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ANSÖKAN OM LÄGENHETSBYTE 
 

Nuvarande hyresgäst(er) 

Namn:________________________________________________________________ Personnr:_________________ 

Namn:________________________________________________________________ Personnr:_________________ 

Lägenhetens adress: ____________________________________________________ Lägenhetsnr:______________ 

Storlek i kvm: _____________ Antal rum o kök: ________________ Nuvarande hyra/mån: ___________________ 

Tel dagtid:_____________________ Tel kvällstid:____________________ Mobil:__________________________ 

E-mail:______________________________________________________ 
 

Jag/Vi ansöker härmed om att genom byte överlåta hyresrätten till lägenheten till nedanstående bytespart(er). 
 

Bytespart(er) direktbyte 

Namn 1: ______________________________________________________________ Personnr:_________________ 

Namn 2: ______________________________________________________________ Personnr:_________________ 

Lägenhetens adress: ____________________________________________________ Lägenhetsnr:______________ 

Storlek i kvm: _____________ Antal rum o kök: ________________ Nuvarande hyra/mån: ___________________ 

Tel dagtid:_____________________ Tel kvällstid:____________________ Mobil:__________________________ 

E-mail:___________________________________________________________________________________________ 

Hyresvärd & Förvaltare:_____________________________________________________________________________ 

Förvaltares adress och telefonnr: ______________________________________________________________________ 

Årsinkomst 1: ___________________________________ Årsinkomst 2: ____________________________________ 

Arbetsgivare 1: __________________________________ Arbetsgivare 2: ___________________________________ 

Referenspersoner arbetsgivare: _______________________________________________________________________ 

Övriga referenspersoner: ____________________________________________________________________________ 
 

Genomförandet av bytet m.m. 

Anledning till bytet: _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Vi önskar genomföra bytet den: ______________________________________________ 

Bytet är ett:  ___ Direktbyte ___ Kedjebyte (fler lägenheter inblandade, åskådliggörs på separat bilaga) 
 
Lägenheterna bytes i ”befintligt skick” vilket innebär att det i samband med bytet inte medför några krav på hyresvärden 
avseende underhållsåtgärder e.dyl. med anledning av att det blir nya boende i lägenheten.  

Lägenheten har besiktigats av bytesparten(-erna) och: ___ Godkännes i befintligt skick 

 ___ Godkännes inte p.g.a.: ____________________________ 
 

Upplysningar, handlingar att bifoga ansökan, försäkran, medgivande samt underskrifter 
För att få byta lägenhet krävs skriftligt medgivande från hyresvärden. Handläggningstiden är ca 4 veckor från det att en 
komplett ansökan inkommit till hyresvärden. Ett lägenhetsbyte som genomförs utan hyresvärdens tillstånd kan utgöra grund 
för uppsägning. Detsamma gäller om tillstånd lämnats på oriktiga uppgifter. Mer information om lägenhetsbyte finns att tillgå 
på www.fastighetsagarna.se 
 
Handlingar som skall bifogas ansökan är: Personbevis för bytespart, styrkt inkomstuppgift för bytespart, kopia av 
bytespartens nuvarande hyreskontrakt, ev. bilaga som förklarar byteskedja samt annan ev. handling som styrker skälen för 
bytesansökan. 
 
Vi intygar härmed på heder och samvete att lämnade uppgifter är sanna, att bytet kommer äga rum i enlighet med dessa 
uppgifter, samt att inga väsentliga uppgifter utelämnats. Vi intygar på samma sätt att ingen ekonomisk ersättning, vare sig 
genom kontant betalning eller på annat sätt har förekommit i anledning av bytet. Om oriktiga uppgifter lämnas kan det 
medföra straffansvar för osant intygande samt att följderna kan komma att bli uppsägningar. Den som tar emot ekonomisk 
ersättning kan komma att åtalas och straffas samt bli återbetalningsskyldig för vad han/hon tagit emot. 
 

Vi medger att våra hyresvärdar får lämna och inhämta referenser och ekonomiska upplysningar om oss som hyresgäster. 

Ort:____________________________________________ Datum:__________________________________________ 

 

Underskrift nuvarande hyresgäst(er): 1: ______________________________ 2: _____________________________ 

 

Underskrift bytespart(er): 1: ______________________________ 2: _____________________________ 
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Bilaga 1 

KEDJEBYTE 
(Bilagan används endast vid kedjebyte) 

 
 
Denna bilaga används för att åskådliggöra hela byteskedjan i ett kedjebyte. Den tredje lägenhetens 
innehavare fyller i nedan uppgifter. De inblandade parterna beskriver hur byteskedjan hänger samman 
i nedan anvisade ”pil-schema”. 
 
Samtliga inblandade parter undertecknar riktigheten i kedjan enligt principerna i blanketten för 
”Ansökan om direktbyte” 
 
3.e bytespart(er) 

Namn 1: ______________________________________________________________ Personnr:_________________ 

Namn 2: ______________________________________________________________ Personnr:_________________ 

Lägenhetens adress: ____________________________________________________ Lägenhetsnr:______________ 

Storlek i kvm: _____________ Antal rum o kök: ________________ Nuvarande hyra/mån: ___________________ 

Tel dagtid:_____________________ Tel kvällstid:____________________ Mobil:__________________________ 

E-mail:___________________________________________________________________________________________ 

Hyresvärd & Förvaltare:_____________________________________________________________________________ 

Förvaltares adress och telefonnr: ______________________________________________________________________ 

Årsinkomst 1: ___________________________________ Årsinkomst 2: ____________________________________ 

Arbetsgivare 1: __________________________________ Arbetsgivare 2: ___________________________________ 

Referenspersoner arbetsgivare: _______________________________________________________________________ 

Övriga referenspersoner: __________________________________________________________________________ 

 
 
Visa hela byteskedjan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ort:______________________________ Datum:______________________________ 

Underskrift lägenhet 1 1: _______________________________ 2: __________________________________ 

Underskrift lägenhet 2 1: _______________________________ 2: __________________________________ 

Underskrift lägenhet 3 1: _______________________________ 2: __________________________________ 

Ev. Underskrift lägenhet 4 1: _______________________________ 2: __________________________________ 

 

Lägenhet 1 

Lägenhet 3 

Lägenhet 2 

Ev. Lägenhet 4 


