
     

 

  

HSB Hyresrätt i Södra Norrland E-post: info.sodranorrland@hsb.se 

Box 11 34, 801 35 GÄVLE Telefon: 010-303 23 00 

 

 

 

 

ANSÖKAN OM LÄGENHETSBYTE 

Lägenhetens adress HSBs lägenhetsnummer 

            

Namn (Sökande) Personnummer 

                                                                             

Telefon E-post 

                                                                             

Maka/Make/Samboendes namn Personnummer 

            

  
Namn (Föreslagen ny hyresgäst) Personnummer 

            

Adress Postnr / Ort 

            
Telefonnummer E-post 

            

Nuvarande hyresvärd Lägenhetsnummer 

            

Kvm / antal rum Månadshyra 

            

Sysselsättning Årsinkomst 

            

  
Skäl för byte är följande Datum för önskat byte 

            

Handlingar att bifoga till stöd för ansökan 

1. Aktuellt arbetsgivarintyg som visar lön och anställningsform på föreslagen ny hyresgäst 

2. Kopia på hyreskontrakt, förutom HSBs hyresgäst 

3. ID-handling på föreslagen hyresgäst 

Vid underskrift godkänns villkor angivna på nästa blad i ansökan. 

Jag/vi intygar härmed att lämnade uppgifter är riktiga. 

Ort och Datum Hyresgästs underskrift 

             

Ort och Datum Föreslagen hyresgästs underskrift 

             

 



     

 

  

HSB Hyresrätt i Södra Norrland E-post: info.sodranorrland@hsb.se 

Box 11 34, 801 35 GÄVLE Telefon: 010-303 23 00 

 

 

 

 

 

  VILLKOR 

Innan ansökan om byte kan lämnas ska hyresgästen ha bott i lägenheten minst ett år. För att bytet ska kunna godkännas 

krävs att bytet kan ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden. Det betyder att bytet av hyresgäst inte ska innebära någon 

skada eller risk för hyresvärden. Det betyder tillexempel att den nya hyresgästen måste ha råd att betala hyran för den nya 

bostaden. För att få genomföra ett byte av bostad krävs att man har beaktansvärda skäl för bytet. Som beaktansvärda skäl 

räknas till exempel; Att familjen har blivit större genom att man blivit sambo eller fått barn. Att familjen blivit mindre 

genom separation eller att barnen flyttat hemifrån. Att man har fått förändrade ekonomiska villkor och därför behöver ett 

billigare boende. Att man av medicinska skäl behöver annat boende. Intyg som styrker skälet ska bifogas. Lägenheten 

övertas i befintligt skick. Vårt medgivande eller hyresnämndens tillstånd till bytet förutsätter att lämnade uppgifter är 

korrekta. Till exempel att påstått lägenhetsbyte faktiskt kommer att ske. Vidare förutsätts att bytet inte är förenad med 

någon ekonomisk ersättning för hyresrätten som sådan. Om det i efterhand visar sig att bytet kommit till stånd på grund av 

oriktiga uppgifter kan den inflyttande hyresgästen förlora hyresrätten. Bytesdag ska alltid förläggas till den första vardagen 

i månaden och innan bytet kan ske ska en avflyttningsbesiktning utföras. På bytesdagen ska nycklar återlämnas till HSB för 

att kontrollera att rätt antal nycklar överlämnas till den nya hyresgästen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


