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HYRESNÄMNDEN I 

VÄSTERÅS 
PROTOKOLL 

2017-12-14 

BESLUT 

2017-12-22 

Aktbilaga 28 

 

Ärende nr 

1488-17 

3262-17 

Rotel 3 

Anges vid kontakt med nämnden 
 

Dok.Id 70429     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 40, 721 04 

Västerås 

Sigurdsgatan 22, 

Västerås 

021-31 05 90  021- 12 01 75 måndag – fredag 

08:30–16:30 E-post: hyresnamndenivasteras@dom.se 

www.hyresnamnden.dom.se 

 

Nämnden 

Hyresrådet Jenny Sigurdsson (ordförande) samt ledamöter Helen Sundin och Hans-

Göran Lång  

 

Protokollförare 
Handläggare Tablo Hassan 

 

Plats för sammanträde 
Västmanlands tingsrätt 

 

Fastighet/Adress 

Papegojan 1, Papegojvägen 11B, Västerås 

 

Sökande 
1. Helepce Tosun, 19880331-1698 

Papegojvägen 3 B Lgh 1101 

722 20 Västerås 

Närvarande genom 

  

Ombud: Johan Kretz 

c/o Hyresgästföreningen 

Norra Källgatan 17 

722 11 Västerås 

Personligen närvarande 

  

2. VANESSA Carolina Victoria Wikstrand, 19910819-5729 

Papegojvägen 11 B Lgh 1301 

722 20 Västerås 

Personligen närvarande samt genom 

  

Ombud: Johan Kretz 

c/o Hyresgästföreningen 

Norra Källgatan 17 

722 11 Västerås 

Personligen närvarande 

 

Biträde: Håkan Forsman  

c/o Hyresgästföreningen 

Norra Källgatan 17 

722 11 Västerås 

Personligen närvarande 
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Motpart 
Provida Fastighets AB 

556492-7902 

Slottsgatan 6 

722 11 Västerås 

Närvarande genom  

  

Ombud: Benny Axelsson 

Fastighetsägarna MittNord AB Kristinagatan 14 

724 61 Västerås 

Personligen närvarande 

  

Saken 

Ändring av hyresvillkor 

 

ÖVRIGA 
(Närvarande om inte annat anges)  

___________________ 

 

Ordförande genomgår handlingarna i ärendet och närvaron kontrolleras. Det antecknas 

att det inte förligger något hinder för dagens sammanträde.  

Det förordnas om gemensam handläggning av ärende 1488-17 och 3262-17 med 

protokollföring och aktbilagering i 1488-17. 

 

YRKANDE 

3262-17 

Helepce Tosun, genom Johan Kretz, yrkar i enlighet med ansökan att nämnden ska 

fastställa månadshyran avseende Helepce Tosuns bostadslägenhet med adress 

Papegojvägen 3 B i Västerås till 4 100 kr i månaden från och med den 1 oktober 2017 

 

Parterna för diskussioner gällande det rekommenderade brev som av hyresgästen har 

skickats till Provida Fastighets AB på adress Slottsgatan 1 i Västerås. Provida 

Fastighets AB anför att de inte mottagit brevet med anledning av att det skickats till fel 

adress och att villkorsändringsmeddelande därför inte har delgivits hyresvärden, se 

aktbilaga 6. 

  

Johan Kretz  återkallar för sin huvudmans räkning ansökan i ärende 3262-17. 
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Hyresnämnden meddelar i parters och ombuds närvaro följande 

 

BESLUT i ärende 3262-17 

 

På grund av återkallelse skrivs ärendet av från fortsatt handläggning. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga. (Överklagas senast den 4 januari 2018) 

 

 

YRKANDE 

1488-17 

Vanessa Wikstrand, genom Johan Kretz, yrkar i enlighet med ansökan att nämnden 

ska fastställa månadshyran avseende Vanessa Wikstrands bostadslägenhet med adress 

Papegojvägen 11 B i Västerås till 4 700 kr i månaden, att gälla från och med den 1 

augusti 2017. 

