
Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Adress: Ort:

Förstahands-
hyresgäst

Namn: Personnr/orgnr:

Fastighet Adress: Lägenhetsnr: Ort:

Information Ovanstående förstahandshyresgäst har ansökt om tillstånd att hyra ut sin hyreslägenhet till er. Nedan följer information till er som
andrahandshyresgäst(er). 

Vänligen underteckna en kopia av denna information för att bekräfta att ni tagit del av den och skicka till Hyresvärden enligt
kontaktuppgifterna som anges ovan.

Godkänd tid för uthyrning

En hyresgäst får endast hyra ut sin lägenhet med samtycke från hyresvärden eller tillstånd från hyresnämnden. Om uthyrning sker utan
samtycke eller tillstånd kan det leda till att hyresgästen förlorar hyresrätten till sin lägenhet. Om det händer måste även
andrahandshyresgästen flytta från lägenheten. Under förutsättning att förstahandshyresgästen uppfyller de villkor som framgår av ansökan
om tillstånd till andrahandsuthyrning godkänns andrahandsuthyrning under nedanstående tid. Notera att hyresavtalet mellan er och
förstahandshyresgästen kan ha en kortare hyrestid. För att uthyrningen ska få fortsätta efter nedanstående tid löpt ut krävs nytt tillstånd eller
godkännande. 

Den godkända tiden för uthyrning är: 

Hyrans storlek

En förstahandshyresgäst får högst ta ut den hyra som han eller hon själv betalar till hyresvärden. Om lägenheten hyrs ut möblera får även ett
påslag tas ut. Påslagen får aldrig vara högre än 15 % av förstahandshyresgästens hyra. Om andra nyttigheter ingår i uthyrningen, till exempel
bredband eller el, får ett påslag även göras för detta, dock högst med samma belopp som förstahandshyresgästen själv betalar för nyttigheten.
Om förstahandshyresgästen tar ut en för hög hyra kan det leda till att förstahandshyresgästen förlorar hyresrätten till sin lägenhet.
Andrahandshyresgästen kan också genom ansökan till hyresnämnden begära att få tillbaka för hög hyra som betalts upp till två år tillbaka i
tiden. En ansökan om återbetalning måste dock ha kommit hyresnämnden till handa senast tre månader efter att andrahandshyresgästen
lämnat lägenheten. 

Den hyra som förstahandshyresgästen idag betalar till hyresvärden är: 

Folkbokföring

Man är skyldig att vara folkbokförd där man bor. När man flyttar är man skyldig att inom en vecka anmäla sin nya adress till Skatteverket. Om
man inte anmäler sin nya adress, eller uppger felaktiga uppgifter, kan det leda till att man döms för folkbokföringsbrott. Straffet är böter eller
fängelse i högst sex månader. Det finns vissa undantag från skyldigheten att anmäla ändrad folkbokföringsadress. Det gäller till exempel om
en vistelse ska pågå en bestämd kortare tid, högst ett år, och om personen därefter ska återvända till den adress där han eller hon är
folkbokförd.
För ytterligare infromation om reglerna kring folkbokföring kan ni vända er till Skatteverket; www.skatteverket.se

Avtalsrelation med hyresvärd

En andrahandshyresgäst har ingen avtalsrelation med förstahandshyresgästens hyresvärd. Andrahandshyresgästen har inte rätt att ta över
hyreskontraktet. 

Övrigt

Underskrift Andrahandshyresgäst bekräftar härmed att denne tagit del av denna information

Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärd namn: Andrahandhyresgäst namn:

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Sid 1 ( 1 )

Bilaga nr/id: 
INFORMATION
TILL ANDRAHANDSHYRESGÄST

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 76B, upprättat i samråd med Sveriges Allmännytta oktober 2019.Eftertryck förbjuds.



INFORMATION OM BEHANDLING
AV PERSONUPPGIFTER VID UPPLÅTELSE I ANDRA HAND

Sid 1 (1)

Avser Bostadsföretag/bostadsrättsförening: Orgnr:

Kontaktuppgifter:

Information om
behandling av
personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter när vår hyresgäst/bostadsrättshavare ansöker om tillstånd att upplåta sin lägenhet i andra hand, under
tiden du hyr lägenheten av vår hyresgäst/bostadsrättshavare samt viss tid därefter. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser
vidare för att få veta mer.

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som
telefonnummer och e-postadresser.

Personuppgiftsansvarig 
Bostadsföretaget/bostadsrättsföreningen är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat
företag gör på vårt uppdrag.

När vår hyresgäst/bostadsrättshavare ansöker om att upplåta sin lägenhet (hyra ut) till dig
Som ett led i prövningen av ansökan om tillstånd till andrahandsupplåtelse samlar vi in och behandlar dina personuppgifter. Vi kan inhämta
och behandla uppgifter om dina tidigare boenden, anställningsintyg och uppgifter från referensperson som lämnats till oss. Det gör vi för att
vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. En bostadsrättshavare eller hyresgäst kan vända sig till hyresnämnden och
ansöka om tillstånd till andrahandsupplåtelse. Om detta sker behandlar vi uppgifter för att bevaka vår rätt i ärendet. 
Uppgifter som förs in i styrelseprotokoll sparas i enlighet med lag. Om vi eller hyresnämnden avslår ansökan sparar vi uppgifter som längst i tre
månader därefter.

Om vår hyresgäst/bostadsrättshavare upplåter sin lägenhet till dig
Om du hyr lägenhet av bostadsrättshavare/hyresgäst som vi upplåter lägenheten till dig kommer vi behandla vi dina personuppgifter för att
kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter gentemot din hyresvärd och andra boende i fastigheten. Under hyresförhållandet denna tid
behandlar vi t.ex. dina personuppgifter, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el, vatten/värme och/eller andra nyttigheter, när vi
hanterar rapporter om störningar samt när vi skickar information till dig eller din hyresvärd.
Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade
personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.

Dina rättigheter 
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter
rättade. Du har även rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du t.ex. anser att de inte är korrekta. Du har rätt
att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet).
Du har dessutom rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du
göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen

Övrigt

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 701 upprättat 2019. Eftertryck förbjuds.

Ärende nr:
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