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Fredrik Råsberg & Per Dalemo  //  Wistrand

Advokaten har ordet

 Mycket intresse – och därmed mycket kapital – söker sig 
till hotellfastigheter och hotellindustrin. Marknaden 
har blivit mer och mer transparent och aktörerna mer so-

fistikerade. På fastighetsägarsidan finns aktörer som med egna eller 
andras kapital är verksamma med hotellfastighetsutveckling och 
hotellfastighetsförvaltning. På hotelloperatörssidan finns företag 
som är experter på att driva hotell. 

Arbetet med att skapa nya hotell – något som parallellt sker på 
många ställen runt om i Sverige – har blivit föremål för en alltmer 
strukturerad och professionaliserad process. De externa hotell-
projekten har numera stora likheter med företagsöverlåtelser som 

sker inom ramen för strukturerade processer, så kallade controlled 
auctions. Skapandet av ett nytt hotell är ett komplext arbete och 
ställer stora krav på deltagarna i processen. Parterna behöver säkra 
kompetens vad gäller konceptfrågor, tekniska aspekter, ekonomi/
finans och – glädjande nog för vårt skrå – juridik. 

Typiskt sett kan det gå till så här: Fastighetsägaren struk-
turerar en bud- och förhandlingsprocess för ett antal utvalda 
operatörer som bjuds in att delta. Syftet är att hitta ett vinnande 
operatörsbud. Utvärdering sker med hjälp av interna och/eller 
externa experter på hotellmarknaden, teknik och juridik. Buden 

Bra hotellhyresavtal 
kräver genomarbetning 
och balans

 Hotellhyresavtal kan skilja sig på flera sätt från många andra hyresavtal. Vad 
ska man tänka på för att bästa möjliga förutsättningar ska ges åt båda parter?
 Per Dalemo och Fredrik Råsberg på Wistrand reder ut begreppen.

PER DALEMO

Ålder: 41.

Bor: Hovås, Göteborg.

På Wistrand sedan: 2009.

Tidigare arbetsgivare: New Wave 
Group, MAQS, Lawrence Graham 
London.

Fritidsintressen: Tennis, golf och jakt.

FREDRIK RÅSBERG

Ålder: 44.

Bor: Vallentuna, Stockholm.

På Wistrand sedan: 2000.

Tidigare arbetsgivare: -

Fritidsintressen: Familj och vänner, 
träning.

bedöms efter en kombination av bland annat konceptuell styrka, 
operatörens tidigare meriter, finansiell position, ekonomiska villkor 
i hyresavtalet och övriga legala villkor i hyresavtalet. Exempel på 
viktiga legala villkor är ansvar för investeringar, gränsdragningar 
beträffande underhåll och reglering av immateriella rättigheter till 
hotellkonceptet. Fastighetsägaren försöker hitta den som samman-
taget är mest lämpad att sköta driften. Den lycklige vinnaren får 
driva och utveckla hotellet framöver. Det är viktigt att projektet är 
väl genomarbetat och att båda parter har gemensamma förutsätt-
ningar. Projektledningen är avgörande för utfallet. 

Ett väldisponerat hotellhyresavtal kan hjälpa parterna 
att göra hotellet framgångsrikt. Då blir hotellet även värdefullt och 
alltså en god investering.

Hotellfastighetsmarknaden är transaktionsintensiv. Det köps 
och säljs såväl stora hotellfastighetsportföljer som enskilda hotell-

fastigheter. Det sker också relativt ofta transaktioner på operatörs-
sidan. Parterna bör därför vinnlägga sig om att drafta hotellhyres-
avtalet så att det blir robust för ägarförändringar. Det finns behov 
av anpassade regler för konsekvenser av ändrat ägande eller ändrad 
kontroll. Det är inte alls säkert att traditionella – anglosaxiskt in-
spirerade – så kallade change of control-bestämmelser är lämpliga. 
Dessa har ofta den drakoniska konsekvensen att avtalet kan sägas 
upp vid ägarförändring. Det kan vara bättre att fokusera på att 
avtala om frågor som informationsskyldighet vid förhandlingar 
om ägarbyte, eller rentav införa regler om förköp eller hembud av-
seende aktier eller rörelse om ägarförändring blir aktuell. Bestäm-
melserna bör vara nyanserade och skrivas mot bakgrund av den 
relativt höga förekomsten av transaktioner i branschen. Parterna 
har ett gemensamt intresse i att bevara värdet i hotellet både vad 
gäller fastigheten och driften, vilket kan gynnas av vissa omsätt-
ningsmöjligheter.

B
IL

D
E

R
: W

IS
T

R
A

N
D

 Fredrik Råsberg.  Per Dalemo.

TEMA: FASTIGHETSJURIDIK



42   FASTIGHETSSVERIGE  ⁄⁄  2  2016

VI KAN INTE ALLT.
För dig som kund är det viktigt att vara säker på att du får den 
mest kvalificerade hjälpen när det behövs. Istället för att 
sprida ut vår kompetens på alltför många discipliner har vi 
på Cederquist därför valt att fokusera på åtta affärsjuridiska 
områden som vi kan utan och innan – så att du alltid kan räkna 
med bästa möjliga leverans.

RANKADE TOPP 3 PÅ DET VI GÖR.
Vi är rankade topp tre i Sverige på de områden som vi är aktiva 
inom; däribland fastighetsrätt, arbetsrätt och konkurrensrätt. 
Självklart är vi stolta över det. Vi ser det nämligen som en 
bekräftelse på att vår strävan efter att hela tiden bli bättre  
ger resultat. Att vi lyckas se möjligheterna för våra kunder,  
och att de uppskattar att vi kan erbjuda det lilla extra. Så 
visst är vi glada – men mer över resultaten än utmärkelserna.

