
Ansökan om lägenhetsbyte 

Objektsnummer 

Nuvarande hyresgäst(er) 
Namn Personnummer 

Namn Personnummer 

E-post Telefonnummer 

E-post Telefonnummer 

Adress Bott i lägenheten sedan (åå-mm-dd) 

Antal rum Yta kvm Nuvarande hyra Antal vuxna i hushållet Antal barn i hushållet 

Tillgång till annat boende/ fastighetsinnehav - redovisa eventuell tillgång till annan hyresrätt, (del)ägandeskap i brf, villa, fritidshus mm 

□ Nej □ Ja  redovisa här:

Anledning/ skäl för önskat byte 

Planerar flytta till 

Objektsnummer 

Föreslagen hyresgäst(er) 
Namn Personnummer 

Namn Personnummer 

E-post Telefonnummer 

E-post Telefonnummer 

Adress Bott i lägenheten sedan (åå-mm-dd) 

Antal rum Yta kvm Nuvarande hyra Antal vuxna i hushållet Antal barn i hushållet 

Tillgång till annat boende/ fastighetsinnehav - redovisa eventuell tillgång till annan hyresrätt, (del)ägandeskap i brf, villa, fritidshus mm 

□ Nej □ Ja  redovisa här:

Anledning/ skäl för önskat byte 

Hyresvärd Telefonnummer hyresvärd 

E-post hyresvärd



Ansökan om lägenhetsbyte 

Försäkran 

Vi försäkrar härmed på heder och samvete att samtliga i denna ansökan lämnade uppgifter är med sanningen 
överensstämmande och att bytet kommer att genomföras i enlighet med denna ansökan. 

Vi lämnar härmed vårt samtycke till att Primula får lämna ut och inhämta uppgifter om oss som kan vara av 
betydelse för handläggningen av vår gemensamma bytesansökan. Vi samtycker till att de uppgifter vi lämnat i vår 
ansökan får kontrolleras mot berörda myndigheter, arbetsgivare, andra fastighetsägare och upplysningscentraler. 

Vi försäkrar att vi inte förtigit, undanhållit eller lämnat vilseledande uppgifter om våra boendeförhållanden, som 
skulle ha kunnat påverka frågan om bytets godkännande. För det fall någon av oss har tillgång till annat boende 
(annan hyresrätt, ägande eller delägande i bostadsrätt, villa eller fritidshus) så har information om detta lämnats 
på bytesblanketten. 

Vi försäkrar dessutom att inga olagliga ekonomiska transaktioner såsom penningersättning eller motsvarande har 
förekommit eller kommer att förekomma i samband med bytet. 

Lämnande av oriktiga uppgifter i samband med bytet kan medföra straffansvar för osant intygande. Den 
tillträdande hyresgästen är medveten om att därest avtal kommit till stånd med honom/ henne beträffande 
byteslägenheten, kan detta komma att uppsägas om det senare visar sig att lämnade uppgifter varit oriktiga. 
Samma sak gäller även vilseledande eller förtigande av uppgifter enligt ovan som senare kan konstateras. 

……………………………………………………………. 
Ort & datum 

…………………………………………….. …………………………………………….. 
Nuvarande Hyresgäst Föreslagen hyresgäst 

…………………………………………….. …………………………………………….. 
Namnförtydligande Namnförtydligande 

…………………………………………….. …………………………………………….. 
Medsökande nuvarande hyresgäst Medsökande föreslagen hyresgäst 

…………………………………………….. …………………………………………….. 
Namnförtydligande Namnförtydligande 



Ansökan om lägenhetsbyte 

Uppsägning i samband med lägenhetsbyte 

Uppsägningen gäller endast under förutsättning att lägenhetsbytet godkänns av respektive 
fastighetsägare, och att samtliga parter fullföljer bytet enligt ingiven ansökan. 

Med anledning av ansökan om byte säger undertecknad här med upp nuvarande kontrakt. 

