt att vid byte begära ersättning av hyresgästen för kostnader för 
kontroll av tillträdande bostadshyresgäst, besiktning av lägenheten eller för andra administrativa 
åtgärder.

Det har förekommit att fastighetsägare, trots att det inte funnits något hyresförhållande, upp-
rättat ett hyresavtal med en person för att underlätta ett skenbyte, där också svarta pengar varit  
inblandade. Ansvarsnämnderna har sett mycket allvarligt på sådana förfaranden och uteslutning 
av medlemmar har skett i flera fall.

Ny hyresgäst genom överlåtelse av hyresrätt till lokal
En lokalhyresgäst får inte överlåta hyresrätten utan att hyresvärden har samtyckt till det. Om  
hyresgästen begär samtycke till överlåtelse av hyresrätten, är det angeläget att hyresvärden snabbt 
lämnar hyresgästen ett besked om ifall hyresvärden samtycker eller inte. Lämnas inte besked inom 
tre veckor, har hyresgästen rätt att säga upp avtalet. Detsamma gäller om samtycke vägras utan 
skälig anledning.

Om hyresgästen bedriver förvärvsverksamhet i lokalen, får hyresgästen överlåta hyresrätten till 
den som ska överta verksamheten. Hyresgästen kan få överlåtelsefrågan prövad av hyresnämnden 
om hyresvärden sagt nej. Hyresnämnden ska ge tillstånd till överlåtelsen, om hyresvärden inte har 
befogad anledning att motsätta sig att hyresrätten överlåts. Har hyresgästen innehaft lokalen  
mindre än tre år, får tillstånd dock lämnas endast om det finns synnerliga skäl.

Finns det inte några sakliga skäl för att begära ytterligare uppgifter eller för att vägra över låtelse 
är fastighetsägarens samtycke ett enklare och kundvänligare alternativ än att låta hyresnämnden 
avgöra ärendet.

Upplysningar om tillträdande hyresgäst
När hyresvärdar tar in upplysningar av rutinkaraktär om en person som vill hyra en bostads-
lägenhet eller lokal, kan man också få reda på förhållanden som inte behövs för att bedöma om 
personen kan godtas som hyresgäst. Det är viktigt att sådana uppgifter behandlas på ett sätt som 
inte kränker den personliga integriteten. 

Är upplysningarna sådana att fastighetsägaren inte vill träffa hyresavtal, bör den som vill hyra 
bostaden informeras om anledningen. Observera att en vägran att träffa hyresavtal inte får vara 
diskriminerande.

Kontraktsskrivning 
Vid kontraktsskrivning bör man gå igenom kontraktet och informera om ordningsregler. Man  
ska också informera om vem som äger respektive förvaltar huset, hur hyresgästen an mäler fel och 
brister och vilken jourtjänst som anlitas. Meddelande om detta ska också finnas på en anslagstavla 
i huset.

En del personer saknar erfarenhet av att bo i hyreslägenhet. Fastighetsägaren bör se till att de får 
information om vad detta innebär.

För bostäder bestäms hyran oftast kollektivt med en hyresgästorganisation. Ändrade hyror  
kommer då inte att framgå av hyreskontraktet, utan av de överenskommelser som träffas mellan de 
förhandlande parterna. En ny hyresgäst ska informeras om detta och om förän d ringar av hyres-
villkoren.

Krav på ekonomisk säkerhet och säkerhetens utformning
Om det finns tveksamhet om hyresgästens betalningsförmåga, kan fastighetsägaren ställa krav  
på särskild säkerhet för hyresbetalningarna. Säkerhet kan också behövas, om det finns anledning 
att misstänka att hyresgästen till exempel skulle komma att åsidosätta sin vårdplikt. Om fastig-
hetsägaren accepterar borgen som säkerhet, bör fastighetsägaren pröva borgensmannens 
betalnings förmåga vid kontraktstillfället och på sikt. Borgensförbindelsen bör accepteras endast 
om förbindelsen utgör betryggande säkerhet för fullgörandet av hyres gästens förpliktelser.