 

Provida Fastighets AB, genom Benny Axelsson, bestrider yrkandet och yrkar för 

egen del att hyran ska lämnas oförändrad.  

 

GRUNDER 

Vanessa Wikstrand hyr en bostadslägenhet på två rum och kök av Provida Fastighets 

AB på Papegojvägen 11B. Bostadslägenheten är på 49 kvm och saknar 

förhandlingsordning. Villkorsändringsmeddelande har delgivits hyresvärden den 25 

januari 2017. 

 

Hyresgästens hyra ligger långt över de högsta, förhandlande hyrorna för likvärdiga 

lägenheter. Bruksvärdet för lägenheten är betydligt lägre än nu utgående månadshyra. 

Fastigheten är byggd år1939 och de moderniseringar som gjorts i prövningslägenheten 

motiverar inte den nuvarande hyresnivån uppgående till 7 055 kr per månad.  

 

Prövningslägenheten är en ombyggd vind med snedtak, främst i köket vilket begränsar 

för en längre person att arbeta där.  Lägenheten tillskapades 2012. Ytterdörren är 

endast 180 cm hög och det saknas även en brevlåda. Dessa faktorer påverkar 

bruksvärdet negativt. Utöver hyran tillkommer avgift om 210 kr för parkeringsplats.  
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De bakgrundsmaterial som motparten har anfört som jämförelselägenheter är inte 

likvärdiga. Samtliga är nyrenoverade och har hög standard.  

 

Johan Kretz redogör för sin syn på jämförelsehyrorna i aktbilaga 9 och påtalar att han 

anser att uppgifterna till viss del är felaktiga.  

 

Benny Axelsson instämmer i de uppgifter som hyresgästen har lämnat om 

prövningslägenheten storlek, utrustning etc. men kompletterar med att takhöjden är ca 

240 cm, kabel-TV ingår i hyran och det är stadsnät indraget men hyresgäst tecknar eget 

abonnemang avseende internet. Lägenheten är även utrustad med en extra frys och en 

kombinerad tvättmaskin och torktumlare. Från vardagsrummet är det en utgång till ett 

förvaringsutrymme som inte inräknas till boarean. I badrummet finns även en 

handdukstork som är kopplad på fastighetens radiatorslinga. Boytan är mycket större 

än vad som är angivet i kontraktet, men pga. av snedtaket så mäter man inte hela 

golvytan. Den totala golvytan med förrådsutrymmena är ca 104 kvm. 

 

Det antecknas att ingen av parterna åberopar någon jämförelselägenhet som direkt 

jämförbar. Båda parterna har åberopat bakgrundsmaterial. Ordföranden hör efter om 

det finns intresse för förlikning. Nämnden för förlikningsdiskussioner enskilt med 

parterna i enlighet med den så kallade Göteborgs-modellen.   

 

När sammanträdet åter ropas på och nämnden lägger fram följande 

 

FÖRLIKNINGSFÖRSLAG 

Att parterna enas om en månadshyra uppgående till 5 950 kr från och med den 1 

augusti 2017. 

 

Hyresgästen meddelar att förlikningsförslaget förkastas och det antecknas att det 

uppenbart saknas förutsättningar för förlikning. 
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I och med detta tar sammanträdet paus och nämnden, parter och ombud förflyttar sig 

till prövningslägenheten för besiktning. 

 

I parter, ombud och biträdens närvaro genomförs besiktning av prövningslägenheten, 

varvid följande antecknas. 

 

BESIKNINGSANTECKNINGAR 

Entrédörren är försedd med lås och portkod. Prövningslägenheten är belägen två 

trappor upp. Ingen brevlåda finns utan hyresgästen har tygpåse upphängt istället. Dörr 

av äldre standard och lägre höjd, ca 180 cm. Liten hall med plastmatta.  

