
Medgivande, uthyrning i andra hand
Strömstadsbyggens hyresgäst Andrahandshyresgäst

Namn .................................................................

Adress ...................................................... Adress ...............................................................
..................................................................  ..........................................................................
Tel ........................................................... Tel ............................................................................

Nedanstående lägenhet uthyres för bostadsändamål.

Lägenhets-nr .......................... Adress .................................................   Antal rum    ...............

Yta, kvm .................               Hyra, kr/mån (den hyra Strömstadsbyggen debiterar)    ...............................

Adress och telefon till Strömstadsbyggens hyresgäst under uthyrningstiden
............................................................................................................................................................................
Hyrestid fr o m  .......................................................... t o m .............................................................

Hyresavin ska sändas till följande adress under uthyrningstiden
 ............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
Skäl för uthyrningen (med provsamboende avses samboende under äktenskapsliknande förhållanden med
långsiktigt syfte och då ska sambons namn och personnummer anges):

...........................................................................................................................................................................

Andrahandshyresgästen är fullt införstådd med
att avflyttning skall ske även om förstahands-
hyresgästen ej återvänder till lägenheten

Jag har tagit del av upplysningar och
lagtext på blankettens baksida, och
försäkrar på heder och samvete att de
uppgifter jag lämnat är med sanningen
överensstämmande.

Underskrift Strömstadsbyggens hyresgäst         Underskrift andrahandshyresgäst

Andrahandsuthyrning medges Andrahandsuthyrning medges ej

Strömstad ................................. Strömstad.................................

................................................. .............................................................
Strömstadsbyggen AB Strömstadsbygggen AB

Upplysningar
Besittningsskydd
Parterna bör avtala bort andrahandshyresgästens besittningsskydd om hyresförhållandet beräknas bli längre än två år. Blanketter för
överenskommelse om avstående från besittningsskydd tillhandahålles av Hyresnämnden.

Hyrestid, uppsägningstid och uppsägningsskyldighet
• Andrahandshyresgästen har alltid rätt att säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från

uppsägningsdatum, även om längre tidsbestämd avtalstid gäller.
• Om hyrestiden är kortare än nio månader upphör avtalet vid hyrestidens utgång, om inte annat avtalats. Om hyresförhållandet varat

mer än nio månader i följd skall avtalet alltid sägas upp. Om avtalet inte sägs upp övergår det tidsbestämda avtalet till ett
tillsvidareavtal.

Ansvar
Som förstahandshyresgäst är du ansvarig gentemot Strömstadsbyggenr för hyrans betalning och ordning i lägenheten även under den
period  lägenheten är uthyrd i andra hand.

Övrigt
Om Strömstadsbyggens hyresgäst tecknat el- eller teleabonnemang, som får nyttjas av andrahandshyresgästen, bör parterna
särskilt  komma överens om hur dessa avgifter skall regleras med el- och teleleverantören.Se information på baksidan

Namn ........................................................

Personnummer........................................... Personnummer...................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................ ........................................................................



Utdrag ur Hyreslagen - 12 kap Jordabalken
Hyrestid och uppsägning   (1999-08-01)

3 §    Hyresavtal gäller för obestämd tid, om inte annat följer av andra  stycket.
Hyresavtal som gäller för obestämd tid skall sägas upp för att upphöra  att gälla.
Hyresavtal kan även ingås för bestämd tid. Sådana avtal upphör att gälla vid
hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats. Har hyresförhållandet varat  mer
än nio månader i följd, skall dock avtalet alltid sägas upp för att upphöra  att
gälla.
Ett hyresavtal, som är ingånget för bestämd tid, anses förlängt på obestämd  tid.
 1. om avtalet saknar bestämmelser om verkan av utebliven uppsägning och
inte sägs upp till hyrestidens utgång trots att uppsägning skall ske, eller
2. om hyresgästen, trots att avtalet upphört att gälla utan uppsägning, fortsatt
att använda lägenheten en månad efter hyrestidens utgång utan att hyresvärden
anmodat honom att flytta.  För anmodan enligt tredje stycket 2 gäller vad som
föreskrivs om uppsägning i 8 §. Ytterligare bestämmelser om sådan anmodan
finns i 49 § tredje stycket.

