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Advokaten har ordetTEMA: FASTIGHETSJURIDIK

 Hotellmarknaden i Stockholm, Göteborg och Malmö fort-
sätter att expandera. Rumskapaciteten är hög framförallt 
i Stockholm, och den fortsätter att öka. Den senaste tiden 

har vi framförallt kunnat se stora ombyggnadsprojekt, exempelvis 
Haymarket, At Six/Hobo och Bank Hotel, men även nybygg-
nationsprojekt såsom Grow Hotel i Solna. Med ett ökat antal 
hotell ökar även hotelltransaktionerna. Hotell har blivit en mer 
accepterad tillgång och intresset har ökat från investerare som inte 
tidigare har någon erfarenhet av just hotell. På investerarsidan ser 
vi mycket nytt kapital som letar efter hotellfastigheter med det 
bästa läget, och konkurrensen om objekten är stenhård. Hotell i 
bra lägen säljs allt oftare på samma nivåer som kontorsbyggnader 
och den tidigare ”riskpremien” har försvunnit. Investerarna börjar 

nu istället inse värdet av låga driftskostnader i hotellfastigheter och 
fördelarna med de långa, trygga hyreskontrakten utan kontinuer-
liga omförhandlingar och perioder utan hyresgäster. 

Det finns dock betydande skillnader mellan att äga och förvalta 
hotellfastigheter jämfört med andra typer av fastigheter. En 
kontorsfastighet hyrs till exempel oftast ut till ett flertal hyresgäs-
ter, medan en hotellfastighet bara har en hyresgäst. Det är därför 
viktigt med tydliga skiljelinjer i hyresavtalet om hur fastigheten 
ska underhållas och vem som ansvarar för vad för att undvika 
värdeförluster och framtida tvister. 

Hotellhyresavtalens särdrag gör det extra viktigt att inte bara 
anlita en erfaren hotellkonsult vid ett förvärv utan också noggrant 
se över avtalen utifrån ett legalt perspektiv; det kan straffa sig dyrt 
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att bara använda sig av de ”gamla vanliga blanketterna”. Vi på 
Hannes Snellman har omfattande erfarenhet av förhandling och 
upprättande av hotellhyresavtal, och förvärv av hotellfastigheter. 
Nedan listar vi fem viktiga punkter att beakta vid en granskning    
av ett hotellhyresavtal inför ett eventuellt förvärv:  

1 Långsiktighet och flexibilitet
Marknadspraxis för hotellhyresavtal är att avtalen löper på betyd-
ligt längre tid än exempelvis en kontorslokal. Ett hotellhyresavtal 
har vanligtvis en löptid på cirka 15–20 år, ett kontorshyresavtal 
brukar löpa på tre till fem år. Uppsägningstiden varierar, men är i 
genomsnitt cirka tolv till 18 månader för att kunna möjliggöra en 
bra avveckling/flytt för hyresgästen samt för att hyresvärden ska ha 
tillräcklig tid att hitta en ny operatör om så skulle vara önskvärt. 
En varningslampa bör därför börja blinka vid kortare avtalstid 
och/eller uppsägningstid. Tänk således alltid långsiktigt när avtalen 
granskas – kommer avtalet fungera lika bra om tio, 15 eller 20 år? 
Försök att titta på och kalkylera så många risker som möjligt. 
Flexibilitet och långsiktighet bör vara ledorden, men glöm inte 
bort att ni ska samarbeta med er avtalspartner under en lång tid – 
tillåter hyresavtalet ett gott samarbetsklimat?

