
ANSÖKAN 
om andrahandsuthyrning

Upplysningar

Gatuadress Postnr Ort

Lägenhetstyp (antal rum och kök) Våning Lägenhetsnr. Lägenhetsyta i kvm

Namn Personnr

Namn Personnr

Telefon dagtid Telefon kvällstid Mobiltelefon

E-postadress

Adress under uthyrningen Postnr Ort

Jag/vi ansöker härmed om att få hyra ut min/vår lägenhet i andra hand till nedan föreslagen hyresgäst/na
under tiden från och med 20……-……-…… till och med 20……-……-……..
Skälen för ansökan är följdande:

Namn Personnr

Gatuadress Postnr Ort

Telefon dagtid Telefon kvällstid Mobiltelefon

Föreslagne andrahandshyresgästens nuvarande hyresvärds namn Telefon

Föreslagne andrahandshyresgästens nuvarande hyresvärds gatuadress Postnr Ort

Annan referensperson Telefon

          Arbetsgivarintyg           Läkarintyg
          Studieintyg          Annan handling ……………………………………....
          Kopia av upprättat hyresavtal med den föreslagne andrahandshyresgästen bifogas (obligatoriskt)
          Andrahandsavtalet skall därför innehålla ett villkor där giltigheten förutsätter godkännande från 
          fastighetsägaren eller tillstånd från hyresnämnden.
          Oåterkallelig fullmakt för ______________________________________ att företräda mig/oss i alla ärende
          beträffande lägenheten bifogas i original.

Underskrift Jag/vi intygar härmed på heder och samvete att lämnade uppgifter är sanna.
Ort/datum Ort/datum

Förstahandshyresgäst

Förstahandshyresgäst Föreslagen andrahandshyresgäst

Hyresavisering           Hyresavierna lämnas i lägenheten           Hyresavierna skickas till förstahandshyresgästen

Med beaktande av ovanstående uppgifter ges följande beslut.

          Samtycke till andrahandsuthyrning enligt ovanstående uppgifter fr.o m 20......-...…-...… t.o.m 20...…-...…-...…

          Återflyttar inte förstahandshyresgästen efter godkänd period skall uppsägningtiden ingå i perioden.

          Det blir aldrig aktuellt att överlåta förstahandsavtalet till andrahandshyresgästen. 

          Avslag på grund av att:
Ort/datum Fastighetsägare/förvaltare:

Undertecknad Namnförtydligande

Godkännande/
avslag

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs samtycke från hyresvärden. Handläggningstiden är cirka 2-3 veckor från det 
att en komplett ansökan kommit in till hyresvärden. Andrahandsuthyrning medges för högst ett år per ansökningstillfälle.Avslår 
hyresvärden ansökan, har hyresgästen möjlighet att hos hyresnämden ansöka om tillstånd till andrahandsuthyrningen. 
Uthyrning i andra hand utan samtycke från hyresvärden eller tillstånd från hyresnämnden kan utgöra grund för uppsägning. 
Detsamma gäller om samtycke eller tillstånd grundas på oriktiga uppgifter. Hyresgästen kan efter beslut av hyresnämnden bli 
återbetalningsskyldig gentemot andrahandshyresgästen, om överhyra tas ut. 

Jag medger att sökandens/sökandernas hyresvärd får lämna och 
inhämta referenser om mig.

Aktuell 
lägenhet

Förstahands-
hyresgäst(er) 
(sökande)

Skälen för 
ansökan

Föreslagen/na 
andrahands-
hyresgäst/er

Underlag till 
stöd för 
ansökan X 
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