Om en tilltänkt bostadshyresgäst saknar möjlighet att ordna en borgensförbindelse, blir frågan 
om hyresvärden kan ställa krav på att hyresgästen ordnar annan säkerhet. Allmänt sett har man  
ett restriktivt synsätt på säkerhetsformerna deposition och förskottshyra vid uthyrning av  
bostadslägenheter, men det finns inte något förbud mot att använda sådana säkerheter. En  
förutsättning är att hyresvärdens bedömning i fråga om behovet av säkerhet framstår som sakligt 
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motiverad. Generella, mer eller mindre rutinmässiga, krav på depositions- eller förskottsbetalning-
ar är således inte godtagbara.

Besiktning av lägenheten vid inflyttning
Det är viktigt både för fastighetsägaren och för hyresgästen att bostadslägenheten eller lokalen  
besiktas vid inflyttningen. Detta blir tydligt dels med tanke på bostadshyresgästens rätt enligt  
hyreslagen att vidta vissa underhållsåtgärder med mera, dels med hänsyn till att fastighetsägaren 
har bevisbördan för att en skada har uppstått under hyrestiden. Genom besiktningen kan fastig-
hetsägaren även avgöra vad som bör åtgärdas omedelbart eller enligt en långsiktig reparations- och 
underhållsplan för fastigheten.

Inflyttande hyresgäst som vill ha en bekräftelse på att fastighetsägaren inte kan kräva honom  
eller henne på ersättning för befintliga skador, till exempel sådana som kan ha vållats av den  
tidigare hyresgästen, har rätt att få detta.

Tillgång till nycklar
En ny hyresgäst bör få minst två uppsättningar nycklar till porten och till bostadslägenheten eller 
lokalen.

Hyresgästens namn sätts upp
Det ska finnas en tavla med hyresgästernas namn i trappuppgången. Namnen ska bytas ut direkt 
vid byte av hyresgäst. Detsamma gäller namnen på lägenhetsdörrarna.

NÄR HYRESFÖRHÅLLANDET PÅGÅR

Kontakt med och information om fastighetsägaren
Genom god kontakt med hyresgästerna kan fastighetsägaren medverka till att skapa ansvarskänsla 
och ett ömsesidigt förtroende under hyrestiden. Fastighetsägaren eller förvaltaren ska vara anträff-
bar för hyresgästerna, till exempel genom att finnas tillgänglig på fasta besöks- eller telefontider på 
kontoret eller genom avtalade besök i huset.

En fastighetsägare är skyldig enligt hyreslagen att lämna hyresgästen uppgift om sitt namn och 
en adress där han eller hon kan nås. Driver fastighetsägaren förvaltningen från ett särskilt kontor, 
är det adressen dit som ska anges. I annat fall är det fastighetsägarens hemadress. Om fastighets-
ägaren är en juridisk person, ska motsvarande uppgifter, det vill säga namn och adress, också  
lämnas om ställföreträdare för den juridiska personen.

Uppgifterna ska finnas i ett skriftligt meddelande som ska anslås på en väl synlig plats i huset. 
Aktuell information ska kontinuerligt finnas tillgänglig på detta sätt. Så snart ändringar inträffar 
ska meddelandet revideras.

Bostadslägenhetens skick 
Hyresvärden ansvarar enligt hyreslagen för att lägenheten är i sådant skick – såväl vid tillträdet 
som under hyresförhållandet – att den är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Fastighets-
ägaren svarar även för att andra utrymmen som ingår i uthyrningen, såsom vinds- och källar-
förråd, tvättstuga och andra gemensamma utrymmen är i fullt brukbart skick.

Anta att en privat hyresfastighet eller hyreslägenhet har en viss lägre standard än vad som  
är brukligt, men att detta överensstämmer med vad som hyresvärden och hyresgästen har  
avtalat. Om hyresvärden i denna situation vägrar att gå med på ett önskemål från hyresgästen  
om en ändring av standarden, kan detta inte anses strida mot god sed i hyresförhållanden. Att en  
fastighet eller en lägenhet inte håller en viss standard är med andra ord inte detsamma som att  
hyresvärden handlar på ett sätt som strider mot god etik. Om hyresvärden däremot inte uppfyller 
ett åtagande mot hyresgästen om att hålla fastigheten eller lägenheten med viss utrustning eller  
i visst skick, skulle dock hans eller hennes agerande kunna bedömas som ett åsidosättande av  
god sed.