 

Till vänster ligger badrum, som liksom lägenheten i övrigt är byggt år 2012. Dörren 

slår i snedtaket när den öppnas helt.  Badrum med helkaklade väggar, klinkers på 

golvet, utanpåliggande rör, duschhörna med draperi, pax-fläkt, handfat med 

engreppsblandare, toalettstol, tvättmaskin med torktumlare, badrumsskåp med 

spegeldörrar, handdukstork,  två eluttag. 

 

Köket är placerat mitt i lägenheten. Får naturligt ljus genom takfönster ovanför 

spishällen, utrymmet för köket är rektangulärt och utgör samtidigt passagen mellan 

sovrum, hall och vardagsrum. Taket lutar över hela arbetsytan, snedtak över diskbänk, 

spis med häll och varmluftsugn. Halvkyl och mindre frys. Ovanför spisen finns 

takfönster. I ett av förvaringsutrymmena finns en frysbox som ingår i hyran. Plastgolv 

i kök. Endast nedre köksskåp. Kolfilterfläkt i snedtaket. Utrymme för mindre matplats 

i form av barbord för två personer i det öppna utrymmet mellan hall och arbetsytorna i 

köket. Rakt ovanför bordet finns ett slags takfönster som tillåter visst ljusinsläpp från 

den oinredda vinden ovanför lägenheten. 

 

Vardagsrummet har parkettgolv. Snedtak med tre stora takfönster.  Djup kattvind i 

vardagsrummet med golv och tapet. Dörr på kortsidan leder ut till mindre 

förvaringsutrymme i en mellan-hall som leder till ytterligare en dörr ut till intilliggande 

trapphus. 
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Sovrummet har parkettgolv och ett fönster på gaveln av äldre standard. Från en dörr i 

sovrummet ges tillgång till ouppvärmt förvaringsutrymme i kattvinden. En inbyggd 

garderob i sovrummet.  

 

_________________________ 

 

Parternas ombud slutför sin respektive talan. 

 

Parterna informeras om att beslut i ärendet kommer att meddelas efter enskild 

överläggning. Beslutet kommer att meddelas och finnas tillgängligt på nämndens 

kansli den 22 december 2017 klockan 10.00 samt skickas till parterna per post. 

 

Sammanträdet, som pågick mellan klockan 09.00–12.00, förklaras avslutat. 

 

Hyresnämnden har därefter enskilt överlagt till följande 

 

BESLUT i ärende 1488-17 (att meddelas den 22 december 2017, kl. 10.00) 

1. Villkoren i hyresavtalet mellan, å ena sidan Provida Fastighets AB och, å 

andra sidan Vanessa Wikstrand, ska från och med den 1 augusti 2017 ändras så att 

hyra ska utgå med 5 800 kr per månad. 

 

2. Övriga hyresvillkor ska i hyresavtalet gälla oförändrade. 

 

Provida Fastighets AB åläggs att till hyresgästen betala tillbaka vad som bolaget till 

följd av beslutet i punkt 1 har uppburit för mycket jämte ränta. Ränta från respektive 

förfallodag till dess beslutet har vunnit laga kraft, ska beräknas enligt 5 § räntelagen, 

och för tiden därefter ska ränta utgå enligt 6 § räntelagen.  

 

Skäl 

Yrkanden och grunder 

Vanessa Wikstrand har, såsom talan slutligen har bestämts, yrkat att hyresnämnden ska 
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fastställa hyran för prövningslägenheten till 4 700 kr att gälla från och med den 1 

augusti 2017. Grunden är att begärd hyra är skälig. 

 

Provida Fastighets AB har bestritt ansökan och helt motsatt sig sänkning av hyran. 

Bolaget anser att den hyra som gäller idag är skälig. 

 

Utredning 

Hyresnämnden har, utöver den skriftliga handläggningen, hållit sammanträde i ärendet 

och genomfört besiktning av prövningslägenheten. Bakgrundsmaterial har åberopats av 

båda parter. 

