
ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING AV LÄGENHET 

Ansökan lämnas till 

Brf Brännis 92 

Brännkyrkagtan 92 A/PL NB 

117 26 STOCKHOLM 

OBS! Tänk på att upprätta 

andrahandskontrakt och ta en 

kreditupplysning (UC) på andra- 

handshyresgästen (max 3 mån gammal). 
MED LEMMEN/ 

HYRESGÄSTEN 

Namn Tfn 

Adress Lägenhetsnr. 

postadress PNR 

e-post Mobil 

Adress under uthyrningstid 

 

FÖRESLAGEN 

HYRESGÄST1 

Namn PNR 

Adress 

e-post 

Referens 

SKÄL FÖR UTHYRNING2  

 

UTHYRNINGSTID3 fr.o.m. t.o.m. 

Jag förbinder mig att med andrahandshyresgästen träffa avtal om avstående av besittningsskydd till lägenheten om  

hyresförhållandet överstiger två år. Avståendeavtal ska godkännas av hyresnämnden.  

Vidare ansvarar jag för att hyresgästen informeras om föreningens stadgar och ordningsregler. 

Jag är också fullt införstådd med att jag som bostadsrättsinnehavare är ansvarig för att t.ex. störningar inte uppkommer, 
samt att föreningen vid behov bereds tillträde till lägenheten under uthyrningstiden. 
Ort och datum 

Medlems underskrift 

Godkänns av make/maka/sambo 

Beslut Ansökan beviljas den 

Ansökan avslagen den ev. skäl till beslut 

BRF BRÄNNIS 92, gm 

  

Namnförtydligade Namnförtydligade 

 

1 Lägenheten får inte hyras ut till eller via en juridisk person (företag). 

2 Som skäl för uthyrning godtas studier eller arbete på annan  ort,  provsamboende,  militärtjänst  och  längre 

vistelse på sjukhus, äldreboende eller i fängelse. Intyg från arbetsgivare, skola etc. ska alltid bifogas ansökan.       

För militärtjänst eller dylikt beviljas uthyrning i max 18 månader. 

3 Uthyrning i andrahand beviljas för max 1 år i taget. Önskas förlängning måste ny ansökan lämnas in innan  

beviljad uthyrningstid har gått ut. 



REGLER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING 

Som bostadsrättsinnehavare har man rätt att upplåta sin hyresrätt i andra hand om man av 

tvingande skäl som exempelvis studier eller tillfälligt arbete ska vistas på annan ort under en 

begränsad tid. 

 

En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du själv självständigt använder lägenheten. 

Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen, såsom 

till sina barn. 

 

REGLER FÖR ATT HYRA UT I ANDRAHAND 

För att hyra ut i andra hand måste du ha styrelsens samtycke och ansökan ska vara skriftlig.    

På ansökan ska det tydligt framgå, till vem lägenheten ska hyras ut, varför lägenheten ska  

hyras ut och hur lång tid den ska hyras ut. Styrelsen lämnar vanligtvis besked genom en 

skriftlig utlåtande. Tillstånd för andrahandsuthyrning brukar ges för ett år i taget. 

 

Om din ansökan avslås  ska styrelsen ange skälen för sitt beslut. Därefter har du möjlighet att  

få frågan prövad i Hyresnämnden. Du gör en ansökan om tillstånd till andrahansupplåtelsen  

hos Hyresnämnden. Hyresnämndens beslut kan dock inte överklagas. Hyresnämnden 

godkänner vanligtvis tillstånd för andrahandsuthyrning ett år i taget, därefter får hyresgästen 

ansöka om ett nytt tillstånd. Nämnden beviljar i regel inte tillstånd för uthyrning längre tid än 

tre år i följd, om det inte rör sig om särskilda fall – som till exempel  att  

förstahandshyresgästen ska arbeta utomlands under en bestämd tid som sträcker sig längre än 

tre år och som kan styrkas med intyg. 
 

SKÄL FÖR ATT HYRA UT I ANDRA HAND 

Du har rätt att hyra ut i andra hand om det finns beaktansvärda skäl, till exempel om du inte 

kan använda lägenheten som bostad under en period och har boendet ordnat på annat håll, 

som exempelvis: 

- Arbete på annan ort eller utomlands 

- Studier på annan ort eller utomlands 

- Sjukhusvistelse 

- Provsamboende 

- Fängelsevistelse 

- Militärtjänst 

 

Andrahandsuthyrning beviljas för max ett år i taget. Önskas förlängning måste ny ansökan ske 

innan beviljad uthyrningstid har gått ut. 

 

ANSVAR 

Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. 

Bestämmelserna i hyreslagen gäller och du bör ha ett skriftligt hyresavtal. Hyr du ut på längre 

tid än två år bör du avtala bort besittningsskyddet. 

 

UTHYRNING I ANDRAHAND AV HYRESRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENING 

För dig som hyr din lägenhet gäller ovannämnda regler, du måste ansöka om tillstånd hos 

bostadsrättsföreningen då denne är din hyresvärd. Detta gäller också om man lånar ut 

lägenheten utan att ta någon hyra, även då det gäller ens egna barn eller annan familjemedlem. 



 
OBSERVERA 

 

Om uthyrningen sker utan tillstånd, betraktas nyttjanderätten till bostadsrätten 

förverkad enligt 7 kap. 18 § 2p bostadsrättslagen och föreningens antagna stadgar § 14. 

Detta innebär att styrelsen har rätt att säga upp bostadsrättsinnehavaren till avflyttning 

samt tvångsförsälja lägenheten. 

 

Om en hyresgäst hyr ut sin lägenhet utan styrelsens tillstånd har föreningen rätt att säga 

upp kontraktsinnehavaren (Jordabalken 39-40 §§ 12 kap). 

 

Vid ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning av lägenhet använd föreningens 

ansökningsblankett. Ansökan skickas till styrelsen tillsammans med 

andrahandskontrakt. 

ATT TÄNKA PÅ VID ANDRAHANDSUTHYRNING: 

 Begär alltid en kreditupplysning p å andrahandshyresgästen, oavsett om du känner 

personen eller ej. Man kan själv beställa en kreditupplysning på sig själv kostnadsfritt 

från UC AB, 117 88 STOCKHOLM, tfn: 08-670 90 20. OBS! Denna uppgift beställs alltid 

skriftligen. Gör det innan du upprättar ett skriftligt kontrakt. 

 Upprätta alltid ett skriftligt andrahandskontrakt med andrahandshyresgästen (finns att 

köpa i bokhandeln). 

 Reglera kontraktstidens längd samt om bostaden hyrs ut möblerad eller ej. Ange även 

hyrans storlek, samt en inventarielista om du hyr ut möblerat. 

 Om uthyrningen varar längre än två år, måste besittningsskyddet avtalas bort. Detta sker 

genom ett särskilt skriftligt avtal som ska godkännas av hyresnämnden om det träffas 

före utgången av tvåårsperioden. I annat fall krävs inte godkännande av hyresnämnden. 

 Kontrakt om andrahandsuthyrning måste sägas upp enligt kontraktets villkor. Normalt 

sett används en uppsägningstid på detta tre månader. Sker inte uppsägning anses avtalet 

gälla på obestämd tid. 

 Det är du som är ansvarig att hyresgästen informeras om föreningens stadgar och 

ordningsregler. Dessutom är det du som är ansvarig för att t.ex. störningar inte 

uppkommer, samt att föreningen vid behov bereds tillträde till lägenheten under 

uthyrningstiden. 
 

 

 

 