Lokalens skick 
Lokalen ska, om inget annat har avtalats, vara i sådant skick – såväl vid tillträdet som under hyres-
förhållandet – att den är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Fastighetsägaren svarar även för 
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att andra utrymmen som ingår i uthyrningen, såsom gemensamma utrymmen, är i fullt brukbart 
skick, om inte parterna avtalat om annat skick.

Fastighetsägarens rätt till tillträde
En hyresgäst disponerar i princip bostadslägenheten eller lokalen exklusivt och kan alltså hindra 
andra att komma in. Fastighetsägaren har emellertid rätt att få tillträde för tillsyn, reparationer 
och förbättringsarbeten och för visning av bostadslägenheten eller lokalen när den är ledig för  
uthyrning. Fastighetsägaren bör i sådana fall i god tid – vid vissa förbättringsarbeten minst en  
månad i förväg, i andra fall ännu längre tid – underrätta hyresgästen om behovet av tillträde och 
söka komma överens med hyresgästen om en tidpunkt för tillträdet. Fastighetsägaren ska se till  
att hyresgästen inte förorsakas större olägenhet än nödvändigt när arbeten eller tillsyn utförs  
i lägenheten eller när lägenheten visas.

När fastighetsägaren har rätt att få tillträde till lägenheten men, trots försök, inte lyckats komma 
överens med hyresgästen om tidpunkt för tillträde, kan hyresvärden begära handräck ning hos 
Kronofogdemyndigheten.

Löpande fastighetsskötsel – bostadslägenhet
Fastighetsägaren ska utöva nödvändig tillsyn av fastigheten. Fel och brister som upptäcks vid  
tillsynen eller anmäls av hyresgästerna bör åtgärdas snarast möjligt. Detsamma gäller smårepara-
tioner, till exempel byte av packningar, rensning av avlopp, reparation av strömbrytare och andra 
åtgärder som behövs för att lägenheten ska fungera.

Städning av trapphus, tvättstuga, hiss och andra gemensamma utrymmen bör ske så ofta att  
utrymmena alltid känns fräscha och välkomnande. Trasig belysning i gemensamma utrymmen 
bör bytas utan dröjsmål.

Ansvarar fastighetsägaren för att det finns värme och varmvatten i lägenheterna ska godtagbar 
värme alltid finnas. 

Löpande fastighetsskötsel som inte är en skyldighet för hyresgästen – lokal
Fastighetsägaren ska utöva nödvändig tillsyn av fastigheten. Om inte annat har avtalats, bör  
fel och brister som upptäcks vid tillsynen eller anmäls av hyresgästerna åtgärdas snarast möjligt. 
Detsamma gäller småreparationer, till exempel byte av packningar, rensning av avlopp, reparation 
av strömbrytare och andra åtgärder som behövs för att lokalen ska fungera.

Städning av trapphus, hiss och andra gemensamma utrymmen bör ske så ofta att utrymmena 
alltid känns fräscha och välkomnande. Trasig belysning i gemensamma utrymmen bör bytas utan 
dröjsmål.

Svarar fastighetsägaren för att det finns värme och varmvatten i lokalen ska, beroende på  
lokalens ändamål, godtagbar värme alltid finnas.

Sedvanligt underhåll
Genom besiktningar vid tillträdet och efter anmälan av hyresgäster får fastighetsägaren en  
uppfattning om reparationsbehovet. En reparations- och underhållsplan för fastigheten och dess 
lägenheter kan vara ett stöd för fastighetsägaren, exempelvis i diskussioner med hyresgästerna.

Tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av bostadslägenhetens 
försämring genom ålder och bruk ska fastighetsägaren utföra med skäliga tidsmellanrum.

Förbättrings- och ändringsåtgärder
Inför standardförbättringar eller andra ändringsåtgärder bör fastighetsägaren informera hyres-
gästerna i god tid. Eftersom mer omfattande arbeten kan vålla stora störningar, kan det ofta  
vara lämpligt att fastighetsägaren bjuder in hyresgästerna till ett möte och berättar om sina  
planer, hur arbetena kommer att genomföras och de ekonomiska konsekvenserna av åtgärderna. 
Genom god kontakt och information är det lättare att nå samförstånd och överenskommelser.

I hyreslagen finns det bestämmelser om inflytande för bostadshyresgäster inför vissa  
för bätt rings- och ändringsåtgärder. Dessa regler gäller för standardhöjande åtgärder som har  
en inte obetydlig inverkan på lägenheternas bruksvärde samt åtgärder som medför en inte  
oväsentlig ändring av lägenheten eller gemensamma delar av fastigheten. 