2 Koncept och varumärke
Ett hotell är oftast så mycket mer än bara ett hotell. Det kan fin-
nas en ovärderlig upparbetad goodwill och ett koncept som gör 
hela hotellupplevelsen, och du som förvärvare vill naturligtvis inte 
riskera att förlora detta. Det är därför alltid viktigt att granska hur 
avtalet reglerar frågor kring koncept och varumärke. I ett bra ho-
tellhyresavtal ska konceptet genomsyra hela avtalet. Verksamheten 
ska bedrivas i enlighet med de riktlinjer och principer som beskrivs 
i avtalet. Det är här viktigt att kontrollera om det finns några sank-
tioner kopplade till om operatören skulle bryta mot överenskom-
met koncept och standard. Ta ett helhetsgrepp kring dessa frågor 
och försäkra er om att samtliga parter har samma vision kring 
hotellets affärsmodell och koncept samt att denna vision till fullo 
återspeglas i avtalet. 

3 Investeringar 
Ett hotellhyresavtal som löper på lång tid innehåller vanligtvis 
olika skyldigheter för båda parter vad gäller investeringar i fastig-
heten, men också ansvar för drift, underhåll och utbyte. Parterna 
bör ha tydliga regleringar om vem som ska utföra olika åtgärder, 
kvalitén på dessa samt vem som ska bekosta arbetet. Dessa gräns-
dragningslistor är oftast mycket detaljerade, och det krävs bety-
dande erfarenhet för att kunna navigera rätt. Här är det än en gång 
viktigt att se över möjligheterna till flexibilitet i avtalet, finns det 
någon möjlighet att omförhandla vissa delar av underhållsansvaret? 

En annan viktig punkt att observera på temat investeringar är vad 
som ska hända med hyresgästens (det vill säga operatörens) investe-
ringar och egendom vid hyresförhållandets slut. Risken blir annars 
att operatören tar med sig stora delar av inredningen. För att undvika 
onödig värdeförstöring bör avtalet föreskriva att hyresvärden har 
optionsrätt på att köpa loss kvarvarande inredning till visst restvärde. 

4 Hyra
Hyran för hotellokaler är som huvudregel omsättningsbaserad. 
Detta innebär att samtliga direkta och indirekta intäkter hänför-
liga till verksamheten ska ingå i beräkningen av omsättningshyran. 
På så vis skapas tydliga incitament för både hotelloperatören och 

fastighetsägaren att kontinuerligt öka hyresgästens omsättning. 
Omsättningshyra utgår typiskt sett med en relativt hög procentsats 
på hotellets omsättning på logi och en lägre procentsats på intäkter 
från restaurang eller liknande. Beräkningen sker oftast i enlig-
het med olika kontogrupper enligt branschorganisationen Visitas 
kontoplan för hotell- och restaurangverksamhet. Avdrag brukar 
medges för intäktsreduktioner, exempelvis avgifter till kontokorts-
företag och hotellsajter. 

Det ska alltid finnas en garanterad bottenhyra, så kallad 
minimi hyra. Minimihyran ska ses som en lägsta säkerhetsnivå, 
ingen av parterna bör vara nöjd om endast minimihyra utgår. 

Vidare bör det finnas ett tydligt incitament för hyresgästen att 
rapportera korrekt omsättning. Därför finns det oftast viten kopp-
lade till om en felaktig bruttointäkt rapporteras. 

5 Andrahandsuthyrning – momsvarning 
Många hotell i dag har så kallade ”longstay”-möjligheter där gäster 
kan hyra ett rum under en längre tid. Det är viktigt att vara upp-
märksam här då Skatteverket nyligen ändrat praxis kring moms-
pliktig verksamhet. Avdragsrätt för moms kräver att en momspliktig 
verksamhet bedrivs. Huvudregeln är att rumsuthyrning i hotell-
rörelse är momspliktig. Kravet är dock att det är fråga om ”tillfällig” 
logi. Vad som anses vara tillfällig logi har av Skatteverket uttryckts 
till max fyra månader. Det är därför värt att notera om det finns 
långtidsboenden på hotellet och vilka skattemässiga konsekvenser 
detta kan medföra för verksamhetens rätt till momsavdrag.  
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»Tänk alltid långsiktigt  
– kommer avtalet fungera lika 

bra om tio, 15 eller 20 år?«


