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ANSÖKAN OM LÄGENHETSBYTE 
 
Upplysningar 
För att få byta lägenhet krävs skriftligt samtycke från hyresvärden. Ett lägenhetsbyte som genomförs utan samtycke eller tillstånd kan 
utgöra grund för uppsägning. Detsamma gäller om samtycke eller tillstånd grundats på oriktiga uppgifter.  
 

Nuvarande hyresgäst/gäster (bytespart 1) 
Namn på hyresgäst 1 _______________________________________________ Personnr      
Namn på hyresgäst 2 _______________________________________________ Personnr      
Gatuadress_______________________________________ Postnr och postort       
Lägenhetsnr ______ Antal rum ______ och kök/kokvrå. Yta/kvm: ______ Hyrd sedan ______ Hyra/mån ______ Vån.    
Tfn dagtid _________________________ tfn kvällstid _________________________ mobil     
E-postadress_____________________________________________________________ Antal boende i lgh __ vuxna __ barn 
Flyttar till adress/er:             
Nuvarande hyresgäst/-ers (bytespart 1) skäl för byte (om utrymmet inte räcker, skriv gärna på en separat bilaga):  
             
             
             
Nuvarande hyresgäst-/er (bytespart 1) bifogar följande handlingar som styrker skäl för byte:  
□ Kopia på anställningsavtal/studieintyg/läkarintyg/annat □ Personbevis 
 

Inflyttande hyresgäst/-er i lägenheten ovan (bytespart 2) 
Namn på hyresgäst _________________________________________________ Personnr     
Namn på hyresgäst _________________________________________________ Personnr     
Gatuadress________________________________________________Postnr och postort     
Lägenhetsnr ______ Antal rum ______ och kök/kokvrå. Yta/kvm: ______ Hyrd sedan ______ Hyra/mån ______ Vån.    
Tfn dagtid _________________________ tfn kvällstid _________________________ mobil     
E-postadress_____________________________________________________________ Antal boende i lgh __ vuxna __ barn  
Flyttar till adress/er:             
Hyresvärds adress _______________________________________________ Tfn hyresvärd      
Årsinkomst och arbetsgivare           
Arbetsgivare/skola _______________________________________________ Årsinkomst (före skatt ink ev bidrag)   
Kontaktperson hos arbetsgivaren           
Annan referensperson (namn och telefon)          
Flyttar till adress/er:             
Inflyttande hyresgäst/-ers (bytespart 2) skäl för byte (om utrymmet inte räcker, skriv gärna på en separat bilaga):  
             
             
             
 
Inflyttande hyresgäst/-er (bytespart 2) bifogar följande handlingar som styrker skäl för byte:  
□ Kopia på hyresavtal □ Intyg som styrker inkomst, t.ex. anställningsavtal/studieintyg/intyg försörjningsstöd 
□ Personbevis 
 
Önskat bytesdatum (månadsskifte) ____________   □ Direktbyte  

□ Flerpartsbyte (utförlig beskrivning ska bifogas) 
Lägenheten har besiktigats av bytesparten/-erna och   □ godkänns i nuvarande skick 
      □ godkänns inte. Orsak:     
             
 
 
Övrig information/redogörelse om bytesförloppet: 
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Sanninsgsförsäkran 
Vi intygar härmed på heder och samvete att:  

 lämnade uppgifter är sanna,  

 bytet kommer att äga rum i enlighet med dessa uppgifter, 

 ingen uppgift av betydelse har utelämnats,  

 att ingen ekonomisk ersättning, vare sig genom kontant betalning eller på annat sätt har förekommit i anledning av bytet.  

 att om bytet inte genomförs på sätt som anges i denna ansökan kommer vi inte att genomföra bytet och alla rättshand-
lingar ska gå tillbaka. 

 

Oriktiga uppgifter 
Om oriktiga uppgifter lämnas, kan detta medföra straffansvar för osant intygande. Den tillträdande hyresgästen (bytesparten/erna) 
kan även komma att sägas upp om hyresavtal kommer till stånd genom oriktiga eller utelämnade uppgifter eller genom olagliga trans-
aktioner. Den som tagit emot en olaglig ekonomisk ersättning kan komma att åtalas och straffas för detta och blir återbetalningsskyl-
dig. 
 

