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Allmänna hyresvillkor 

§1. Tillämplighet 

Dessa villkor gäller vid hyra av maskiner och annan utrustning. Villkoren är integrerade i hyresavtalet. Villkoren 

skall gälla om inte annat avtalats mellan uthyraren och hyrestagaren skriftligen via avtal, mailkonversation eller 

liknande. 

§2. Leverans 

Alla hyresobjekt levereras fritt från uthyrarens lager och skall på hyrestagarens bekostnad levereras till pro-

jektet samt återlämnas till uthyraren på överenskommet datum. Frakt bokas av uthyraren och/eller enligt över-

enskommelse med hyrestagaren. 

§3. Hyrestid 

Hyrestiden räknas från och med den dag då hyresobjektet avhämtas, levereras av uthyraren eller hålls tillgäng-

lig för avhämtning, till och med den dag då hyresobjektet åter finns uthyraren tillhanda. Minimihyra tillämpas. 

Gäller ej de hyresobjekt där montage tillhandahålls av uthyraren enligt avtal. Hyrestiden räknas då från att hy-

resobjektet är i drift, under förutsättning att arbete kan ske fritt utan hinder. 

§4. Hyresräkning 

Hyra debiteras i enlighet med uthyrarens gällande prislista, alternativt offert t.o.m. projektets avslut. Angiven 

dagshyra avser i första hand hel kalenderdag. För hyra del av dag debiteras hyrtagaren för en hel kalenderdag. I 

vissa fall förekommer byggdag, vilket angivs i offert och/eller hyresavtal. Notera att hyra även debiteras lördag, 

söndag, helgdag samt under semesterperiod. Under semesterperiod (juni t.o.m. augusti) finns möjlighet till re-

ducerad hyra efter överenskommelse, om inte hyresobjekten i förväg är avanmäld och finns uthyraren till-

handa. Observera att det tillkommer en avgift för försäkring av hyresobjektet om hyrestagaren ej tillhandahål-

ler detta själv. Detta ska då skriftligt meddelas med underlag till uthyraren. 

§5. Användningsplats 

Hyresobjektet får endast användas för sådana uppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är 

avsett. Hyresobjektet får ej lämna adressen det är registrerat på utan uthyrarens vetskap och godkännande. 

§6. Skötsel och vård 

Hyrestagaren är skyldig att vårda hyresobjektet samt dess tillbehör. Vid retur skall hyresobjektet och dess till-

behör vara rengjorda, i annat fall kan en rengöring- och/eller saneringskostnad tillkomma. Tillkommande veck-

ounderhåll rekommenderas vid hyra längre än 4 veckor för att undvika skador på hyresobjektet. I de fall då 

montage tillhandahålls av uthyraren ska denna kontaktas omgående vid eventuella läckage eller skador. Endast 

uthyraren eller av uthyraren anlitad personal får flytta på dessa hyresobjekt. 

§7. Skador på hyresobjekt, reparationer och försäkring 

Hyrestagaren svarar för uppkomna skador, som ej anses vara normalt slitage, från det att hyresobjektet är las-

tat till dess att detta är återlämnat hos uthyraren. I de fall där uthyraren tillhandahåller frakt tillfaller ansvaret 

på hyrestagaren då hyresobjektet är lossat på av hyrestagaren angiven adress. Eventuella reparationer får ej 

utföras utan uthyrarens vetskap och godkännande. Uthyraren ansvarar ej för skador som kan uppstå till följd av 

driftstörningar såsom strömavbrott eller sabotage. Brand-, transport-, sprängnings- och skadeståndsförsäkring 

är ej tecknad av uthyraren. 

§8. Försäkring 

För att uppfylla sitt ansvar som hyrestagare enligt dessa hyresvillkor åligger det hyrestagaren att hålla hyresob-

jektet försäkrat. Hyrestagaren förbinder sig att betala en självrisk på hyresobjektet/-en vid stöld, skada eller 

liknande åkomma. Summa beror på objektets anskaffningsvärde. Förkommer eller skadas hyresobjektet ska 

hyrestagaren omgående meddela detta till uthyraren. Vid frågor om hyresförsäkring tecknad hos uthyraren 

kontakta uthyraren. I de fall Hyrestagaren ej meddelat med skriftligt underlag från försäkringsbolag så tar Uthy-

raren automatiskt ut en hyrförsäkringsavgift om 5% av bruttohyrkostnad. 
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§9. Förlust av hyresobjekt och tillhörande material 

Förlorade eller p.g.a. sabotage totalförstörda hyresobjekt och tillbehör debiteras till nyanskaffningsvärde eller 

enligt överenskommelse vid långtidshyra (mer än 4 månader). 

§10. Utebliven betalning 

Om hyrestagaren misslyckas att erlägga betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs, 

inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet, 

är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet och återtaga samtliga hyresobjekt samt 

dess tillbehör på hyrestagarens bekostnad. 

§11. Övriga kostnader 

Kostnad för förbrukningsmaterial, frakt, arbetstimmar, servicebil o.s.v. debiteras i enlighet med uthyrarens gäl-

lande prislista, alternativt offert, och kan komma att ändras under projektets gång trots offererat pris, med 

hänvisning till gällande marknad. 

§12. Betalningsvillkor 

Vid debitering av gasol, MK1, HVO, pellets och liknande förbrukningsprodukter (effekt) ska betalning vara uthy-

raren tillhanda 20 dagar efter fakturadatum. Detta faktureras separat. I annat fall gäller 30 dagar efter faktura-

datum om inget annat avtalats i hyresavtalet. En första påminnelse med tillhörande avgift skickas ut efter 5 da-

gar från förfallodatum. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.  

§13. Tvister 

De tvister som kan uppkomma mellan hyrestagaren och uthyraren skall avgöras enligt svensk rätt av svensk 

domstol om parterna inte kan komma överens på egen hand. 


