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Nuvarande kontraktsinnehavarare 
Namn 

 
Personnummer Lägenhets nr 

Ny adress 

 
Medboendes namn Personnummer Telefon dagtid 

 
Adress Antal vuxna familjemedlemmar Antal barn 

 
Sökande som vill överta hyreskontraktet 

Namn 

 
Personnummer Telefon dagtid 

Medsökandes namn 

 
Personnummer Telefon dagtid 

Adress Postnummer Ort 

 
Bott i lägenheten sedan (år) 

 
  

Anledning till överlåtelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande kontraktsinnehavare/vårdnadshavare 

Datum 
 

 Namnteckning 
 

   

 

•  Bifoga personbevis med mantalskrivningsadress för samtliga 
vuxna som är inblandade i överlåtelsen. 

•  Lämna anställningsbevis med inkomstuppgift för de blivande 
hyresgästerna. 

•  Vid skilsmässa: bifoga domstolsbevis från tingsrätten. 
•  Vid dödsfall: bifoga intyg om dödsboets vårdnadshavare (kan fås 

hos begravningsbyrån.) 



 

Överlåtelse av kontrakt 

 
Hyresrätten till en bostadsrätt får inte överlåtas till annan utan hyresvärdens tillstånd. Enligt 
regler i hyreslagen i hyreslagen 34§ kan man dock som hyresgäst i vissa fall överlåta 
hyresrätten till annan person om det är så att man själv inte längre ska använda lägenheten. 

En förutsättning för överlåtelse är att den du önskar överlåta till är närstående till dig. Med 
närstående menas i det här sammanhanget en nära släktning, som exempelvis ett barn eller 
en sambo. 

För överlåtelse krävs också att man varaktigt har sammanbott. Enligt den praxis som finns 
krävs cirka tre års sammanboende för att det ska betraktas som varaktigt. Vid dödsfall kan 
överlåtelse godkännas även vid ett kortare sammanboende. Observera att överlåtelse inte 
kan ske till en person som är inneboende. Man kan inte heller testamentera bort en hyresrätt.  

En sista förutsättning för att överlåtelse ska kunna ske är att den som ska överta lägenheten 
har inkomster så att hyran kan betalas och att det inte har varit några störningar eller andra 
problem vid boendet i lägenheten.  

Det är du som hyresgäst som vid ansökan måste styrka att förutsättningarna för överlåtelse 
är uppfyllda. 

Om ansökan om överlåtelse beviljas sker en besiktning av lägenheten. Därefter skriver vi ett 
nytt hyreskontrakt genom så kallas ”transport”. Det innebär att den som övertar hyresrätten 
ansvarar för eventuella skador i lägenheten även om de inträffat i lägenheten för 
överlåtelsen.  
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