 § 4 Hyresavtal som gäller för obestämd tid kan, om inte längre
uppsägningstid har avtalats, sägas upp för att upphöra att gälla
1. vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från
uppsägningen, när avtalet avser en bostadslägenhet, eller
 2. vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från
uppsägningen, när avtalet avser en lokal.
Skall ett hyresavtal för bestämd tid sägas upp för att upphöra att gälla och är
inte längre uppsägningstid avtalad, skall uppsägningen ske senast
1. en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor,
2. en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre
månader,
3. tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är
fråga om en bostadslägenhet,

5 §    Avser ett hyresavtal en bostadslägenhet, får hyresgästen alltid säga
upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar
tidigast  efter tre månader från uppsägningen.

8 §    En uppsägning skall vara skriftlig, om hyresförhållandet har varat
längre än tre månader i följd vid den tidpunkt till vilken uppsägningen sker.
Uppsägningen får dock, utom i fall som avses i 58 a §, vara muntlig, om det
är hyresgästen som säger upp avtalet för upphörande och hyresvärden
lämnar  ett skriftligt erkännande av uppsägningen. Uppsägningen får ske
hos den  som är behörig att ta emot hyra på hyresvärdens vägnar.  Säger
hyresvärden upp ett bostadshyresavtal och måste uppsägningen enligt
första stycket vara skriftlig, bör hyresvärden, om inte hyresgästen saknar
rätt  till förlängning enligt 45 § första stycket 1--3, i uppsägningen ange
orsaken  till att avtalet skall upphöra.
Skriftliga uppsägningar skall delges den som söks för uppsägning i den
ordning som anges i 8 kap. 8 § andra och tredje styckena, om inte annat följer
av fjärde eller femte styckena i denna paragraf.  Har den som söks för
uppsägning hemvist här i landet och är det inte fråga  om en uppsägning i
förtid enligt 42 § eller en sådan uppsägning som avses i  58 §, får
uppsägningen sändas i rekommenderat brev. Uppsägningen anses då  ha skett
när den har avlämnats för postbefordran under den söktes vanliga  adress. Har
hyresgästen lämnat hyresvärden uppgift om en adress, under  vilken
meddelanden till honom skall sändas, anses den som hans vanliga  adress. I
annat fall anses den uthyrda lägenhetens adress som hyresgästens  vanliga
adress.

Om en hyresvärd eller en hyresgäst, vars avtal skall sägas upp, inte har något
känt hemvist här i landet och om det inte heller finns något känt ombud som
har rätt att ta emot uppsägning för honom, får uppsägning ske genom
kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar.  En ansökan hos domstol med
yrkande att hyresförhållandet skall upphöra  eller att hyresgäst skall avhysas
gäller som uppsägning när delgivning skett i  behörig ordning. Detsamma
gäller en ansökan enligt lagen (1990:746) om  betalningsföreläggande och
handräckning om att hyresgäst skall avhysas.

39 §    Hyresgästen får ej utan hyresvärdens samtycke i andra hand upplåta
lägenheten i dess helhet utom i fall som avses i andra stycket eller i  40 §.
Har en bostadslägenhet upplåtits till en kommun, får kommunen  upplåta
lägenheten i dess helhet i andra hand. Hyresvärden skall genast underrättas om
upplåtelsen. Lag (1993:407)

.  40 §   En hyresgäst får hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i dess
helhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till det.  Tillstånd skall
lämnas, om
1. hyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete på annan ort,
särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden har
beaktansvärda skäl för upplåtelsen, och
2. hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke. Tillstånd enligt
första stycket skall begränsas till viss tid och kan förenas med villkor.

