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Gällande regler för andrahandsupplåtelse enligt styrelsebeslut 
 i Brf Dromedaren 2017-02-08. 

Bostadsrättsinnehavare ska lämna en skriftlig ansökan om andrahandsupp-
låtelse till styrelsen för att få tillstånd att hyra ut sin lägenhet.  
I ansökan ska skäl till andrahandsupplåtelsen anges samt om möjligt bifoga 
intyg som styrker skälet.  
Som beaktningsvärda skäl brukar följande beaktas: 
   - Arbete eller studier på annan ort. 
   - ”Provsambo” under en begränsad tid. 
   - Sjukhusvistelse. 
   - Fängelsevistelse. 
   - Föräldrar som vill hyra ut en mindre lägenhet till sina barn. 

Olovlig andrahandsupplåtelse kan innebära skäl till förverkande av bostads-
rättslägenheten. 

Tillstånd till andrahandsupplåtelsen är tidsbegränsad till 6 månader, därefter 
krävs nytt tillstånd som ska sökas i god tid hos styrelsen. 
Föreningen tar ut en avgift för andrahandsupplåtelse med 10% av gällande 
prisbasbelopp per år. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas 
avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. 
Tillståndet gäller endast för uthyrning till den person som angivits i ansökan. 
Styrelsens samtycke krävs inte om lägenheten är avsedd för permanent boende 
och innehas av kommun eller landsting. Styrelsen ska dock underrättas. 

Om bostadsrättsinnehavaren under upplåtelsen kommer att befinna sig utom- 
lands, ska fullmakt att företräda denne lämnas till person i Sverige. 

Om tillstånd ges till uthyrningen bör bostadsrättsinnehavaren upprätta ett 
skriftligt hyreskontrakt med sin hyresgäst samt avtala om att hyreslagens 
bestämmelser om besittningsskydd inte ska gälla mellan dig och hyresgästen, 
detta i syfte för att kunna återta nyttjanderätten till lägenheten. En sådan 
överrenskommelse ska i vissa fall även godkännas av Hyresnämnden. 
Bostadsrättsinnehavaren bör tänka på att hyresavtalet i regel ska sägas upp 
skriftligen i god tid för att upphöra att gälla. 

Vägrar styrelsen ge samtycke till en andrahandsupplåtelse har bostadsrätts-
innehavaren möjlighet att överlämna ärendet till Hyresnämnden som då 
beslutar i frågan. 

Under en andrahandsupplåtelse är du som bostadsrättsinnehavare alltid 
ansvarig för att din hyresgäst följer föreningens stadgar och ordningsregler. 
 
Blanketter finns hos vicevärden och i dokumentbanken på vår hemsida. 
 