Medgivande 
Vi medger att våra hyresvärdar får lämna/inhämta referenser och ekonomiska upplysningar om oss hos hyresvärd, arbetsgivare samt 
angivna referenser. 
 
Vi intygar härmed på heder och samvete att lämnade uppgifter är korrekta och sanna. 
 
 
Ort/Datum:      Ort/Datum:  
 
Underskrift nuvarande hyresgäst (bytespart 1)  Underskrift nuvarande hyresgäst (bytespart 1) 
 
 
....................................................................   .................................................................... 
Namnförtydligande:     Namnförtydligande: 
 
 
Underskrift inflyttande hyresgäst (bytespart 2)  Underskrift inflyttande hyresgäst (bytespart 2) 
 
 
....................................................................   .................................................................... 
Namnförtydligande:     Namnförtydligande: 
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Övriga deltagare i byteskedjan 
 
Hyresgäst/-er (bytespart 3) 
Namn på hyresgäst 1 _______________________________________________ Personnr      
Namn på hyresgäst 2 _______________________________________________ Personnr      
Gatuadress_______________________________________ Postnr och postort       
Lägenhetsnr ______ Antal rum ______ och kök/kokvrå. Yta/kvm: ______ Hyrd sedan ______ Hyra/mån ______ Vån.    
Tfn dagtid _________________________ tfn kvällstid _________________________ mobil     
E-postadress_____________________________________________________________ Antal boende i lgh __ vuxna __ barn 
Flyttar till adress/er:             
Hyresvärds adress _______________________________________________ Tfn hyresvärd      
Flyttar till adress/er:             
Skäl för byte (bytespart 3):  
             
             
             
 

Hyresgäst/-er (bytespart 4) 
Namn på hyresgäst 1 _______________________________________________ Personnr      
Namn på hyresgäst 2 _______________________________________________ Personnr      
Gatuadress_______________________________________ Postnr och postort       
Lägenhetsnr ______ Antal rum ______ och kök/kokvrå. Yta/kvm: ______ Hyrd sedan ______ Hyra/mån ______ Vån.    
Tfn dagtid _________________________ tfn kvällstid _________________________ mobil     
E-postadress_____________________________________________________________ Antal boende i lgh __ vuxna __ barn 
Flyttar till adress/er:             
Hyresvärds adress _______________________________________________ Tfn hyresvärd      
Flyttar till adress/er:             
Skäl för byte (bytespart 4):  
             
             
             

 
Sanninsgsförsäkran 
Vi intygar härmed på heder och samvete att:  

 lämnade uppgifter är sanna,  

 bytet kommer att äga rum i enlighet med dessa uppgifter, 

 ingen uppgift av betydelse har utelämnats,  

 att ingen ekonomisk ersättning, vare sig genom kontant betalning eller på annat sätt har förekommit i anledning av bytet.  

 att om bytet inte genomförs på sätt som anges i denna ansökan kommer vi inte att genomföra bytet och alla rättshand-
lingar ska gå tillbaka. 

 
Oriktiga uppgifter 
Om oriktiga uppgifter lämnas, kan detta medföra straffansvar för osant intygande. Den tillträdande hyresgästen (bytesparten/erna) 
kan även komma att sägas upp om hyresavtal kommer till stånd genom oriktiga eller utelämnade uppgifter eller genom olagliga trans-
aktioner. Den som tagit emot en olaglig ekonomisk ersättning kan komma att åtalas och straffas för detta och blir återbetalningsskyl-
dig. 

 
Medgivande 
Vi medger att våra hyresvärdar får lämna/inhämta referenser och ekonomiska upplysningar om oss hos hyresvärd, arbetsgivare samt 
angivna referenser. 
 
Vi intygar härmed på heder och samvete att lämnade uppgifter är korrekta och sanna. 
 
 
Ort/Datum:      Ort/Datum:  
 
Underskrift hyresgäst (bytespart 3)    Underskrift hyresgäst (bytespart 3) 
 
 
....................................................................   .................................................................... 
Namnförtydligande:     Namnförtydligande: 
 
 
Underskrift hyresgäst (bytespart 4)   Underskrift hyresgäst (bytespart 4) 
 
 
....................................................................   .................................................................... 
Namnförtydligande:     Namnförtydligande: 