Förlängning av hyresavtal för bostadslägenheter
45 §

Bestämmelserna i 46--52 §§ gäller vid upplåtelser av  bostadslägenheter, om
inte
1. hyresavtalet avser upplåtelse i andra hand av en lägenhet i dess helhet och
hyresförhållandet upphör innan det har varat längre än två år i följd,
2. hyresavtalet i annat fall än som sägs i 1 avser ett möblerat rum eller en
lägenhet för fritidsändamål och hyresförhållandet upphör innan det har varat
längre än nio månader i följd,
3. lägenheten utgör en del av upplåtarens egen bostad, eller
4. hyresvärden säger upp hyresförhållandet att upphöra i förtid på den
grunden att hyresrätten är förverkad och annat inte följer av 47 §.  Har
hyresvärden och hyresgästen i en särskilt upprättad handling kommit  överens
om, att hyresrätten inte skall vara förenad med rätt till förlängning,  gäller
överenskommelsen om den godkänts av hyresnämnden.  Överenskommelsen
gäller dock utan sådant godkännande om den träffas  efter det att
hyresförhållandet har inletts och avser en hyresrätt som är  förenad med rätt
till förlängning. Om en make eller sambo som inte har del i  hyresrätten hade
sin bostad i lägenheten när överenskommelsen träffades,  gäller
överenskommelsen mot den maken eller sambon endast om han eller  hon har
godtagit den.

46 §   Om hyresvärden har sagt upp hyresavtalet eller, i fall som avses i 3  §
tredje stycket 2, anmodat hyresgästen att flytta, har hyresgästen rätt till
förlängning av avtalet, utom när
1. hyresrätten är förverkad utan att hyresvärden har sagt upp avtalet att
upphöra i förtid,
2. hyresgästen i annat fall åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet
skäligen icke bör förlängas,
3. huset skall rivas och det ej är oskäligt mot hyresgästen att
hyresförhållandet upphör,
4. huset skall undergå större ombyggnad och det icke är uppenbart att
hyresgästen kan sitta kvar i lägenheten utan nämnvärd olägenhet för
genomförandet av ombyggnaden samt det ej är oskäligt mot hyresgästen att
hyresförhållandet upphör,
5. lägenheten ej vidare skall användas som bostad och det ej är oskäligt mot
hyresgästen att hyresförhållandet upphör,
6. avtalet avser en lägenhet i en- eller tvåfamiljshus och upplåtelsen inte  ingår
i affärsmässigt bedriven uthyrningsverksamhet samt upplåtaren har  sådant
intresse att förfoga över lägenheten att hyresgästen skäligen bör flytta, 6 a.
avtalet avser en lägenhet som upplåtits av någon som innehade den med
bostadsrätt och lägenheten alltjämt innehas med sådan rätt samt
bostadsrättshavaren har sådant intresse att förfoga över lägenheten att
hyresgästen skäligen bör flytta,
7. hyresförhållandet beror av sådan anställning i statlig eller kommunal
verksamhet som är förenad med bostadstvång eller av anställning inom
lantbruket eller av annan anställning, om den är av sådan art att det är
nödvändigt för arbetsgivaren att förfoga över lägenheten för upplåtelse åt
anställningens innehavare, samt anställningen har upphört,
9. hyresförhållandet beror av annan anställning än som avses i 7 och som
upphört och det ej är oskäligt mot hyresgästen att även hyresförhållandet
upphör samt, om hyresförhållandet varat längre än tre år, hyresvärden har
synnerliga skäl för att upplösa hyresförhållandet, eller
10. det i annat fall icke strider mot god sed i hyresförhållanden eller eljest är
oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör.  Om hyresvärdens
intresse blir tillgodosett genom att hyresgästen lämnar  endast en del av
lägenheten och avtalet lämpligen kan förlängas såvitt avser  lägenheten i
övrigt, har hyresgästen utan hinder av första stycket rätt till  sådan
förlängning.
 Lämnar en bostadshyresgäst sin lägenhet eller en del av den med anledning
av att huset skall undergå större ombyggnad, skall hyresgästen om möjligt
beredas tillfälle att efter ombyggnaden hyra en likvärdig lägenhet i huset.

