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överlåta mitt hyreskontrakt till
någon annan?
Om du inte själv ska bo kvar i bostaden kan du ansöka om att överlåta ditt
hyreskontrakt till en annan person som du delat bostaden med.

Så går det till
•

För att kunna överlåta din lägenhet till en annan person krävs det att ni bott
tillsammans i minst tre år, att lägenheten använts som gemensamt hushåll
och att den varit er enda stadigvarande bostad. Det betyder att en kompis,
inneboende eller andrahandshyresgäst inte kan överta ditt hyreskontrakt.

•

För att överlåtelsen ska godkännas behöver du som överlåter ditt hyreskontrakt,
redan vid ansökan, ha en ny adress att flytta till. Efter att överlåtelsen är
genomförd får du inte längre använda eller bo kvar i lägenheten.

Viktigt om ansökan
•
•
•
•

Tänk på att vi har en handläggningstid på cirka fyra veckor.
Det är först när du har lämnat in en komplett ansökan som ditt ärende kan prövas.
Vi kontaktar dig via telefon eller brev med ett beslut om ansökan blivit godkänd
eller inte.
Om din ansökan blir godkänd övertar den blivande kontraktsinnehavaren allt
ansvar för lägenheten, exempelvis skick och nycklar, från och med att kontraktet
börjar gälla.

Gör så här
1. Beställ nedanstående två intyg från Skatteverket:
- Familjebevis
- Utdrag ur adresshistoriken
2. Fyll i blanketten Ansökan om överlåtelse av din lägenhet
3. Kom ihåg att fylla i din nya bostadsadress
4. Bifoga intyg som styrker anledningen för överlåtelse,
till exempel ansökan om äktenskapsskillnad
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ansökan om överlåtelse av bostad
Nuvarande kontraktsinnehavare
Lägenhetens adress:

Objektsnummer (finns i övre högra hörnet på kontraktet):

För- och efternamn kontraktsinnehavare 1:

För- och efternamn kontraktsinnehavare 2:

Personnummer:

Personnummer:

Telefonnummer:

Telefonnummer:

E-postadress:

E-postadress:

Ny adress, postnummer och ort:

Anledning till överlåtelse.
Bifoga även intyg som styrker anledningen.

Datum för överlåtelse:

Obligatoriskt att komplettera ansökan med nedanstående intyg
från Skatteverket:

Signering:
Jag har BankID och kan signera uppsägning
av kontraktet digitalt.

Familjebevis
Utdrag ur adresshistoriken

Blivande kontraktsinnehavare
För- och efternamn:

Personnummer:

Telefonnummer:

E-postadress:

Obligatoriskt att komplettera ansökan med nedanstående intyg
från Skatteverket:

Signering:

Familjebevis

Jag har BankID och kan signera kontraktet digitalt.

Utdrag ur adresshistoriken

parternas Underskrifter

Blivande kontraktsinnehavare övertar allt ansvar för lägenheten, exempelvis skick och nycklar. Mimers handläggningstid är cirka fyra veckor.

Nuvarande kontraktsinnehavare

Blivande kontraktsinnehavare

Ort och datum:

Ort och datum:

Signatur kontraktsinnehavare 1:

Signatur blivande kontraktsinnehavare:

Signatur kontraktsinnehavare 2:
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