ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING
-TEXTA TYDLIGT!

Bostaden

Lägenhetens adress:

Postnr:
Lantmäteriets nummer:

Kontraktsnummer:
Förstahandshyresgäst(er)
(sökande)

Lägenhetstyp: (antal rum och kvm):

För- och efternamn:

Personnr:

För- och efternamn:

Personnr:

E-postadress:

Telefonnummer:

Adress under uthyrningen:
Ansökan

Ort:

Postnr:

Telefonnummer (Om annat
nummer vid uthyrningen):
Ort:

Jag/vi ansöker härmed om att få hyra ut min/vår lägenhet i andra hand till nedan föreslagen hyresgäst.
Ansökan avser uthyrning fr.o.m. _________________________________

(åååå-mm-dd)

t.o.m. _________________________________

(åååå-mm-dd)

Skälet/skälen för andrahandsuthyrningen är:

Andrahandshyra
Jag/vi kommer begära följande hyra av andrahandshyresgästen: _________________ per månad.
I hyran ingår följande tillägg:

Föreslagen
andrahandshyresgäst(er)

Bifogade
handlingar

För- och efternamn:

Personnr:

För- och efternamn:

Personnr:

E-postadress:

Telefonnummer:

Nuvarande adress:

Postnr:

Ort:

☐ Arbetsgivarintyg
☐ Studieintyg
☐ Läkarintyg
☐ Personbevis
☐ Kopia av upprättat hyresavtal med den föreslagne andrahandshyresgästen bifogas
☐ Annan handling __________________________________________________________

Ombud
Fullmakt för ________________________________ att företräda mig/oss i alla ärenden beträffande lägenheten bifogas i
original. Ombud behövs endast vid utlandsvistelse.
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Sanningsförsäkran

Jag/vi intygar härmed på heder och samvete att samtliga lämnade uppgifter i ansökan är riktiga. Jag/ vi försäkrar att inga
vilseledande uppgifter lämnats samt att det inte heller undanhållits något gällande boendeförhållandena.
Jag/ vi försäkrar att inga olagliga ekonomiska transaktioner har eller kommer att genomföras i samband med
andrahandsuthyrningen. (Hyresgäst som begär, träffar avtal om eller tar emot särskild ersättning för att upplåta sin
bostadslägenhet riskerar att dömas till böter eller fängelse i max två år, JB 12:65).
Jag/vi är medvetna om att fastighetsägaren kommer att behandla nödvändiga personuppgifter som kan vara av betydelse för
handläggningen av ansökan. Uppgifter som vi har lämnat in i samband med ansökan kommer att kontrolleras. Jag/ vi har
upplyst tilltänkt andrahandshyresgäst om detta.

Underskrift
☐ Vi har läst och godkänt det som står i informationen till andrahandsansökan.
Ort/datum:
Förstahandshyresgäst:
Namnförtydligande:
Förstahandshyresgäst:
Namnförtydligande:
Hyresvärdens
beslut

☐ Ansökan beviljas
Ansökan godkänns för tiden ______________________________________
OBS! Beviljad andrahandsansökan gäller endast för föreslagen andrahandshyresgäst i ansökan.
Om andrahandshyresgästen byts ut ska ny ansökan inkomma.

☐ Ansökan avslås
Skäl till att ansökan avslås __________________________________________________________________________________

Ort/datum:
Hyresvärd:
Namnförtydligande:
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