
HYRESAVTAL 
Andrahandsuthyrning

Hyresvärd 
(Förstahandshyresgäst)

Namn Personnummer

Adress Postnummer Ort

Telefon mobil Telefon arbete

E-post

Hyresgäst (Andrahandshyresgäst)

Namn Personnummer

Adress Postnummer Ort

Telefon mobil Telefon arbete

E-post

Hyres e t

Adress Postnummer Ort

Ob e tet uthyres f r att anv ndas som bostad L genhetsnummer Antal rum Area vm

Till ob e tet h r  

o källarutrymme nr_______ o vindsutrymme nr_______ o garageplats nr_______ o parkeringsplats nr_______

Ob e tets s i  vid uppl telsen 

o se bilaga nr_______ Skador och brister i lägenheten

Ob e tet uthyres 

o omöblerad o möblerad, se bilaga nr_______ Möbel- och inventarielista



Hyresavta ets g t ghetst d h sägn ngst d

o Alternativ 1        Fr.o.m. __________________________________            T.o.m. __________________________________ 

Avtalet sägs upp med _______ månaders uppsägningstid till hyrestidens utgång. Vid utebliven uppsägning förlängs kontraktet med _______ 

månad(er) för varje gång.

O S  Om hyrestiden r l ngre n tre m nader s a upps gningstiden vara tre m nader

o Alternativ 2        Fr.o.m. __________________________________            T.o.m. __________________________________

Hyresavtalet upphör att gälla vid hyrestidens utgång. Andrahandshyresgästen ska då avflytta utan uppsägning.

O S  etta alternativ an endast anv ndas om hyrestiden r l ngst nio m nader  

o Alternativ 3        Fr o m __________________________________ och tills vidare.

Hyresavtalet upphör vid det månadsskifte som infaller närmast efter tre månader från uppsägningen.

O S  Hyresg stf reningen re ommenderar alternativ  

Hyra

Hyra _________________________________ kronor per månad.   

Värme 

o ingår o ingår inte

Hushållsel 

o ingår o ingår inte

Hyra för garage- eller parkeringsplats 

o ingår                o ingår inte       Belopp kr _________________ per månad / kvartal

Särskilda kostnader (kabeltv, bredband m.m.)

Avläst mätarinställning, el, gas 
etc.

Datum Avläst mätarinställning för 
_______

Datum

eta n ng

Hyresbetalning sker till förstahandshyresgästen 

o Autogiro o Bankgiro o Plusgiro o Kontant mot kvitto               

Kontonummer (inklusive clearingnummer)

o Hyra och eventuella tillägg skall betalas i förskott senast sista vardagen före månadsskifte.

o _________ dagar före månadsskiftet.

vr ga hyresv r
Hyresavtalets giltighet f ruts tter att f rstahandshyresg sten erh ller samty e till andrahandsuppl telsen fr n
hyresv rden fastighets garen eller att hyresn mnden meddelar beslut om tillst nd till andrahandsuthyrning

et ligger andrahandshyresg sten att v l v rda l genheten o h genast till f rstahandshyresg sten o h
fastighets garen anm la eventuella s ador eller brister o h f re omst av ohyra o h s adeinse ter

Andrahandshyresg sten f r inte verl ta eller uppl ta l genheten i sin tur

ndras hyran eller hyresvill oren f r l genheten p  grund av avtal mellan fastighets garen o h f rstahandshyresg sten
eller efter tr ffad f rhandlings verens ommelse enligt g llande f rhandlings lausul  s all ndringen g lla ven detta
andrahandsavtal

Andrahandshyresg sten f rbinder sig att under hyrestiden f l a de ordningsf res rifter som g ller f r fastigheten enligt
uthyra-rens hyresavtal med fastighets garen

Andrahandshyresg sten ansvarar f r s ada eller f rlust av inventarier samt f r s ador p  l genheten o h gemensamma
utrym-men som upp ommer genom hens v llande eller genom v rdsl shet eller f rsummelse av n gon som hen
ansvarar f r  Andra-handshyresg sten r inte s yldig att ers tta s ada som upp ommit genom normalt slitage

P  f rsenade hyresbelopp utg r r nta enligt r ntelagen fr n f rfallodagen



ärs da estä e ser

Genom underskrift av kontraktet kvitterar andrahandshyresgästen ___________ nycklar till lägenheten.

nders r ter

Ort o h datum 

Namnte ning f rstahandshyresg sten Hyresv rd Namnf rtydligande

Ort o h datum 

Namnte ning andrahandshyresg st Hyresg st Namnförtydligande

d ännande av andrahands thyrn ng

Ort o h datum 

Namnte ning fastighets garen  hyresv rden Namnf rtydligande
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