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ANSÖKAN OM ÖVERLÅTELSE 

Lägenhetens adress HSBs lägenhetsnummer 

            

Namn (Sökande) Personnummer 

                                                                             

Telefon E-post 

                                                                             

Maka/Make/Samboendes namn Personnummer 

            

  
Namn (Överlåter till) Personnummer 

            

Adress Postnr / Ort 

            

Telefonnummer E-post 

            

Sysselsättning Årsinkomst 

            

Nuvarande boende /hyresvärd Relation till överlåtaren samt tid för sammanboende 

            

  
Skäl för överlåtelse är följande Datum för önskad överlåtelse 

            

Handlingar att bifoga till stöd för ansökan 

1. Aktuellt arbetsgivarintyg som visar lön och anställningsform på övertagande hyresgäst 

2. Personbevis på samtliga inblandade i överlåtelsen 

3. ID-handling på övertagande hyresgäst (behövs ej om personen står med på aktuellt hyresavtal) 

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 Övertagande hyresgästs underskrift 
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VILLKOR 

Överlåtelse av lägenhet kan ske i följande fall. 

1) Två hyresgäster som gemensamt står på hyresavtalet ska separera och den ena vill bo kvar i lägenheten. 

2) En av två hyresgäster som gemensamt står på hyresavtalet avlider och den kvarlevande vill bo kvar i lägenheten. 

3) En hyresgäst med en sambo/närstående där sambon/närstående sammanbott och varit folkbokförd tillsammans med 

hyresgästen i lägenheten i minst 2 år vill överta lägenheten vid separation/avflyttning. 

 

Lägenheten övertas i befintligt skick. Vårt medgivande eller hyresnämndens tillstånd till överlåtelse förutsätter att lämnade 

uppgifter är korrekta. Om det i efterhand visar sig att överlåtelsen kommit till stånd på grund av oriktiga uppgifter kan den 

övertagande hyresgästen förlora hyresrätten. Överlåtelse ska alltid förläggas till den första vardagen i månaden och innan 

överlåtelse kan ske ska en avflyttningsbesiktning utföras. På tillträdesdagen ska nycklar återlämnas till HSB för att 

kontrollera att rätt antal nycklar överlämnas till den nya hyresgästen. Denna överlåtelseblankett gäller som uppsägning för 

avflyttande part. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


