
I februari i år valde Fastighetsägarna att tillsammans med din hyresvärd att frånträda hyres
förhandlingarna gällande 2016 års hyror. Skälet var att man inte lyckats komma överens med 
Hyresgästföreningen. Därför är det nu hyresnämnden som ska avgöra den nya hyran. 

VAD INNEBÄR DETTA FÖR MIG SOM HYRESGÄST?

Hyresnämnden kommer att kontakta varje hyresgäst för 
att delge en kallelse. Men processen tar tid så det kan 
dröja. Du fortsätter under tiden att betala din hyra precis 
som vanligt enligt de hyresavier som kommer från din 
hyresvärd. Beloppet är detsamma som du betalar i dag.

KOMMER HYRESNÄMNDEN ATT KONTAKTA MIG?

Du som står på förstahandskontraktet kan komma att bli 
kontaktad av hyresnämnden när hyran i den här fastig-
heten ska prövas. Vid detta tillfälle kan några lägenheter 
behöva besiktigas. Hyresnämndens uppgift är att bedö-
ma lägenhetens bruksvärde, det vill säga det praktiska 
värdet en lägenhet har ur hyresgästens synvinkel.

HUR GÅR EN BESIKTNING TILL?

En besiktning innebär att det görs en inspektion på plats 
i en lägenhet. Hyran i lägenheten jämförs sedan med 
hyran i andra likvärdiga lägenheter. I bedömningen utgår 
man bland annat från lägenhetens standard, storlek och 
läge. På en besiktning kan representanter från hyres-
nämnden, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen 
vara med. 

NÄR FÅR JAG VETA VAD DEN NYA HYRAN BLIR?

I dagsläget vet vi inte när denna process är klar. Fram till 
dess gäller din nuvarande hyra. Du får information från 
hyresvärden när den nya hyran är klar.

BEHÖVER JAG BETALA HYRAN RETROAKTIVT?

Ja, det är troligt. Hur hög hyran blir vet vi inte i dags-
läget, men det kan vara klokt att spara undan någon 
hundralapp per månad för att täcka upp om det skulle 
bli en hyreshöjning.

HUR HÖG KAN MIN NYA HYRA BLI? 

Fastighetsägarna har i förhandlingarna föreslagit höjningar 
från 0 till 5 procent, i snitt handlar det om 2,1 procent. 
Hyresgästföreningens sista förhandlingsbud hade ett 
snitt på 0,42 procent. Den begärda snitt höjningen på 
2,1 procent skulle innebära en höjning på 126 kronor 
per månad för en lägenhet med en månadshyra på 
6 000 kronor.

Vill du veta mer? På www.fastighetsagarna.se/gfr 
finns mer information.

Fastighetsägarna är en branschorganisation med närmare 20 000 fastighets företag 
som medlemmar. Vi arbetar för en väl fungerande hyresmarknad och en allmänt 
respekterad fastighetsbransch. www.fastighetsagarna.se
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