
 
Sida 1 (2) 

 

Bytesansökan 

Hyresgäst Byte önskas med 

Personnummer Personnummer 

Namn 1 Namn 

Namn 2 Bostadsadress 

Bostadsadress Postnummer Postadress 

Postnummer Postadress Arbetsgivare Tel. dagtid 

E-postadress Medsökande, personnummer 

Tel. dagtid Namn 

Orsak till bytet Bostadsadress 

 Postnummer Postadress 

 Arbetsgivare Tel. dagtid 

 Familjestorlek, antal 
personer 

varav barn under 16 år 

 Byteslägenhetens storlek Månadshyra 

 E-postadress 

 Hyresvärdens namn 

 Tel. Handläggare 

Önskat bytesdatum (endast månadsskiften) Orsak till bytet 

  

Annanupplåtelseform-villa/bostadsrätt 
Personnummer Titel/yrke Tel. dagtid 

Namn E-postadress 

Bostadsadress Postnummer Postadress 

Fastighetsbeteckning/Bostadsrättsförening  

 Lägenhetens storlek, rum 
 m2 

    

Bifoga dessBifoga dessBifoga dessBifoga dessa handlingar med bytesansökan: a handlingar med bytesansökan: a handlingar med bytesansökan: a handlingar med bytesansökan: (ofullständig ansökan behandlas ej!) 

• Vidimerad kopia av föreslagen hyresgästs nuvarande hyreskontrakt 

• Köpehandlingar vid byte villa/bostadsrätt 

• Arbetsgivarintyg för föreslagen hyresgäst 
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Bytesansökan, undertecknad av både nuvarande och föreslagen hyresgäst, skickas till Ditt Heimstadenkontor. 

Se adress: www.heimstaden.com. Handläggningstiden för bytesansökan är upp till 3 månader, så var ute i god 
tid.

Om det i bytet ingår flera lägenheter skall du lämna en redogörelse för byteskedjan på separat blankett. 

Lägenhetsbytet underlättas om du lämnar så utförliga uppgifter som möjligt. 

Om bytet godkänns måste avträdande hyresgäst säga upp sitt hyresavtal innan nytt avtal kan skrivas med ny 

hyresgäst. 

Försäkran vid lägenhetsbyte 
Härmed försäkrar vi på heder och samvete 

• att i vår bytesansökan lämnade uppgifter är med sanningen överensstämmande

• att bytet kommer att genomföras i enlighet med uppgifterna

• att inga ekonomiska transaktioner förekommit eller skall förekomma i samband med bytet

Lämnande av oriktiga uppgifter i samband med bytet medför straffansvar. 

Den tillträdande hyresgästen är medveten om att träffat avtal kan komma att sägas upp med förlorad hyresrätt 

som följd, om det framledes skulle visa sig att lämnade uppgifter om bytet är oriktiga. 

Jag medger även att min hyresvärd får lämna ut uppgJag medger även att min hyresvärd får lämna ut uppgJag medger även att min hyresvärd får lämna ut uppgJag medger även att min hyresvärd får lämna ut uppgifter om mig som hyresgäst.ifter om mig som hyresgäst.ifter om mig som hyresgäst.ifter om mig som hyresgäst.    

________________________________________ 

(Ort, datum) 

Nuvarande hyresgäst  Tillträdande hyresgäst 

Namn 1  Namn 1 

_____________________________________ _____________________________________ 

Namn 2  Namn 2 

_____________________________________ _____________________________________ 
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