Vill en hyresvärd utföra sådana åtgärder krävs det i regel att de har godkänts av de berörda bo-
stadshyresgästerna eller att hyresnämnden har lämnat tillstånd till åtgärderna. Om åtgärderna  
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avser de gemensamma delarna av fastigheten, krävs det att de har godkänts av hyresgästerna i mer 
än hälften av de berörda bostadslägenheterna eller att hyresnämnden har lämnat tillstånd till åt-
gärderna. 

Fel och brister eller hinder i nyttjanderätten
Om bostadslägenheten eller lokalen vid tillträdet eller under hyrestiden inte är i det skick som  
fastighetsägaren och hyresgästen kommit överens om, ska fastighetsägaren vidta åtgärder så snart 
som möjligt.

Vid sedvanligt underhåll och reparationer i fastigheten kan det uppstå olägenheter för hyres-
gästerna. Det är viktigt att fastighetsägaren noga informerar hyresgästerna om arbetena och att  
arbetena planeras och utförs så att de vållar minsta möjliga störningar. Fastighetsägare och  
hyresgäst kan träffa avtal om inskränkning i hyresgästens rätt till nedsättning av hyran enligt  
hyreslagen. Ett sådant avtal gäller inte när arbetena ingått som ett led i en så omfattande  
renovering att de sammantagna medfört påtagliga olägenheter för hyresgästen. Vid allvarligare 
störningar av detta slag bör alltså hyresgästerna kompenseras.

Säkerheten inom fastigheten
Om det med hänsyn till hyresgästernas intresse av trygghet bör finnas porttelefon eller kodlås,  
bör hyresvärden informera hyresgästerna om tider när porten ska hållas låst med mera. Ibland kan 
situationen vara sådan att det finns anledning att vidta ytterligare åtgärder, till exempel genom att 
installera övervakningskameror i fastigheten. Installation av övervakningskameror utförs endast 
när det är förenligt med gällande bestämmelser.

Underrättelse om förhandlingsöverenskommelse
Fastighetsägaren ska underrätta bostadshyresgästerna om ändring av hyran och i övrigt om  
innehållet i träffade förhandlingsöverenskommelser. Detta kan ske genom brev eller genom anslag 
i porten. Särskilda regler gäller när förhandlingsordning saknas.

Betalning av hyran
Det finns inget krav i hyreslagen på att fastighetsägaren ska avisera hyran. Aviseringen får dock  
anses vara en normal service. Av avin bör klart framgå hur beloppet fördelar sig på hyran och  
eventuella tillägg. Det är naturligt att hyresvärden även på andra sätt underlättar för hyresgästen 
att betala hyran, till exempel genom att tillhandahålla elektroniska betalningslösningar när de  
tekniska förutsättningarna för detta är för handen. Av hyreslagen följer att hyresgästen alltid får 
betala förutom kontant, genom postanvisning, plusgiro eller bankgiro.  

Aviseringsavgift får inte tas ut.
Om hyresgästen inte betalat hyran i rätt tid och har en hyresskuld som är äldre än en månad, bör 

den som tecknat säkerhet för hyresavtalet genast underrättas.

Störningar i boendet
Klagomål om störningar i boendet ska tas på allvar. Är klagomålen befogade måste fastighets-
ägaren ingripa. För att komma till rätta med problemet ska fastighetsägaren ta kontakt med den 
störande och informera om de regler som gäller. Ibland kan ett enkelt påpekande vara tillräckligt. 
Hjälper inte detta, måste man skriftligen kräva rättelse. I sista hand får hyresgästen sägas upp för 
avflyttning.

