
Ansökan om lägenhetsbyte        
Insändes till hyresvärd efter undertecknande  

Nuvarande hyresgäst                                (vänligen texta) 
Namn  Personnummer  Telefon dagtid  

Adress  Postadress  

Lägenhetsstorlek  Lägenhetsyta, kvm  Månadshyra  

Föreslagen hyresgäst                 (vänligen texta) 
Namn  Personnummer  Telefon dagtid  

Adress  Postadress  

Lägenhetsstorlek  Lägenhetsyta, kvm  Månadshyra  Årsinkomst  

Arbetsgivarens namn  Arbetsgivarens adress och telefon  

Övrig referensers namn  Övrig referensers  adress och telefon  

Nuvarande hyresvärd  Telefon  

Adress  Postadress  

Förvaltare  Telefon 

Adress  Postadress  

  
Nuvarande hyresgästs anledning till lägenhetsbytet:

Föreslagen hyresgästs anledning till lägenhetsbytet:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 Den nya hyresgästen godkänner lägenheten i nuvarande skick:

Ja  

      

 

_______________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________

  _______________________________  
Ort och datum     Ort och datum

_______________________________    _______________________________  
Nuvarande hyresgäst    Föreslagen hyresgäst 

Fyll i samtliga inblandade i byteskedjan. Kryssa över nedre rutan vid direktbyte.

 

 

 

  

• personbevis för samtliga personer inblandande i byte särendet,  även barn och övr.  familj emedlemmar. 
(Samtlig a inblandade vid byteskedja . )  

• arbetsgivarintyg med anställningsför håll anden bet räffande ti llträdande hyresgäst med inkomstuppgifte r.  

• kopia på nuvarande hyresavtal (gäll er föreslagen hyresgäst samt övriga v id byte skedj a). 

• andra handlingar eller uppgifter som kan bli aktuella att komplettera med under ärendets handläggning.  
såsom fullständiga uppgifte r om borgensman;  personuppgifter;  adress,  anställningsförh ållanden m m. 

Handläggningstid – efter full stä ndigt ifylld  ansökan med samtliga handlingar och uppgifter som vi önskar för  bytets 
genomförande – är minst tre veckor.  Vi förbehåller oss r ätten att  f å begära ko mpletterande handlingar,  infor mat ion 
elle r liknande.   
 

Namn Telefon 

  Lägenhetens storlekAdress

           rum             kvm 
Hyresvärd Telefon

 

 

Namn Telefon 

  Lägenhetens storlekAdress

           rum             kvm 
Hyresvärd Telefon

 

 

Namn Telefon 

  Lägenhetens storlekAdress

           rum             kvm 
Hyresvärd Telefon

2(2)

Handlingar som skall bifogas vid ansökan om lägenhetsbyte:

 

Medgivande

Villkor för tecknande av hyreskontrakt
När bytet  är klart och skriftligen godkänts av samtliga hyresvärdar,  kontaktas byte sparterna för bokning av tid för 
underteck nande av hyreskontrakt .  Det  är viktigt att byteskontrahenterna är medvetna om at t det krävs att samtliga
parter underte cknar skriftl igt hyreskontrakt och uppvisar bestyrkt (vidimerad) kopia av avskrivna hyreskontrakt i 
byte skedj an.  

 

Härmed medgiver vi att våra hyresvärdar med anledning av dett a ärende får lämna ut uppgifter om oss som 
hyresgäster.  Vi har inte  något att  erinra mot att hyresvärden inhämta r erforderli g kredit upplysning beträffande 
ti llt rädande hyresgäste r och eventuella borgensmän.   
Bytesparte rna medger också hyresvärden el ler det  behöriga ombudet för hyresvärden att genomföra den utredning 
som är erforderlig för at t kunna göra en så ri kt ig bedömning som möjligt  av begä rt byte .  

 
Önskat bytesdatum

Nej Om nej, varför

Nedan intygas att ifyllda uppgifter är sanningsenliga samt att den föreslagna hyresgästen avser att permanent bosätta sig
i byteslägenheten:


