
Hyresavtal 

 

§1 Tillämplighet 

Dessa allmänna hyresvillkor tillämpas vid uthyrning av utrustning och maskiner utan förare. 

Hyrestagaren förbinder sig juridiskt till dessa hyresvillkor genom att hyrestagaren hämtar ut / får 

levererat de maskiner som är bokade.  

§2 Hyresobjektet 

 Anses återlämnat när hyrestagaren har levererat hyresobjektet hos oss, alternativt att vi har hämtat 

det.  Hyrestagaren skall ansvara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet under hyrestiden. 

Hyrestagaren bekostar drivmedel. Hyresobjektet lämnas fulltankad, rengjord och smörjd och skall 

återlämnas fulltankad, rengjord och smörjd. Uthyraren tillhandahåller smörjmedel. Om objektet inte 

är fulltankat eller rengjort så kommer hyrestagaren debiteras för drivmedel och rengöring. 

Anmärkningar mot hyresobjektet skall anmälas till uthyraren samma dag som objektet är tillgängligt 

för hyrestagaren. Maskinen fotograferas vid avlämning och hämtning. Uppkomna skador som ej är 

normalt slitage debiteras hyrestagaren till den verkliga kostnaden för att reparera den uppkomna 

skadan.  

§3 Priser och avtal 

Avtalade hyror är inklusive moms om inte annat anges. Utnyttjas maskinen mer än ett arbetsskift om 

8 timmar debiteras skifttillägg. (gäller ej om objektet hyrs per timma). Fakturering med betalningstid 

10 dagar tillämpas, vid försenad betalning utgår påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt svensk 

räntelag. För stillestånd och driftsavbrott som uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra. 

Ersättningsmaskin ingår ej. Uthyraren har rätt att begära samt kopiera hyrestagarens legitimation. 

Vid hämtning av grävmaskin så måste giltigt körkort med rätt behörighet visas.  

§4 Användning 

Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden 

för vilket den är avsedd för. Hyresobjektet får inte utan särskilt tillstånd från uthyraren flyttas till 

annan arbetsplats än som avtalats eller användas av annan är hyrestagaren. På grund av stöldrisk får 

inte maskinen förvaras på maskintrailern, maskinen får ej heller lämnas utan översikt med nyckeln i 

tändningslåset. När maskinen inte är under uppsikt skall den förvaras på sådant sätt att risken för 

stöld och skada minimeras. Hyrestagaren har inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter 

till någon annan utan uthyrarens skriftliga medgivande.  

§5 Ansvar 

Hyrestagaren skall hålla uthyraren skadelös för skador som uppstår på hyresobjektet eller skador på 

annan egendom som uppstår till följd av användande av hyresobjektet. Uthyraren ansvarar dock för 

kostnad till följd av normalt slitage. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av 

hyresobjektet/tillbehör samt för samtliga skador som inte utgör normalt slitage. Skada skall i 

omedelbar anslutning till skadetillfället anmälas till uthyraren för beslut om hur hyresobjektet skall 

repareras. Hyrestagaren är skyldig att anmäla till polisen och uthyraren om hyresobjektet har blivit 

stulet. Hyresobjekt som har förlorats eller skadats p.g.a. oaktsamhet som inte är normalt slitage skall 

ersättas av hyrestagaren med ett belopp motsvarande uthyrarens självrisk. Mindre maskiner som 

inte är försäkrade ersätts med maskinens nyanskaffningsvärde. Hyrestagaren ansvarar under 



hyrestiden för skada som uppkommer för honom själv eller tredje part. Hyrestagaren ansvarar för all 

skada, det vill säga såväl person- och sakskador, följdskador som ren förmögenhetsskada som 

tillfogas honom själv eller tredje part i samband med hyresobjektets transport, placering, 

driftstörning eller användning under hyrestiden.  

§6 Hävande 

Part har rätt att häva avtalet om motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar 

vidtar rättelse efter erinran därom. Om hyrestagaren ej återlämnar hyresobjektet i avtalad tid eller 

eljest åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet äger uthyraren rätt att med omedelbar verkan 

häva avtalet och återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad. Om hyrestagaren inte erlägger 

betalning inom avtalad tid, ansöker om rekonstruktion, försätts i konkurs eller inleder ackords-

förhandlingar är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta 

hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad.  

§7 Tvist  

Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för de fall parterna 

inte enas. 
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