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Ansökan om samtycke till upplåtelse i andra hand av bostadsrätt 
(7 kap 10 § Brl)

Bostadsrättshavare

Förnamn och efternamn Personnummer

Utdelningsadress Telefonnummer

Postnummer Ort

Epostadress

Hyresobjekt

Fastighetsbeteckning Lägenhet nr

Gatuadress

Föreslagen hyresgäst

Förnamn och efternamn Personnummer

Utdelningsadress Telefonnummer

Postnummer Ort

Epostadress

Hyresgästs referenser

Förnamn och efternamn Telefonnummer

Förnamn och efternamn Telefonnummer

Hyrestid
Fr o m t o m

Bostadsrättshavarens
adress under

uthyrningstiden

Utdelningsadress Telefonnummer

Postnummer Ort



Skäl för uthyrning

Villkor

Sökanden utfäster sig att med hyresgästen träffa avtal om avstående av besittnings
skydd till lägenheten enl 12 kap 45§ jordabalken, om hyresförhållandet överstiger 
två år. Avtalet skall godkännas av hyresnämnden varvid sökanden utfäster sig att 
tillse att giltigheten av det upprättade hyresavtalet mellan hyresvärden och andra
handshyresgästen blir beroende av hyresnämndens godkännande av avståendet 
av besittningsskydd.

Ett eventuellt godkännande till ansökan avser alltid uthyrning under bestämd tid  
och det innefattar inget medgivande till förlängningsrätt.

Sökanden ansvarar för att hyresgästen informeras om bostadsrättsföreningens  
ordningsföreskrifter mm. 

Om skälet till ansökan om andrahandsuthyrning är arbete eller utbildning på annan 
ort ska till ansökan bifogas intyg från arbetsgivare eller skola.

Bostadsrättsföreningen förbehåller sig en handläggningstid om minst tre veckor för 
prövning av ansökan.

Underskrift

Ort och datum

Bostadsrättshavarens underskrift

Styrelsens beslut

 Ansökan beviljad

 Ansökan beviljad, dock begränsas uthyrningstiden till den:

 Ansökan avslås

Skäl

Stockholm den datum

Underskrift Underskrift

Namnförtydligande Namnförtydligande
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