STORA NOG, TILLRÄCKLIGT SMÅ.
Vi är övertygade om att våra kunder tjänar på att vi är en stor 
liten advokatfirma. Med drygt hundra personers samlade 
kompetens är vi nämligen tillräckligt stora för att kunna ta 
oss an de största uppdragen, och samtidigt tillräckligt små
för att vara flexibla, snabbfotade och lyhörda inför våra kunders 
behov. Kort sagt: precis lagom.

3 SAKER DU INTE VISSTE
OM CEDERQUIST.

CEDERQUIST.SE
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Hotellhyresavtal har typiskt sett långa löptider, de kan 
ligga på 20 eller 25 år. Detta förstärker avtalets karaktär av partner-
skap. Under den långa hyrestiden kan mycket förändras. Det kan 
inträffa väsentliga förändringar i hotellets närmiljö, det kan ske 
betydande revideringar av branschen eller avgörande konjunktur-
förändringar. Kontraktet bör ta höjd för sådana större förändringar. 
Parterna kan behöva anpassa sig till nya omständigheter varför 
det är lämpligt med regleringar av konsekvenser av exempelvis 
fundamentalt ändrade kostnader eller nya lagregler för verksamhe-
ten. Det kan tänkas att väl avvägda omförhandlingsbestämmelser 
är lämpliga eftersom de bidrar till flexibilitet.

Ett förhandlat hotellhyresavtal med lång löptid 
innehåller typiskt sett skyldigheter för båda parter till tämligen 
omfattande investeringar i fastigheten och hotelldriften, men 
också i gränssnittet däremellan. I Sverige talar man förenklat om 
ansvar för drift, underhåll eller utbyte. Parterna bör reglera vem 
som ansvarar för att utföra åtgärden, vilken kvalitet som ska till-
lämpas och vem som ska finansiera den. Systemet är detaljerat 
och det krävs stor erfarenhet för att navigera rätt i definitioner, 
gränsdragningslistor, äganderättsfrågor, på vilken nivå underhållet 
ska hållas, i vilket skick egendomen förväntas vara vid hyrestidens 
slut, hantering av tvistlösning och mycket annat. Frågorna bör gås 
igenom noga i avtalsförhandlingsprocessen, även om de kommer 
att ha sin egentliga effekt flera år senare.

Ett annat bra exempel på parternas gemensamma intressen är 
frågan om hyran. Den metod för hyresstruktur som numera får 
betraktas som standard i hotellbranschen bygger på kombinatio-
nen av en procentuell hyra, omsättningshyra, och en garanterad 
bottenhyra, minimihyra. Omsättningshyran utgår typiskt med en 
relativt hög procentsats på hotellets omsättning på logi och en 
lägre procentsats på dess intäkter från restaurang. Det vanligaste 

är att hyresgrundande omsättning – på vilken omsättningspro-
centen ska appliceras – är bruttoomsättning men med avdrag för 
så kallade intäktsreduktioner, som vissa rabatter och avgifter till 
kontokortsföretag. Andra avdrag förekommer också. I så måtto 
är alltså underlaget snarast ett nettounderlag. Förhandlingsfrågor 
vad gäller minimihyran är, förutom dess storlek, hur länge den ska 
gälla, hur den ska indexeras och om den ska vara föremål för en 
upptrappning under hyrestiden. Om omsättningshyran är större 
än minimihyran, utgår omsättningshyra och tvärtom. Minimihy-
ran är en lägsta säkerhetshyra och i realiteten blir ingen part nöjd 
om hotellet endast ger minimihyra. På en sådan nivå har hotellet 
vanligtvis utmaningar vad gäller lönsamhet och det ligger därför i 
båda parters intresse att omsättningshyran blir så hög som möjligt. 
Detta trots att det kan låta konstigt vid första påseende.

Trots att det på ytan finns grundläggande motstående intres-
sen mellan fastighetsägaren och hotelloperatören, kännetecknas 
hotellhyresavtal ofta av tydliga gemensamma intressen och möj-
ligheter till potentiella uppsidor för båda parter. Hotellmarknaden 
är vidare konjunkturberoende och tuff konkurrens råder. För att 
skapa ett framgångsrikt hotell behövs ett bra hotellhyresavtal.  

WISTRAND

Wistrand är en av Sveriges största advokatbyråer med närmare 200 medarbe-
tare på kontoren i Stockholm och Göteborg. Wistrand har en stark ställning som 
rådgivare inom fastighetsförvärv på den svenska marknaden och företräder 
såväl svenska som internationella kunder. Förutom vid förvärv av fastigheter och 
fastighetsbolag fungerar Wistrand som rådgivare vid andra typer av fastighets-
relaterade ärenden som fastighetsleasing, exploateringar och omstruktureringar. 
Wistrand tillhandahåller kontinuerligt juridisk rådgivning vid övriga frågor som 
har anknytning till ägande, förvaltning och nyttjande av kommersiella fastigheter, 
som kommersiella hyres- och nyttjanderättsfrågor, finansiering, fastighetsbild-
ning, plan- och bygglov, tillstånd samt fel- och skadeståndsansvar. 

»Parterna bör
reglera vem som 
ansvarar för att 
utföra åtgärden, 
vilken kvalitet 

som ska tillämpas 
och vem som ska 
finansiera den.«
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