NÄR HYRESFÖRHÅLLANDET SLUTAR

Uppsägning för avflyttning – bostad
När fastighetsägaren anser sig ha sakligt skäl för att hyresförhållandet ska upphöra och således med 
fog kan utgå från att hyresgästen inte har någon rätt till förlängning av avtalet, kan hyresavtalet 
sägas upp. Innan uppsägning sker bör dock fastighetsägaren så långt det är lämpligt förvissa sig om 
att andra möjligheter att komma till rätta med situationen är uttömda eller framstår som menings-
lösa. I uppsägningshandlingen ska skälet för uppsägningen anges. I vissa fall ska socialnämnden 
underrättas.
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Uppsägning för avflyttning – lokal
När fastighetsägaren anser sig ha sakligt skäl för att hyresförhållandet ska upphöra och således med 
fog kan utgå från att hyresgästen inte har någon rätt till ersättning på grund av att hyresförhållan-
det upphör, kan uppsägning av hyresavtalet ske. Innan uppsägning sker bör dock fastighetsägaren 
så långt det är lämpligt förvissa sig om att andra möjligheter att komma till rätta med situationen 
är uttömda eller framstår som meningslösa. I sammanhanget vill vi påminna om de stränga  
formkrav som gäller för en lokaluppsägning.

Besiktning av lägenheten vid utflyttning
På samma sätt som vid inflyttning är det värdefullt för både fastighetsägaren och hyresgästen att 
bostadslägenheten eller lokalen besiktas vid utflyttningen. En besiktning kan bland annat vara till 
hjälp när fastighetsägaren ska bedöma vad som bör åtgärdas omedelbart eller enligt en långsiktig 
reparations- och underhållsplan för fastigheten. 

Om bostadslägenheten eller lokalen har skadats, kan hyresgästen vara ersättningsskyldig. Har 
fastighetsägaren krav på ersättning för sådan skada bör hyresgästen meddelas omgående.
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3. GOD SED FÖR 
BOSTADSRÄTTS-
FÖRENINGAR
NY BOSTADSRÄTTSHAVARE

Kontakt med blivande bostadsrättshavare
Bostadsrättsföreningen ska sträva efter att skapa trygghet och förtroende hos den blivande  
bostadsrättshavaren. Bostadsrättshavaren ska kunna känna att föreningen är pålitlig i sin roll  
som fastighetsägare.

När bostadsrätten överlåtits är både överlåtaren och förvärvaren angelägna om att föreningens 
styrelse så snart som möjligt – helst inom en månad från ansökan om inträde i föreningen –  
hämtar in uppgifter och tar ställning till om förvärvaren kan beviljas medlemskap. Sammanträder 
styrelsen inte så ofta kan det finnas anledning att delegera medlemskapsfrågan till någon eller  
några enskilda styrelseledamöter.

Upplysningar om blivande bostadsrättshavare
När bostadsrättsföreningen tar in upplysningar av rutinkaraktär om personer som sökt medlem-
skap i föreningen, kan man också få reda på förhållanden som inte behövs för att bedöma om  
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personen kan godtas som bostadsrättshavare. Det är viktigt att sådana uppgifter behandlas  
på ett sätt som inte kränker den personliga integriteten. Är upplysningarna sådana att styrelsen 
inte vill anta en person som medlem i föreningen, bör sökanden informeras om anledningen.  
Observera att en vägran att anta en person som medlem inte får vara diskriminerande.

Om medlemskap inte beviljas
Om ansökan om medlemskap har avslagits, ska sökanden delges beslutet. Även den som över låtit 
bostadsrätten till sökanden bör underrättas om beslutet. Avslås ansökan om medlemskap, bör  
sökanden upplysas om att frågan (tvisten) kan lämnas över (hänskjutas) till hyresnämnden inom 
en månad från delgivningen.

Kontakt med ny medlem
När en förvärvare av bostadsrätt får besked om att han eller hon antagits som medlem i  
föreningen, bör föreningen samtidigt informera om föreningens rutiner i olika avseenden och  
de ordningsregler som gäller. Föreningen bör också informera om hur bostadsrättshavaren  
anmäler fel och brister och om jourtjänst anlitas. Meddelande om detta ska också finnas på en  
anslagstavla i huset. Ett exemplar av föreningens stadgar bör överlämnas till bostadsrättshavaren.

Bostadsrättshavarens namn sätts upp
I flerbostadshus ska det i trappuppgången finnas en tavla med bostadsrättshavarnas namn.  
Namnen ska bytas ut direkt vid byte av bostadsrättshavare. Detsamma gäller namnen på  
lägenhetsdörrarna.

