
ANSÖKAN 

om samtyckte till upplåtelse i andra hand av bostadsrätt (7 kap 10 § Brl) : 

1. Bostadsrättshavare Förnamn, efternamn / Firma Pers.nr/Org.nr. 

Förnamn, efternamn / Firma Pers.nr/Org.nr. 

Utdelningsadress Tel.nr 

Postnr Ort 

2. Hyresobjekt Fastighetsbeteckning Lgh.nr. 

Gatuadress 

3. Försäkringsbolag

4. Föreslagen hyresgäst Förnamn, efternamn / Firma Pers.nr/Org.nr. 

Utdelningsadress Tel.nr 

Postnr Ort 

5. Referenser Förnamn, efternamn / Firma Tel.nr 

6. Hyrestid Fr.o.m.           t.o.m.    

Tillstånd lämnas för ett (1) år i taget, därefter måste ny ansökan göras.  

Det är inte tillåtet att regelbundet upplåta lägenheten veckovis eller per dag. 

7. Bostadsrättshavarens
adress under uthyr-
ningstiden

Utdelningsadress Tel.nr 

Postnr Ort 

8. Skäl för uthyrning



9. Villkor Ovan namngivna sökande utfäster sig att med hyresgästen träffa avtal om avstående av 
besittningsskydd till lägenheten enligt 12 kap 45§ jordabalken, om hyresförhållandet 
överstiger två år. Avtalet skall godkännas av hyresnämnden. Sökanden utfäster sig också att 
tillse att giltigheten av det upprättade hyresavtalet mellan hyresvärden och andrahands- 
hyresgästen blir beroende av att hyresnämnden godkänner avtalet om avstående av 
besittningsskydd. 

 

Sökanden ansvarar för att hyresgästen informeras om bostadsrättsföreningens ordnings- 
föreskrifter m.m. 

10. Underskrift 
andrahandshyresgäst 

Jag har tagit del av att Brf Den Gyldene Portens ekonomiske förvaltare (i dagsläget SBC) 
kommer att spara namn och adress på mig som andrahandshyresgäst under tiden detta 
avtal gäller för att bostadsrättsföreningen ska kunna kontakta mig. Information om SBC:s 
hantering av personuppgifter i integritetspolicy finns på www.sbc.se. 
 
 
 
 
Underskrift andrahandshyresgäst:  _____________________________________________________________ 
 
 
 
 
Underskrift andrahandshyresgäst: _____________________________________________________________ 

 

11. Underskrift Ort och datum 

      
Bostadsrättshavare 

      
 

12. Beslut Ansökan   beviljad   avslagen den       
  ansökan beviljas, dock begränsas uthyrningstiden till den       
  Bostadsrättsföreningen tar ut avgift för andrahandsuthyrning enligt bostadsrätts-   

          föreningens stadgar 
 
 
 

Skäl 

 
 
Ort och datum 

      

Bostadsrättsföreningen 

Brf Den Gyldene Porten 

Underskrift  

      

 

 

http://www.sbc.se/
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