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 ANSÖKAN  
Om lägenhetsbyte 

1(2) 

 

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 74 upprättat 2006 i samråd med SABO. Eftertryck förbjudes. 

Upplysningar För att få byta lägenhet krävs skriftligt samtycke från hyresvärden. Handläggningstiden är cirka sex veckor från det att en 
komplett ansökan kommit in till hyresvärden. Avslår hyresvärden ansökan, har hyresgästen möjlighet att hos hyresnämnden 
ansöka om tillstånd till bytet. Ett lägenhetsbyte som genomförs utan samtycke eller tillstånd kan utgöra grund för uppsägning. 
Detsamma gäller om samtycke eller tillstånd grundats på oriktiga uppgifter. Mer information om lägenhetsbyte finns i 
dokumentet ”Riktlinjer för lägenhetsbyten” på www.sabo.se 

Nuvarande 
hyresgäst(er) 
(sökande) 

Namn Personnummer 

            

Namn Personnummer 

            

Telefon dag (även riktnummer) Telefon kväll (även riktnummer) Telefon mobil 

                  

E-postadress 

      

Lägenhetens 
adress m m 

Gatuadress Postnummer Ort 

                  

Lägenhetstyp (antal rum och kök/kokvrå) Trappor Lägenhet nr Lägenhetens area i m2 ca 

                        

Hyra kr/månad Hyrd sedan år 

            

Ansökan/ 
Skälen för 
ansökan 

Jag/vi ansöker härmed om att genom byte få överlåta hyresrätten till lägenheten till nedanstående bytespart(er). Skälen för ansökan är följande: 

      

Bytespart 1 Namn Personnummer 

            

Gatuadress Postnummer Ort 

                  

Lägenhetstyp (antal rum och kök/kokvrå) Trappor Lägenhet nr Lägenhetens area i m2 ca 

                        

Hyra kr/månad Hyrd sedan år 

            

Telefon dag (även riktnummer) Telefon kväll (även riktnummer) Telefon mobil 

                  

E-postadress 

      

Årsinkomst 

      

Hyresvärds namn och adress Telefon (även riktnummer) 

            

Arbetsgivares namn och adress Telefon (även riktnummer) 

            

Referensperson hos arbetsgivaren 

      

Annan referensperson Telefon (även riktnummer) 
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