 

Hyresnämndens bedömning 

Hyra ska enligt 12 kap. 55 § första och andra styckena jordabalken (JB) bestämmas 

enligt följande. Om hyresvärden och hyresgästen tvistar om hyrans storlek, och tvisten 

hänskjuts till nämnden med stöd av 12 kap. 54 § JB, ska hyran fastställas till ett skäligt 

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

för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga. Vid prövning enligt 

första stycket ska främst beaktas sådan hyra för lägenheter som har bestämts i 

förhandlingsöverenskommelser enligt hyresförhandlingslagen (1978:304). 

Om hyra kan sättas genom en direkt jämförelse med andra lägenheter anses hyran inte 

vara oskälig om den överstiger jämförelselägenhetens hyra med upp till fem procent, 

det s.k. påtaglighets-tillägget. De jämförelselägenheter som representerar den högsta 

hyresnivån bildar utgångspunkten för fastställande av prövningslägenhetens hyra. 

 

När som i detta fall ingen av parterna har åberopat någon jämförelselägenhet som de 

anser vara direkt jämförbar med prövningslägenheten, ska hyresnämnden fastställa 

hyran genom en allmän skälighetsbedömning grundad på parternas utredning i ärendet 

samt hyresnämndens kännedom om det allmänna hyresläget på orten. Om hyran inte 

kan sättas genom en direkt jämförelse med andra lägenheter, utan efter en allmän 

skälighetsbedömning, finns det inte utrymme för att göra ett påtaglighetstillägg. 
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Hyresnämnden konstaterar inledningsvis att nämnden delar parternas uppfattning om 

att prövningslägenheten har en hel del speciella egenskaper innebärande att det är 

mycket svårt att tänka sig att det finns särskilt många lägenheter på orten som skulle 

lämpa sig för en direkt jämförelse. Prövningsobjektet utgörs av en vindsvåning mellan 

två trappuppgångar i ett sådant flerfamiljshus som uppförts i stor omfattning under 

1940 och 1950-talen. Lägenheten består av rum i fil där köket/hallen utgör mitten och 

där sovrum och vardagsrum är belägna i varsin riktning från köket. Takhöjden 

upplevdes av nämnden, vid besiktningen, som lägre än normalt i större delen av 

lägenheten men i sovrummet är takhöjden högre än i resterande delen av lägenheten. 

Stora delar av lägenheten har snedtak, något som enligt nämndens majoritet upplevdes 

ge en begränsade effekt på känslan av rymlighet men också som en inte oväsentlig 

trivselfaktor. Lägenhetens belägenhet under snedtak erbjuder också flera, 

förhållandevis mycket stora, förvaringsutrymmen av varierande nytta för hyresgästen. 

Hyresnämnden bedömer att i vart fall de två största utrymmena utgör en tillgång för 

hyresgäster i allmänhet som förhyr en lägenhet av prövningslägenhetens storlek. 

Lägenheten är tillskapad år 2012 och modernitetsgraden är hög i jämförelse med den 

allmänna nivån i det bakgrundsmaterial som har åberopats av hyresgästen. Den låga 

höjden på entrédörren får anses ha en negativ inverkan på prövningslägenhetens 

bruksvärde och likaså avsaknaden av brevlåda, den lägre takhöjden, det begränsade 

utrymmet för matplats i det öppna utrymme som utgör kök som övergår till hall. 

Arbetsdelen av köket är placerad under snedtak, vilket skulle kunna  utgöra en viss 

olägenhet för en längre person som arbetar där. 

 

Hyresgästen har åberopat en förteckning över ett förhållandevis stort antal 

bostadslägenheter uppgående till mellan 47 och 51 kvm fördelade på två rum och kök. 