55 d §   Denna paragraf gäller vid upplåtelse av möblerat eller omöblerat
rum och vid upplåtelse i andra hand av annan bostadslägenhet. Paragrafen
gäller dock inte upplåtelser för fritidsändamål.
Om hyresvärden har tagit emot en hyra som inte är skälig enligt 55 § första
och andra styckena, skall hyresnämnden på ansökan av hyresgästen besluta
att hyresvärden skall betala tillbaka vad han tagit emot utöver skäligt belopp
tillsammans med ränta. Räntan beräknas enligt 5 § räntelagen (1975:635)
från dagen då hyresvärden tog emot beloppet till dess att
återbetalningsskyldigheten blivit slutligt bestämd genom beslut som vunnit
laga kraft och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter. Ett beslut om
återbetalning av hyra får inte avse längre tid tillbaka än två år före dagen för
ansökan.

Upplåtelse av lägenheten i andra hand

 47 §   (Andra stycket) Om en hyresgäst, som är gift eller samboende och vars
make eller sambo ej har del i hyresrätten, säger upp hyresavtalet eller  vidtar
någon annan åtgärd för att få det att upphöra eller om han eller hon i  annat fall
inte har rätt till förlängning av avtalet  har maken eller sambon, om  han eller
hon har sin bostad i lägenheten, rätt att överta hyresrätten och få hyresavtalet
förlängt för egen del, såvida hyresvärden skäligen kan nöja sig  med honom
eller henne som hyresgäst.



Hyresavtal - lägenhet i andra hand
Hyresgäst/er Hyresvärd/ar

Personnr .......................................... .
Namn ...............................................
Personnr ..........................................
Namn ...............................................

Nuvarande adress och telefonnummer Adress
............................................................................. .............................................................................

..........................................................................................................................................................

Sysselsättning .................................

Adress och tel.nr till arbetsplatsen

Ev referens, namn och telefonnummer
............................................................................

• Hyresvärden uthyr till hyresgästen för bostadsändamål sin med hyresrätt innehavda lägenhet om ........ rum och kök
(.......... kvm) med adress: ...............................................................................................................

• Lägenheten uthyres  möblerad  omöblerad

• Hyrestid fr.o.m. ............................... t o m .......................................... med ......... månaders uppsägningstid.

• Vid utebliven uppsägning förlängs kontraktet tills vidare.

• Hyran utgår med kr ......................  per ...............  för hyrestiden
månad etc. (engångsbelopp)

• I hyran ingår kostnad för  el  telefon  garage  trappstädning  möbelslitage

• I hyran ingår inte kostnad för  el  telefon  garage  trappstädning  möbelslitage

• Mätarställning el ...........................,  ................................datum

• Hyresgästen skall bekosta smärre reparationer i fastigheten, lås, elströmbrytare, packningar etc., samt normal service av

       disk- och tvättmaskin och liknande. •
Hyresgästen får inte, utan hyresvärdens skriftliga tillstånd, utföra målning, tapetsering och därmed jämförlig åtgärd.

• I uthyrningen ingår inventarier enligt bifogade inventarielista. Det åligger hyresgästen att kvittera inventarierna genom signering
på inventarielistan. Efter hyrestidens utgång åligger det hyresvärden att genom signering av hyresgästens exemplar av inventa-
rielistan eller på annat sätt kvittera inventariernas återställande. För skada på eller förlust av inventarier svara hyresgästen.

• Det åligger  hyresvärden  hyresgästen att hålla eventuella inventarier försäkrade.

• Hyresgästen skall väl vårda och akta den upplåtna egendomen. Skulle skada inträffa, svarar hyresgästen för detta, såvida han inte
kan visa, att han eller någon han svara för inte är vållande till skadan.

