Ansökan om
andrahandsuthyrning
Under särskilda omständigheter är det tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Ansökan beviljas normalt
sex månader eller ett år i taget, därefter kan du ansöka om förlängning. Provsamboskap tillåts under max
ett år, inklusive tre månaders uppsägningstid.
För att din ansökan ska godkännas måste den vara komplett.
Räkna med en handläggningstid på upp till tre månader.
Du, som förstahandshyresgäst, ansvarar alltid för lägenhetens skötsel och för att hyran betalas i tid.
Uthyrningen gäller för lägenheten med objektsnummer
Adress
Under tiden (20XX-XX-XX)			

till (20XX-XX-XX)
Personuppgifter, förstahandshyresgäst 2 (ev)

Personuppgifter, förstahandshyresgäst 1		
Personnummer

Personnummer

Namn

Namn

Ny adress

Ny adress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Telefonnummer

Telefonnummer

E-postadress

E-postadress

Datum och underskrift

Datum och underskrift

Om skälet till andrahandsuthyrning är utlandsvistelse behöver vi en alternativ kontaktperson i Sverige.
Namn och kontaktuppgifter:

Studier (bifoga antagningsbevis eller liknande)
Militärtjänstgöring (bifoga kallelse)
Provsamboskap (bifoga kopia på lägenhetskontrakt, personbevis och intyg)
Ålder eller sjukdom (bifoga läkarintyg eller liknande)
Tillfälligt arbete på annan ort (bifoga anställningsbevis)
Utlandsvistelse i minst fyra månader (bifoga kopia på biljett)
Annat beaktansvärt skäl:

Formuläret på baksidan fylls i av andrahandshyresgästen/gästerna.

Personuppgifter, andrahandshyresgäst 1		

Personuppgifter, andrahandshyresgäst 2 (ev)

Personnummer

Personnummer

Namn

Namn

Nuvarande adress

Nuvarande adress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Telefonnummer

Telefonnummer

E-postadress

E-postadress

Om lägenheten är delvis eller helt möblerad får ett påslag på hyran göras om max 10 till 15 procent. Som andrahandshyresgäst
kan du också förväntas betala de faktiska kostnaderna för hushållsel, p-plats och bredband och liknande. Oskälig hyra, alltså en
för hög andrahandshyra, kan krävas tillbaka i hyresnämnen och kan dessutom leda till att förstahandskontraktet sägs upp.

Jag/vi förstår att jag/vi som andrahandshyresgäst/er måste flytta ut ur lägenheten när
andrahandsavtalet upphör eller efter en uppsägningstid på tre månader (gäller båda parter).
Jag/vi är också medveten/medvetna om att jag/vi inte har rätt att överta förstahandskontraktet,
om förstahandshyresgästen bestämmer sig för att inte flytta tillbaka.
Jag/vi samtycker till att Fortinova behandlar mina/våra personuppgifter i enlighet med GDPR.
Läs mer på fortinova.se.

Ort och datum

Underskrift, andrahandshyresgäst 1			

Ansökan undertecknas och skickas till Fortinova.
Fortinova					
Norrgatan 10
432 41 Varberg
info@fortinova.se

Underskrift, andrahandshyresgäst 2 (ev)