Lägenhetens adress Objektsnummer 

Namn Personnummer 

Namn Personnummer 

E-post Telefonnummer 

E-post Telefonnummer 

……………………………………………………………. 
Ort & datum 

…………………………………………….. …………………………………………….. 
Nuvarande Hyresgäst 1 Nuvarande Hyresgäst 2 

…………………………………………….. …………………………………………….. 
Namnförtydligande Namnförtydligande 



Ansökan om lägenhetsbyte 

Till denna ansökan har vi bifogat nedanstående handlingar samt tagit del av följande information 

En hyresgäst får enligt hyreslagen Jordabalken kap 12, §35 ¨överlåta hyresrätten för att genom byte få 
hyresrätten till en annan bostadslägenhet¨ 

Lagtexten säger bl a 
Tillstånd skall lämnas om hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet och att detta kan äga rum utan påtaglig 
olägenhet för hyresvärden. Tillstånd skall inte lämnas om det finns anledning att anta att någon som är 
delaktig i att bytet kommer till stånd begärt, avtalat eller tagit emot en sådan ersättning som avses i 65 eller 65a § 
Om hyresgästen eller den som hyresrätten skall överlåtas till har varit bosatt under kortare tid än ett år vid 
tidpunkten för ansökan om tillstånd, skall tillstånd lämnas endast om det finns synnerliga skäl för bytet. Ett 
tillstånd kan förenas med villkor. ¨ 

Vår handläggningstid är 6–8 veckor med undantag för sommaren, då handläggningen försvåras / förlängs av 
semestertider och hyresvärdarna har svårt att komma i kontakt med varann. Vi kan inte påbörja handläggningen 
innan er ansökan är komplett - var därför mycket noga med att få med alla de handlingar som efterfrågas här 
nedan. 

Skäl för byte skall styrkas med intyg. Om ert skäl är att komma närmare arbete eller barns skola, så skall 
arbetsgivarintyg eller placeringsintyg bifogas. Om skälet är ändrade familjeförhållanden (som separation eller dyl.) 
kan detta styrkas med bodelning eller ansökan om skilsmässa. Önskemål om lägre hyra kan te x styrkas med 
underlag som visar varför man måste ändra sin månadskostnad (lägre inkomst pga. studier eller sjukdom) 

Innan bytet kan genomföras skall din lägenhet besiktigas. Vid denna besiktning skall även den tillträdande 
hyresgästen närvara. Eventuella skador, installationer eller ändringar orsakade, eller genomförda av dig kan inte 
övertas av inflyttande hyresgäst. Vid skador debiterar vi dig för att återställa lägenheten, och om du återställer 
lägenheten själv skall detta arbete utföras och godkännas av oss innan bytet kan genomföras. 

Den tillträdande hyresgästen bör vara införstådd med att denne accepterar lägenheten i befintligt skick och kan 
inte kräva ytskiktsunderhåll eller andra åtgärder som inte påtalas eller noteras vid besiktningen. 

Om vi avslår din ansökan får du ett skriftligt besked om detta. Om du tycker vårt beslut är felaktigt kan du vända 
dig till Hyresnämnden och låta dem pröva din ansökan. Hyresnämndens beslut går inte att överklaga. 

□ Komplett ifylld blankett för lägenhetsbyte

□ Försäkran undertecknad av alla bytesparter

□ Kopior på samtliga hyresavtal inblandade i bytet

□ Uppsägning med anledning av byte (ifylld av nuvarande hyresgäst/er)

□ Personbevis för samtliga personer inblandade i bytet - beställs av skatteverket
(även personer som ej står på hyresavtalen samt omyndiga barn)

□ Kopia på "Min UC", som finns att beställa på www.minuc.se avseende alla inblandade parter

□ Arbetsgivarintyg eller annan inkomstuppgift på de personer som skall flytta till Primulas lägenhet
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