• Hyresgästen får inte utan tillstånd upplåta eller överlåta hyresrätten

• Ingår parterna sådan överenskommelse, som avses i 12 kap. 45 § andra stycket jordabalken, är hyresavtalets giltighet beroende av
att överenskommelsen godkännes av hyresnämnden i fall då så skall ske.

• Det åligger hyresvärden och hyresgästen att inhämta erforderligt samtycke från fastighetsägaren eller tillstånd från hyresnämnd, till
uthyrningen.

• Hyresgästen förbinder sig att respektera de ordningsregler hyresvärden har att iaktta i förhållande till fastighetsägaren.

• Särskilda bestämmelser........................................................................................................................................

• Detta hyresavtal har upprättats i två likatydande exemplar av vilka hyresvärden och hyresgästen tagit var sitt.

Genom underskrift av hyresavtalet kvitterar hyresgästen ....... st nycklar till lägenheten.
Antal bilagor..........

........................................................................                ..................................................................................

........................................................................                ..................................................................................

Personnr .......................................... .
Namn ...............................................
Personnr ..........................................
Namn ...............................................

...........................................................................

............................................................................

ort och datum ort och datum

Hyresgäst Hyresvärd



FULLMAKT

Undertecknad hyresgäst, som under tiden ........................................................
perioden andrahandsuthyrningen avser

uthyr lägenhet nr .........................................................
objektnummer

på adress .........................................................
gatuadress

till .........................................................
andrahandshyresgästen namn

ställer nedanstående ombud med oåterkallelig fullm akt att företräda mig i alla ärenden som
rör hyreskontrakt och lägenhet vilket även innebär att mottaga uppsägning på mina vägnar.
Fullmakten gäller under den period andrahandsuthyrningen avser (se ovan).

Strömstad ...................................... Strömstad ......................................

........................................................... ...........................................................
hyresgästens namnteckning ombudets namnteckning

........................................................... ...........................................................
hyresgästens namnförydligande ombudets namnförtydligande

...........................................................
 ombudets adress

...........................................................
ombudets postadress

...........................................................
ombudets telefon (även riktnummer)

Godkännes:

Strömstad ......................................

...........................................................
Strömstadsbyggen AB


Kristina Klöfskär
Medgivande, uthyrning i andra hand 
Strömstadsbyggens hyresgäst
Andrahandshyresgäst
Namn ................................................................. 
Adress ...................................................... 
Adress ...............................................................
..................................................................  
 ..........................................................................

     Tel ...........................................................   
Tel ............................................................................ 
Nedanstående lägenhet uthyres för bostadsändamål.
Lägenhets-nr 
.......................... Adress .................................................   Antal rum    ...............   
Yta, kvm .................               Hyra, kr/mån (den hyra Strömstadsbyggen debiterar)    ...............................

Adress och telefon till Strömstadsbyggens hyresgäst under uthyrningstiden   
............................................................................................................................................................................
Hyrestid fr o m  ..........................................................  
t o m 
............................................................. 
Hyresavin ska sändas till följande adress under uthyrningstiden ............................................................................................................................................................................
 
............................................................................................................................................................................Skäl för uthyrningen (med provsamboende avses samboende under äktenskapsliknande förhållanden medlångsiktigt syfte och då ska sambons namn och personnummer anges):  
...........................................................................................................................................................................
Andrahandshyresgästen är fullt införstådd med  att avflyttning skall ske även om förstahands-  hyresgästen ej återvänder till lägenheten 
Jag har tagit del av upplysningar och lagtext på blankettens baksida, och   försäkrar på heder och samvete att de uppgifter jag lämnat är med sanningen
överensstämmande. 
 
Underskrift Strömstadsbyggens hyresgäst	        Underskrift andrahandshyresgäst
Andrahandsuthyrning medges 
Andrahandsuthyrning medges ej 
Strömstad .................................  
Strömstad................................. 
.................................................  
.............................................................
Strömstadsbyggen AB 
Strömstadsbygggen AB 

  Upplysningar   
Besittningsskydd 
Parterna bör avtala bort andrahandshyresgästens besittningsskydd om hyresförhållandet beräknas bli längre än två år. Blanketter för  överenskommelse om avstående från besittningsskydd tillhandahålles av Hyresnämnden. 