NÄR BOSTADSRÄTTSHAVAREN HAR TILLTRÄTT LÄGENHETEN

Kontakt med och information från föreningen
Genom en god kontakt med bostadsrättshavarna kan föreningen medverka till att skapa ansvars-
känsla och ett ömsesidigt förtroende mellan föreningen och bostadsrättshavarna. Representant  
för föreningen eller förvaltaren ska vara anträffbar för bostadsrättshavarna, till exempel genom att 
finnas tillgänglig på fasta besöks- eller telefontider på kontoret eller genom avtalade besök i huset.

Styrelsens protokoll är inte offentliga. Det är dock ofta lämpligt att sprida kännedom bland  
bostadsrättshavarna om styrelsens beslut. Har styrelsen fattat beslut som särskilt rör en viss  
bostadsrättshavare ska denne underrättas om innehållet i beslutet.

Ansvaret för lägenhetens skick
Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, men annat kan följa av 
stadgarna. Jämfört med vad som gäller för en bostadshyresgäst har en bostadsrättshavare ett större 
ansvar för lägenhetens skick. Föreningen bör i stadgarna klargöra hur ansvaret för lägenhetens 
skick är fördelat mellan föreningen och bostadsrättshavarna. En bostadshyresgäst har längre  
gående rättigheter än en bostadsrättshavare när det gäller underhåll och skötsel av lägenheten,  
även om fastighetsägaren är en bostadsrättsförening.

Föreningens rätt till tillträde
I den mån ansvaret för lägenhetens skick inte ligger på bostadsrättshavaren, är föreningen skyldig 
att hålla lägenheten i gott skick. Föreningen har också rätt att under vissa förutsättningar avhjälpa 
sådana brister i lägenheten som är en följd av att bostadsrättshavaren försummat sitt ansvar för  
lägenhetens skick. För att utföra arbeten som föreningen svarar för eller för att av hjälpa brister eller 
om det behövs för tillsyn, har föreningen rätt att få tillträde till lägenheten.

Föreningen bör i sådana fall i god tid underrätta bostadsrättshavaren om behovet av tillträde och 
söka komma överens med bostadsrättshavaren om en tidpunkt för tillträdet. Föreningen ska se till 
att bostadsrättshavaren inte förorsakas större olägenhet än nödvändigt när arbeten eller tillsyn  
utförs i lägenheten.

När föreningen har rätt att få tillträde till lägenheten men, trots försök, inte lyckats komma 
överens med bostadsrättshavaren om tidpunkt för tillträde, kan föreningen begära handräckning 
hos Kronofogdemyndigheten.
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Löpande fastighetsskötsel som inte är en skyldighet för bostadsrättshavaren
Föreningen ska utöva nödvändig tillsyn av fastigheten och gemensamma utrymmen. Fel och  
brister som uppmärksammas vid tillsynen eller anmäls av bostadsrättshavarna bör åtgärdas snarast 
möjligt.

Städning av trapphus, tvättstuga, hiss och andra gemensamma utrymmen bör ske så ofta att  
utrymmena alltid känns fräscha och välkomnande. Trasig belysning i gemensamma utrymmen 
bör bytas utan dröjsmål.

Svarar föreningen för att det finns värme och varmvatten i lägenheterna, ska godtagbar värme 
alltid finnas. 

Fel och brister eller hinder i nyttjanderätten
Vid sedvanligt underhåll och reparationer i fastigheten kan det uppstå olägenheter. Det är viktigt 
att föreningen noga informerar bostadsrättshavarna om arbetena samt att arbetena planeras och 
utförs så att de orsakar minsta möjliga störningar. Vid allvarligare störningar, som kan sägas bero 
på föreningens vållande, har bostadsrättshavarna rätt till kompensation.

Säkerheten inom fastigheten
Om det med hänsyn till de boendes intresse av trygghet bör finnas porttelefon eller kodlås, bör 
föreningen informera de boende om tider när porten ska hållas låst med mera.

Ibland kan situationen vara sådan att det finns anledning att vidta ytterligare åtgärder, till  
exempel genom att installera övervakningskameror i fastigheten. Installation av övervaknings-
kameror utförs endast när det är förenligt med gällande bestämmelser.

Störningar i boendet
Klagomål om störningar i boendet ska tas på allvar. Är klagomålen befogade måste fastighets-
ägaren ingripa. För att komma till rätta med problemet ska fastighetsägaren ta kontakt med den 
störande och informera om de regler som gäller. Ibland kan ett enkelt påpekande vara tillräckligt. 
Hjälper inte detta, måste man skriftligen kräva rättelse. I sista hand får bostadsrättshavaren sägas 
upp för avflyttning på grund av förverkande.

