
ANSÖKAN OM  
ANDRAHANDSUTHYRNING 

1 (1)

Förstahands- 
hyresgäst(er) 
(Sökande)

Namn: Persnr:

Namn: Persnr:

Adress:

Email: Mobil:

Adress under uthyrningen:  Postnr: Ort:

Lägenhetens 
adress och 
info

Gatuadress: Postnr: Ort:

Lägenhetstyp (antal rum och kök):       kvm: Trappor och lgh nr:  

Lägenhetens 
användning

Lägenheten uthyres för att användas till bostad.

Ansökan Jag/vi ansöker härmed om att få hyra ut min/vår lägenhet i andra hand till nedan föreslagen 
hyresgäst under tiden: 
                                           fr.o.m ______________ t.o.m ________________

Skälen för ansökan är följande:

Föreslagen 
andrahands 
hyresgäst(er)

Namn: Persnr:

Namn: Persnr:

Handlingar till 
stöd för 
ansökan  
(obligatoriskt)

[_] Arbetsgivarintyg   [_] Studieintyg   [_] Läkarintyg [_] Intyg om provsamboende
[_] Annan handling_______________________________
[_] Kopia av upprättat hyresavtal med den föreslagen andrahandshyresgästen bifogas.

Upplysningar För att få hyra ut din/er lägenhet i andra hand krävs alltid skriftligt samtycke från hyresvärden. Uthyrning i andra 
hand utan samtycke från hyresvärden eller tillstånd från hyresnämnden kan utgöra grund för uppsägning. 
Detsamma gäller om samtycke eller tillstånd grundats på oriktiga uppgifter. Du/ni får hyra ut bostaden under en 
begränsad tid, om du/ni har beaktansvärda skäl, som t.ex. studier på annan ort, tillfälligt arbete på annan ort, 
vistelse på sjukhus eller liknande. Du har också möjlighet att hyra ut din bostad i andra hand under maximalt ett 
år, om du ska prova på att sammanbo under äktenskapsliknande förhållande med namngiven person. Detta 
beviljas vid ett tillfälle. Tillståndet för andrahandsuthyrningen är alltid tidsbegränsat, med maximalt ett år i taget. 
Anledningen och tidsperioden måste du kunna styrka genom arbetsgivarintyg eller liknande. Det är du som 
förstahandshyresgäst som är ansvarig för lägenheten och för att hyran kommer in i tid. Om du väljer att inte 
flytta tillbaka efter att tiden för ditt tillstånd gått ut, har andrahandshyresgästen ingen rätt att överta lägenheten 
utan ska då flytta ut. Kom igår att du har tre månaders uppsägningstid. Ansökan ska alltid göras skriftligt, och 
intyg som styrker skälet för andrahandsuthyrningen ska alltid bifogas. När ansökan inkommit till Cityfastigheter i 
Visby kan det ta 2-3 veckor innan du får besked via brev eller mail om din ansökan beviljats eller inte. Om din 
ansökan inte beviljats har du alltid rätt att överklaga beslutet till hyresnämnden. 

Underskrifter Jag/vi intygar härmed på heder och samvete att lämnade uppgifter är riktiga. 

Ort/ datum: Ort/datum:

Förstahandshyresgäst: Andrahandshyresgäst:

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Förstahandshyresgäst: Andrahandshyresgäst:

Namnförtydligande: Namnförtydligande:
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