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HYRESKONTRAKT  

För i första hand kontor och lokaler av enklare beskaffenhet 

 

1 § Avtalsparter 
 
Hyresvärd 

Namn 
 

 
Personnr/orgnr  

 

Adress 
 

 
Postnr och postort 

 

Telefon 
 

 
Mobiltelefon 

 

E-post 
 

 
 

 

 
Hyresgäst 

Namn 
 

 
Personnr/orgnr  

 

Adress 
 

 
Postnr och postort 

 

Telefon 
 

 
Mobiltelefon 

 

E-post 
 

 
 

 

 

2 § Lokalen 

Fastighetsbeteckning 

 

 

 

 

Adress 

 

 

Gäller till och med 

 

Kommun 

 

 

 

 
 

 
Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut i befintligt skick för att användas till ☐Kontors-

rum ☐Affärslokal ☐Annat, vad:    . Lokalen omfattar va 
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______ m2 och är belägen i plan _______. Till lokalen (kryssa) ☐hör ☐hör inte plats för 

skylt. 

3 § Hyrestid och uppsägning, förlängningstid 

☐ Fr.o.m.    tills vidare. Uppsägning av detta kontrakt skall ske skriftligen ti-

digast till det månadsskifte som inträffar närmast efter ______ månader efter uppsägning. 

☐ Fr.o.m.    t.o.m.   . Uppsägning av detta kontrakt skall 

ske skriftligen minst ______ månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall är 

kontrakt för varje gång förlängt med ☐ ______ år ☐ ______ månader. 

4 § Hyra 

Hyresgästen skall betala hyra med ____________ kronor per år exklusive moms jämlikt 6 §. 

Höjning av ovan angiven hyra sker  

☐ per den 1 januari varje år med ______ procent, beräknad på föregående års hyra. 

☐ i enlighet med bifogad indexklausul. 

Fastighetsskatt ☐ersätts med ____________ kr per år ☐ är på hyresvärdens ansvar. 

5 § Driftskostnader 

 

Kryssa 

Ingår i hyra Hyresgästen har egen 

abonnemang 

Hyresgästen betalar i enlig-

het med bifogad driftskost-

nadsklausul 

El    

Vatten    

Värme    

Varmvatten    

Kyla    

Ventilation    

WiFi    

Utskriftsmöjlighet    

Annat, vad: 

____________ 
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6 § Hyresgästens och hyresvärdens momsplikt 

Hyresgästen (kryssa) ☐ska ☐ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.  

☐ Fastighetsägaren/hyresvärden är skatteskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyres-

gästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms. 

☐ Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skatteskyldig till moms för uthyrning av 

lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms. 

Momsen, som skall betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, 

enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på hyran, på i förekommande fall enligt 

hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar. 

7 § Hyrans betalning 

Hyran betalas (kryssa)  

☐utan anfordran ☐med separat fakturering  

i förskott senast sista vardagen före varje  

☐kalendermånads början ☐kalenderkvartals början  

genom insättning på  

☐ PlusGiro nr: __________________ 

☐ BankGiro nr: __________________ 

☐ Bankkonto nr: __________________, clearing nummer ___________________ 

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enlig räntelagen, dels ersätt-

ning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagstiftningen om ersättning för inkassokostna-

der m.m. 

8 § Underhåll 

☐ Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen. 

☐ Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av ytskikt på golv, väggar och 

tak. Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet och inte inom skälig tid vidtar rät-

telse efter skriftlig uppmaning har hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens 

bekostnad. 

Hyresvärden ska ombesörja skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma ut-

rymmen. 
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9 § Försäkringar 

Det åligger hyresvärden att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring. Hyres-

gästen är skyldig att teckna och vidmakthålla företagsförsäkring för den verksamhet som be-

drivs i lokalen. Såväl hyresvärdens som hyresgästens försäkring ska omfatta skada orsakad av 

tredje man. 

☐ Hyresvärden ☐ Hyresgästen ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen till-

hörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar som leder till 

eller från lokalen. 

10 § Säkerhet 

Hyresgästen skall till hyresvärden senast den ______ / ________________ 20___ lämna sä-

kerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom 

☐ Borgen 

☐ Bankgaranti om _____________ kr 

☐ Deposition om ____________ kr 

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriften tidpunkt är detta kontrakt förfallet, 

om hyresvärden före tillträdet så påfordrar. 

11 § Särskilda bestämmelser 

Man (kryssa) ☐får ☐får inte röka inomhus. Husdjur ☐är ☐är inte välkomna.  

       

       

       

       

12 § Underskrift 

Detta hyreskontrakt är upprättat i två lika lydande exemplar, av vilka hyresvärden och hyres-

gästen tagit var sitt. 

Antal bilagor  . 

Ort, datum 
 

 
Ort, datum 
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Hyresvärd 
 

 

Hyresgäst 
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