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3 700 000
Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet - kronor
skall 20
%
740 000
eller
kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden skall med hänsyn till
förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som
basår) tillägg till hyresbeloppet utgå med en viss procent å bashyran
enligt nedanstående grunder.

Bashyran anses vara anpassad till indextalet för oktober månad 2022
Detta indextal (bastal) är
X Detta indextal (bastal) är f n ej känt
Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, skall tillägg
utgå med det procenttal varmed indextalet ändrats i förhållande till bastalet. I fortsättningen
skall tillägg utgå i förhållande till indexändringarna, varvid hyresförändringen beräknas på basis
av den procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad.
Utgående hyra skall dock aldrig sättas lägre än det i kontraktet angivna hyresbeloppet.
Hyresändringen sker alltid fr o m 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkningen.
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Anvisningar se omstående sida

Anvisningar till Indexklausul för lokal
Bashyran
Om hela eller viss andel av det i avtalet angivna hyresbeloppet skall utgöra bashyra är en förhandlingsfråga och kan
bero på hyresvillkoren i övrigt (såsom exempelvis hyrans storlek i kr/m 2 och år samt vilka övriga förpliktelser som
åvilar hyresgästen m m).
Bastalet
Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida inte annat anges genom
angivande av år (se bestämmelserna på sidan 1).
Jämförelse mellan indextalen sker så snart årets oktoberindex blir känt. De senaste åren har oktoberindex blivit känt i
mitten av november.
Beräkning av tillägget
1. Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet.
2. Om skillnaden är positiv, divideras den framräknade skillnaden med bastalet.
3. Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot multipliceras med bashyran.
Exempel
Beräkning av hyrestillägg för år 2002
Bashyran antas vara 100 000 kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 1999, som är 259,7
(bastalet). Oktoberindex för år 2001 är 269,1.
1.
2.

Beräkna skillnaden mellan indextalet 269,1 och 259,7. Skillnaden är positiv och uppgår till 9,4.
Dividera 9,4 med 259,7 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran 100 000 kr. Resultatet blir
3 619,56 kr och utgör hyrstillägget för år 2002 enligt klausulen.

Alternativ A: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än året innan t ex 262,0 (oktoberindex år 2000
var 262,6)
Skillnaden mellan antagna 262,0 och bastalet 259,7 hade fortfarande blivit positivt och uppgått till 2,3. Kvoten mellan
2,3 och bastalet 259,7, multiplicerad med bashyran 100 000 kr hade resulterat i ett hyrestillägg på 885,63 kr. Den
sammanlagda hyran hade dock blivit lägre än för år 2001.
Alternativ B: Om KPI för oktober 2001 istället skulle ha blivit lägre än bastalet 259,7 t ex 259,5.
Skillnaden mellan 259,5 och bastalet 259,7 hade då varit negativ. Inget hyrestillägg skulle då utgå. Det i avtalet angivna
hyresbeloppet skulle gälla.