  Hyrestid,  uppsägningstid och uppsägningsskyldighet   
• 
Andrahandshyresgästen har alltid rätt att säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från  uppsägningsdatum, även om längre tidsbestämd avtalstid gäller. 
• 
Om hyrestiden är kortare än nio månader upphör avtalet vid hyrestidens utgång, om inte annat avtalats. Om hyresförhållandet varat  mer än nio månader i följd skall avtalet alltid sägas upp. Om avtalet inte sägs upp övergår det tidsbestämda avtalet till ett 
tillsvidareavtal. 
Ansvar 
Som förstahandshyresgäst är du ansvarig gentemot Strömstadsbyggenr för hyrans betalning och ordning i lägenheten även under den period  lägenheten är uthyrd i andra hand. 
Övrigt 
Om Strömstadsbyggens hyresgäst tecknat el- eller teleabonnemang, som får nyttjas av andrahandshyresgästen, bör parterna särskilt  komma överens om hur dessa avgifter skall regleras med el- och teleleverantören. 

      
Se information på baksidan 
Namn ........................................................ 
Personnummer........................................... 
Personnummer................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................  
........................................................................  
Utdrag ur Hyreslagen - 12 kap Jordabalken   Hyrestid och uppsägning   (1999-08-01)    
3 §    Hyresavtal gäller för obestämd tid, om inte annat följer av andra  stycket. Hyresavtal som gäller för obestämd tid skall sägas upp för att upphöra  att gälla.  Hyresavtal kan även ingås för bestämd tid. Sådana avtal upphör att gälla vid  hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats. Har hyresförhållandet varat  mer än nio månader i följd, skall dock avtalet alltid sägas upp för att upphöra  att gälla.  
Ett hyresavtal, som är ingånget för bestämd tid, anses förlängt på obestämd  tid. 
 1. om avtalet saknar bestämmelser om verkan av utebliven uppsägning och  inte sägs upp till hyrestidens utgång trots att uppsägning skall ske, eller  
2. om hyresgästen, trots att avtalet upphört att gälla utan uppsägning, fortsatt  att använda lägenheten en månad efter hyrestidens utgång utan att hyresvärden  anmodat honom att flytta.  För anmodan enligt tredje stycket 2 gäller vad som föreskrivs om uppsägning i 8 §. Ytterligare bestämmelser om sådan anmodan finns i 49 § tredje stycket. 
 § 4         Hyresavtal som gäller för obestämd tid kan, om inte längre  uppsägningstid har avtalats, sägas upp för att upphöra att gälla  
1. vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från  uppsägningen, när avtalet avser en bostadslägenhet, eller 
 2. vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från  
uppsägningen, när avtalet avser en lokal.  
Skall ett hyresavtal för bestämd tid sägas upp för att upphöra att gälla och är  inte längre uppsägningstid avtalad, skall uppsägningen ske senast  
1. en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor,  
2. en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre  månader,  
3. tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är  fråga om en bostadslägenhet, 
5 §    Avser ett hyresavtal en bostadslägenhet, får hyresgästen alltid säga  upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast  efter tre månader från uppsägningen. 
8 §    En uppsägning skall vara skriftlig, om hyresförhållandet har varat  längre än tre månader i följd vid den tidpunkt till vilken uppsägningen sker.  Uppsägningen får dock, utom i fall som avses i 58 a §, vara muntlig, om det  är hyresgästen som säger upp avtalet för upphörande och hyresvärden lämnar  ett skriftligt erkännande av uppsägningen. Uppsägningen får ske hos den  som är behörig att ta emot hyra på hyresvärdens vägnar.  Säger hyresvärden upp ett bostadshyresavtal och måste uppsägningen enligt  första stycket vara skriftlig, bör hyresvärden, om inte hyresgästen saknar rätt  till förlängning enligt 45 § första stycket 1--3, i uppsägningen ange orsaken  till att avtalet skall upphöra. 
Skriftliga uppsägningar skall delges den som söks för uppsägning i den  ordning som anges i 8 kap. 8 § andra och tredje styckena, om inte annat följer  av fjärde eller femte styckena i denna paragraf.  Har den som söks för uppsägning hemvist här i landet och är det inte fråga  om en uppsägning i förtid enligt 42 § eller en sådan uppsägning som avses i  58 §, får uppsägningen sändas i rekommenderat brev. Uppsägningen anses då  ha skett när den har avlämnats för postbefordran under den söktes vanliga  adress. Har hyresgästen lämnat hyresvärden uppgift om en adress, under  vilken meddelanden till honom skall sändas, anses den som hans vanliga  adress. I annat fall anses den uthyrda lägenhetens adress som hyresgästens  vanliga adress. 
Om en hyresvärd eller en hyresgäst, vars avtal skall sägas upp, inte har något  känt hemvist här i landet och om det inte heller finns något känt ombud som  har rätt att ta emot uppsägning för honom, får uppsägning ske genom  kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar.  En ansökan hos domstol med yrkande att hyresförhållandet skall upphöra  eller att hyresgäst skall avhysas gäller som uppsägning när delgivning skett i  behörig ordning. Detsamma gäller en ansökan enligt lagen (1990:746) om  betalningsföreläggande och handräckning om att hyresgäst skall avhysas. 
39 §    Hyresgästen får ej utan hyresvärdens samtycke i andra hand upplåta lägenheten i dess helhet utom i fall som avses i andra stycket eller i  40 §.       Har en bostadslägenhet upplåtits till en kommun, får kommunen  upplåta lägenheten i dess helhet i andra hand. Hyresvärden skall genast underrättas om upplåtelsen. Lag (1993:407)
.  40 §   En hyresgäst får hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i dess helhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till det.  Tillstånd skall lämnas, om 
1. hyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete på annan ort,  särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden har  beaktansvärda skäl för upplåtelsen, och 
2. hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke. Tillstånd enligt första stycket skall begränsas till viss tid och kan förenas med villkor.   