Hyrorna för dessa lägenheter är bestämda genom förhandlingsöverenskommelse och 

lägenheterna fördelar sig på en rad olika adresser inom Västerås. Lägenheterna är 

belägna i byggnader huvudsakligen uppförda mellan år 1944 och 1958. Varken 

parterna eller nämnden känner till att någon av dessa fastigheter har ROT-renoverats. 

De redovisade normhyrorna varierar huvudsakligen mellan 950 kr  och 1050 kr. 
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Av hyresvärden åberopade jämförelselägenheter i fastigheterna Gippen 4 och 5 

uppfördes år 2003 och är belägna vid Östermälarstrand med fri utsikt över Mälaren 

från stora inglasade balkonger. Hyresnämnden bedömer att lägenheter i dessa två 

fastigheter skiljer sig markant från prövningsfastigheten i flera avseenden och att 

relevansen av dem som bakgrundsmaterial därför är begränsad. Hyresvärden har dock 

också åberopat bakgrundsmaterial i form av ett mindre antal lägenheter i byggnader 

ursprungligen uppförda mellan 1939 och 1953, men som genomgått omfattande 

ombyggnadsåtgärder 1988/89 och när det gäller fastigheten Freden 7 år 2012. 

Jämförelselägenheterna varierar mellan 54 och 60 kvm och de redovisade hyrorna 

mellan 6 877 kr och 7 657 kr. 

 

Hyresnämnden bedömer mot bakgrund av den utredning som har åberopats av parterna 

i ärendet och de iakttagelser som nämnden har gjort vid besiktningen, med hänsyn 

tagen till lägenhetens centrala läge, mycket speciella planlösning, utformning, 

ljusinsläpp, utrustningsstandard och goda tillgång till biytor för förvaring, att skälig 

hyra för prövningslägenheten uppgår till 5 800 kr. 

 

Hyresnämnden får inte besluta om ändrade hyresvillkor avseende tiden före det 

månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från dagen för ansökan enligt 12 

kap. 55 d § första stycket JB. Beslut om ändring av hyresvilloren får inte heller avse 

tiden innan sex månader förflutit efter de förut gällande villkoren började tillämpas. 

Hyresnämnden får, enligt tredje stycket, när det finns skäl till det, förordna att beslut 

om villkorsändring ska gälla från en tidigare tidpunkt än vad som sagts i första och 

andra styckena i paragrafen. Hyresnämnden finner att de nya villkoren ska gälla från 

och med den 1 augusti 2017, i enlighet med Vanessa Wikstrands ansökan. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga. (Överklagan senast den 12 januari 2018) 

 

Skiljaktig mening av nämndens ledamot Hans-Göran Lång 

Jag, ledamoten Hans-Göran Lång, är i beslutet av skiljaktig mening och anser att skälig 

hyra för prövningslägenheten istället ska vara 5 300 kr att gälla från den 1 augusti 

2017. Jag delar majoritetens uppfattning om att hyran ska fastställas genom en allmän 



  Sid 10 

HYRESNÄMNDEN I VÄSTERÅS PROTOKOLL 

2017-12-14 

1488-17 
  

 

 

skälighetsbedömning och att det är svårt att hitta jämförbara lägenheter på orten. Jag 

delar också majoritetens uppfattning om att utrustningsstandarden är att bedöma som 

hög och att lägenheten är försedd med rikligt med vindsförrådsutrymmen, men jag 

bedömer att köket är så beskaffat att lägenheten möjligen ska kvalificeras som två rum 

och kokvrå. Vidare bedömer jag att den förhållandevis låga takhöjden och 

dörröppningen i entrén bör få ett större genomslag på hyran i sänkande riktning, än vad 

hyresnämndens majoritet har bedömt. Mot bakgrund härav bedömer jag att skälig hyra 

för lägenheten, vid en samlad bedömning, ska fastställas till 5 300 kr per månad. 

 

Tablo Hassan 

Prot. uppvisat 2017-12-21// 

 

 


