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ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR 
ANDRAHANDSUTHYRNING 

Datum 

UPPGIFTER OM LÄGENHET 
Lägenhetens nummer Lägenhetens storlek, rum och kök/kokvrå 

Adress Postnummer Postadress 

UPPGIFTER OM UTHYRARE 
Namn Adress under uthyrningstiden 

Nuvarande telefon, bostad (även riktnummer) Nuvarande telefon, arbete (även riktnummer) 

Telefon under uthyrningstiden Telefon under uthyrningstiden, arbete (även riktnummer) 

Personnummer  

UPPGIFTER OM HYRESGÄST 
Hyresgäst, namn Hyresgäst, namn 

Personnummer  Personnummer 

Nuvarande adress Nuvarande adress 

Postnummer och postadress Postnummer och postadress 

Nuvarande hyresvärd (namn och telefon) Nuvarande hyresvärd (namn och telefon)j 

Nuvarande telefon Nuvarande telefon 

ÖVRIGA UPPGIFTER 
Ansökan avser uthyrning under tiden 

Skäl för uthyrning 

UNDERSKRIFT 
Ort och datum Ort och datum 

Uthyrare, namnteckning Uthyrares maka/make/sambo, namnteckning 

BESLUT 
Datum Ansökan 

  Bifallen   Avslagen 
Underskrift Anledning 



 

 2 (3) 

 

HSB ÖSTERGÖTLAND 
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Uthyrning i andra hand 
 
Det krävs alltid tillstånd för att en hyresgäst ska få hyra ut i andra hand. Andrahandsupplåtelse 
som sker utan hyresvärdens samtycke/hyresnämndens tillstånd kan utgöra grund för uppsägning 
och förverkanden av hyresrätten. Från den 1 oktober 2019 är det dessutom brottsligt att hyra ut 
lägenheten i andrahand utan tillstånd och till en för hög hyra. Straffet är böter eller fängelse i 
upp till två år.  
Tillstånd söker du hos HSB Östergötland med hjälp av den här blanketten - Ansökan om 
tillstånd för andrahandsuthyrning. 
 
Följande skäl accepteras för andrahandsuthyrning: 
* Studier på annan ort  
* Militärtjänstgöring på annan ort 
* Arbete på annan ort, som är beordrat av arbetsgivaren eller provanställning 
* Utlandstjänstgöring på annan ort, som är beordrad av arbetsgivaren 
* Tjänst utomlands inom SIDA eller annan hjälporganisation 
* Vistelse på fängelse 
* Behandling p g a sjukdom eller boende på institution 
* Prova att sammanbo (andrahandsuthyrning under sex månader) 

Samtliga skäl ska intygas med lämpliga underlag där anledning till begäran framgår, t.ex 
studieintyg för studier på annan ort.. 

Andrahandsuthyrningen ska vara begränsad i tid. HSB Grannskapsgårdar AB ger tillstånd för 
uthyrning under ett (1) år i taget. Därefter får hyresgästen förnya sin ansökan. 

Om HSB Grannskapsgårdar AB inte godkänner din ansökan om andrahandsuthyrning, kan du 
vända dig till Hyresnämnden i kommunen och överklaga beslutet. 
 
Besittningsskydd 
Besittningsskydd betyder att den som hyr en lägenhet har rätt till förlängning av avtalet vid 
hyrestidens utgång. Därför ska besittningsskyddet avtalas bort vid andrahandsuthyrningar, så att 
uthyraren (d v s den som innehar förstahandskontraktet på lägenheten) kan flytta tillbaka efter 
avtalad tid. 
En sådan överenskommelse ska godkännas av Hyresnämnden i kommunen. Använd blanketten 
Överenskommelse om avstående från besittningsskydd - bostad, ansökan till hyresnämnd. 
 
Fullmakt 
Under den tid som hyresgästen inte bor i lägenheten, är hyresgästen skyldig att uppge ombud 
med oåterkallelig fullmakt som skall innefatta rätt för ombudet: 

att företräda hyresgästen i alla ärenden beträffande hyresförhållandet, 
att ta emot och kvittera uppsägning och andra handlingar, 
att företräda hyresgästen vid samtliga domstolar och myndigheter. 

Ett exemplar av bevittnad fullmakt skall lämnas till hyresvärden när detta avtal undertecknas. 
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Ansvar 
Den som har förstahandskontraktet på lägenheten är ansvarig för lägenheten även under tiden 
för en andrahandsuthyrning. 
Det är viktigt att upprätta ett avtal mellan uthyraren och andrahandshyresgästen.  
Kopia på avtal gällande andrahandsuthyrningen ska lämnas till HSB Grannskapsgårdar AB. Vi 
noterar i vårt hyressystem att lägenheten är andrahandsuthyrd. 
 

 

Blanketten skickas ifylld och signerad till HSB Östergötland: 
• Via mail: info.ostergotland@hsb.se 
• Via post: HSB Östergötland, Box 1993, 58119 Linköping 

http://www.hsb.se/
mailto:info.ostergotland@hsb.se
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