
Ansökan om 
andrahandsuthyrning



Blankett fylls i och skickas 
via post till.

Solatum Hus&Hem AB
Box 43

881 21 SOLLEFTEÅ

Du måste alltid ha vårt skriftliga medgivande för att få hyra ut din lägenhet i 
andra hand. Om du hyr ut i andrahand utan tillstånd riskerar du att bli av med 
hyreskontraktet och tvingas flytta från lägenheten.

Exempel på särskilda skäl.

• Arbete eller studier på annan ort, ska styrkas med intyg.

• Militärtjänstgöring på annan ort , ska styrkas med intyg.

• Prova på samboliv.

Andrahandsuthyrning godkänns under en begränsad tid, max 2 år.

När du fått tillstånd av oss att hyra ut din hyresrätt i 
andra hand får du inte ta ut en högre hyra än den du 
själv betalar. Om du hyr ut lägenheten möblerad får 
du högst lägga på 15 procent på hyran. Om el, 
bredband eller liknande ingår i hyran när du hyr ut 
lägenheten i andra hand får du bara ta betalt för de 
kostnader som du själv har.
Om du tar ut en högre hyra av din 
andrahandshyresgäst än vad du har rätt till riskerar du 
att bli av med ditt hyreskontrakt. Om hyresrätten hyrs 
ut i andra hand utan tillstånd och till en för hög hyra 
riskerar du dessutom böter eller fängelse, eftersom 
det är brottsligt från och med den 1 oktober 2019.
Förstahandshyresgästen ansvarar alltid för att hyror 
betalas i tid och att inte störningar sker.

Du får som hyresgäst ha inneboende i din hyresrätt. 
Du får ta ut hyra av den inneboende men bara för den 
del av lägenheten som den inneboende använder. Har 
du flera inneboende får du inte ta ut en hyra av de 
inneboende som tillsammans är större än vad du själv 
betalar i hyra.
Rätten att ha inneboende gäller enbart om du själv bor 
i lägenheten. Om du inte bor i lägenheten gäller 
reglerna om andrahandsuthyrning av hyresrätter och 
då behöver du tillstånd från oss.



Vänligen läs igenom dokumentet noggrant, vi behandlar inte en ofullständig ansökan.
Vid ej fullständig ansökan skickas denna tillbaka och du måste sända in en ny ansökan. 

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan behandlas enligt GDPR, se vår policy på vår hemsida. 

Fullständigt namn hyresgäst 1 Personnummer

E-postadress Telefonnummer

Fullständigt namn hyresgäst 2 Personnummer

E-postadress Telefonnummer

Adress under uthyrning Postnummer Ort

Meddelanden och hyresavier skickas till:

Lägenhetsadress                             Adress under uthyrning

Lägenhetsadress Postadress Ort

Produktnummer Antal rum och storlek (m²)

Ansökan om andrahandsuthyrning under perioden: _____________________________________________________________
(Maxtid för andrahandsuthyrning är 2 år)

Skäl till önskad uthyrning:

Hyra andrahandshyresgästen kommer att betala per månad:_________________________

I hyran ingår följande:

Lägenheten hyrs ut möblerad

Ja

Nej



Fullständigt namn andrahandshyresgäst 1 Personnummer

Nuvarande gatuadress Postnummer Ort

E-postadress Telefonnummer

Fullständigt namn andrahandshyresgäst 2 Personnummer

Nuvarande gatuadress Postnummer Ort

E-postadress Telefonnummer

Antal personer som ska bo i lägenheten: Ska barn bo i lägenheten?

Ja                Nej             Vid ja, vilken/vilka åldrar?............................................................. ..

Ansökan beviljas                          Ansökan avslås      

Orsak till avslag:

Ort/datum Underskrift hyresvärd

Ort/datum Underskrift förstahandshyresgäst 1

Namnförtydligande förstahandshyresgäst 1

Ort/datum Underskrift förstahandshyresgäst 2

Namnförtydligande förstahandshyresgäst 2