NÄR BOSTADSRÄTTEN UPPHÖR

Uppsägning på grund av bostadsrättens förverkande
En bostadsrättshavare kan förverka sin nyttjanderätt till lägenheten inte bara genom att göra sig 
skyldig till allvarliga störningar. Förverkande kan även ske till exempel genom att lägenheten hyrs 
ut i andra hand utan styrelsens tillstånd, genom att avgifter till föreningen inte betalas i tid eller 
genom att lägenheten vanvårdas.

Innan styrelsen beslutar sig för att säga upp en bostadsrättshavare för avflyttning, bör man dock 
så långt det är lämpligt förvissa sig om att andra möjligheter att komma till rätta med situationen 
är uttömda eller framstår som meningslösa.

Observera att föreningen i vissa fall ska underrätta socialnämnden innan en bostadsrättshavare 
som har en bostadslägenhet sägs upp.

SÄRSKILT OM GOD SED I FÖRHÅLLANDE TILL BOSTADSHYRESGÄSTER EFTER  
OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTT
En bostadsrättsförening kan ha kvar bostadshyresgäster efter ombildning av fastigheten från  
hyresrätt till bostadsrätt. Det är viktigt att relationen till hyresgästerna präglas av stor respekt.  
Hyresgästerna bör i alla sammanhang som inte direkt berör ägandet av fastigheten behandlas som 
övriga boende i huset. Påtryckningar från föreningen eller enskilda bostadsrättshavare i syfte att få 
en hyresgäst att flytta är oacceptabla.
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4. FASTIGHETSÄGAREN  
I FÖRHÅLLANDE TILL  
OMVÄRLDEN I ÖVRIGT
Fastighetsägaren ska följa de lagar, andra föreskrifter och branschnormer som gäller för fastighets-
ägandet. Ingångna leveransavtal om till exempel fjärrvärme, el, vatten och sophämtning ska följas, 
inte minst för att hyresgästerna eller bostadsrättshavarna ska ha tillgång till dessa nyttigheter.

Kontakt med bostadsförmedlingen
Det är viktigt att hyresvärdar samarbetar med bostadsförmedlingen där sådan finns, för att under-
lätta omsättningen av hyreslägenheter.

FÖRBUD MOT DISKRIMINERING
En fastighetsägare som yrkesmässigt hyr ut bostäder har ett ansvar för att den som hyr eller  
söker bostad hos fastighetsägaren inte utsätts för diskriminering på grund kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsätt-
ning, sexuell läggning eller ålder. Närmare regler om detta finns i diskrimineringslagen.

KRAV PÅ UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL I OFFENTLIGRÄTTSLIG LAGSTIFTNING
I offentligrättslig lagstiftning – det vill säga sådan lagstiftning där samhället ställer vissa krav  
på enskilda – finns det bestämmelser om fastigheters användning, underhåll och skötsel. I det  
följande anges några av de viktigaste lagarna.
n Plan- och bygglagen innehåller regler om att ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och  
underhållas.
n Miljöbalken föreskriver att bland annat bostäder ska brukas på ett sådant sätt att olägenheter  
för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och skadedjur. Ägare eller  
nyttjanderättshavare till berörd egendom ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att  
hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa. En kommunal nämnd 
kan förelägga fastighetsägaren att vidta åtgärd.
n Enligt bostadsförvaltningslagen kan en fastighet ställas under särskild förvaltning om ägaren  
försummar vården eller inte vidtar uppenbart angelägna åtgärder för att bevara sundhet, ordning 
och skick i fastigheten.
n Expropriationslagen föreskriver att en fastighet som är grovt vanvårdad kan exproprieras för att 
byggnaden ska kunna försättas eller hållas i tillfredsställande skick.
n Lagen om skydd mot olyckor innehåller bland annat bestämmelser om att ägare eller nytt-
janderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ska i skälig omfattning hålla utrustning 
för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de  
åtgärder som behövs för att förebygga brand eller begränsa skador till följd av brand.
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Utdelningsadress: Box 16132, 103 23 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 33, Stockholm
Telefon: 08-613 57 00  Fax: 08-613 57 01

E-post: info@fastighetsagarna.se


