
ANSÖKAN OM LÄGENHETSBYTE
Till bytesansökan skall följande bifogas: 
1. Personbevis för samtliga inblandade parter. 
2. Anställningsbevis med årsinkomst för tillträdande hyresgäst. 
3. Kopia av hyreskontrakt för tillträdande hyresgäst. 
4. Anledning till bytet för samtliga parter. 

Nuvarande hyresgäst:

NAmN: PersoNNr: TelefoN:

 

lägeNheTsNr: ANTAl rum & KöK: fAsTigheT:  

 

byTesANsöKAN gäller:  DireKTbyTe  iNgår i byTesKeDjA. förklaras på baksidan.
 
sKäl för ANsöKAN om byTe:

Föreslagen ny hyresgäst:

NAmN: PersoNNr: TelefoN:

 

ADress: PosTADress: 

 

ANTAl PersoNer i hushålleT: yrKe: 

 

ArbeTsgivAre: TelefoN:

 

årsiNKomsT:  ANsTällNiNgsår:

 

lägeNheTeNs sTorleK: hyresvärD / förvAlTAre:

 

ADress: TelefoN:

Eventuell medsökande:

NAmN: PersoNNr: TelefoN:

 

ADress: PosTADress: 

ArbeTsgivAre: TelefoN:

 

årsiNKomsT:  ANsTällNiNgsår:

Referenser:

NAmN: TelefoN:

 

ADress:  PosTADress: 

Vi intygar härmed på heder och samvete att lämnade uppgifter är sanna, att byte kommer att äga rum i enlighet med 
dessa uppgifter, att ingen uppgift av betydelse utelämnats samt att inga olagliga transaktioner förekommit eller skall 
förekomma i samband med bytet. om oriktiga uppgifter lämnats kan detta medföra straffansvar för osant intygande. Den 
tillträdande hyres gästen kan även komma att sägas upp om hyresavtal kommer till stånd genom oriktiga eller utelämnade uppgifter 
eller genom olagliga transaktioner. vi medger att våra hyresvärdar får lämna uppgifter om oss som hyresgäster. 

lägenheten har besiktigats av byteshyresgästen och godkännes i nuvarande skick. i samband med bytet är vi medvetna om att 
hyresvärden kan ta en kreditupplysning.

Underskrift av inblandade parter:

DATum / orT: sigNATur NuvArANDe hyresgäsT: byTeT beräKNAs sKe DeN:

 

DATum / orT: sigNATur föreslAgeN hyresgäsT:

Ifylls av hyresvärd:

 bytet godkännes  bytet godkännes ej

DATum / orT: sigNATur hyresvärD:



BYTESKEdjA

obs! Texta. 

Nuvarande hyresgäst: 

NAmN: PersoNNr: 

 

lägeNheTsNr: ANTAl rum & KöK: fAsTigheT:  

 

Ansöker härmed om att lägenhetsbyte medgives enligt följande:

1. Ovan nämnda flyttar till: 

ADress: PosTADress: 

 

ANTAl rum & KöK: våNiNg: hyrA:  

 

Där bor Nu hyresgäsT/er:  TelefoN:

 

hyresvärD / förvAlTAre:  TelefoN:

2. Ovan nämnda flyttar till: 

ADress: PosTADress: 

 

ANTAl rum & KöK: våNiNg: hyrA:  

 

Där bor Nu hyresgäsT/er:  TelefoN:

 

hyresvärD / förvAlTAre:  TelefoN:

3. Ovan nämnda flyttar till: 

ADress: PosTADress: 

 

ANTAl rum & KöK: våNiNg: hyrA:  

 

Där bor Nu hyresgäsT/er:  TelefoN:

 

hyresvärD / förvAlTAre:  TelefoN:


