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ANSÖKAN OM UTHYRNING I ANDRA HAND 

Lägenhetens adress HSBs lägenhetsnummer 

            

Namn (Sökande) Personnummer 

                                                                             

Telefon E-post 

                                                                             

Maka/Make/Samboendes namn Personnummer 

            

  
Namn (Föreslagen andrahandshyresgäst) Personnummer 

            

Adress Postnr / Ort 

            

Telefonnummer E-post 

            

  
Skäl för ansökan är följande 

      

Uthyrning datum from Uthyrning datum tom 

            

Följande hyra kommer att begäras av andrahandshyresgäst I hyran ingår följande tillägg (tex möbler, el, bredband) 

            

Handlingar att bifoga till stöd för ansökan 

1. ID-handling för personen som du tänkt hyra ut till. 

2. Fullmakt till närstående (endast vid utlandsvistelse) 

3. Uthyraren ska styrka sina skäl för uthyrning med tex studieintyg, arbetsgivarintyg, läkarintyg 

Vid underskrift godkänns villkor angivna på nästa blad i ansökan. 

Jag/vi intygar härmed att lämnade uppgifter är riktiga. 

Ort och Datum Uthyrarens underskrift 

             

Din/Er bostadsadress under uthyrningstiden (Adress, postnr, ort) 
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VILLKOR 

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs skriftligt medgivande från hyresvärden. Andrahandsuthyrning medges 

för högst ett år per ansökningstillfälle. Om hyresvärden avslår ansökan kan hyresgästen ansöka om tillstånd hos 

hyresnämnden. Uthyrning i andra hand utan medgivande från hyresvärden eller tillstånd från hyresnämnden kan utgöra 

grund för uppsägning utan föregående varning. Detsamma gäller om samtycke eller tillstånd grundats på oriktiga 

uppgifter eller om en hyra som överstiger skälig hyra tas ut mot andrahandshyresgästen. Skälig hyra är samma hyra som 

hyresgästen själv betalar till sin hyresvärd samt tillägg för möbler, utrustning och andra nyttigheter exempelvis bredband. 

Tilläggen får högst motsvara hyresgästens egna kostnader och för möblering, gäller högst 15% av det belopp som 

förstahandshyresgästen betalar i hyra. Hyresgästen kan efter beslut av hyresnämnden blir återbetalningsskyldig gentemot 

andrahandshyresgästen om överhyra tas ut. Hyresgästen svarar även under tiden lägenheten är upplåten i andrahand för 

alla förpliktelser gentemot hyresvärden enligt hyresavtalet och hyreslagen. Något hyresförhållande mellan hyresvärden 

och andrahandshyresgästen förekommer inte. Observera att tillståndet endast gäller föreslagen hyresgäst. Om 

andrahandshyresgäst byts ut under den godkända perioden, ska ny ansökan inkomma till hyresvärden. Hyresgästen skall 

meddela hyresvärden när återflyttning har skett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