  Förlängning av hyresavtal för bostadslägenheter  45 §    
Bestämmelserna i 46--52 §§ gäller vid upplåtelser av  bostadslägenheter, om inte  
1. hyresavtalet avser upplåtelse i andra hand av en lägenhet i dess helhet och  hyresförhållandet upphör innan det har varat längre än två år i följd,  
2. hyresavtalet i annat fall än som sägs i 1 avser ett möblerat rum eller en  lägenhet för fritidsändamål och hyresförhållandet upphör innan det har varat  längre än nio månader i följd,  
3. lägenheten utgör en del av upplåtarens egen bostad, eller  
4. hyresvärden säger upp hyresförhållandet att upphöra i förtid på den  grunden att hyresrätten är förverkad och annat inte följer av 47 §.  Har hyresvärden och hyresgästen i en särskilt upprättad handling kommit  överens om, att hyresrätten inte skall vara förenad med rätt till förlängning,  gäller överenskommelsen om den godkänts av hyresnämnden.  Överenskommelsen gäller dock utan sådant godkännande om den träffas  efter det att hyresförhållandet har inletts och avser en hyresrätt som är  förenad med rätt till förlängning. Om en make eller sambo som inte har del i  hyresrätten hade sin bostad i lägenheten när överenskommelsen träffades,  gäller överenskommelsen mot den maken eller sambon endast om han eller  hon har godtagit den.  
46 §   Om hyresvärden har sagt upp hyresavtalet eller, i fall som avses i 3  § tredje stycket 2, anmodat hyresgästen att flytta, har hyresgästen rätt till  förlängning av avtalet, utom när  
1. hyresrätten är förverkad utan att hyresvärden har sagt upp avtalet att  upphöra i förtid,  
2. hyresgästen i annat fall åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet  skäligen icke bör förlängas,  
3. huset skall rivas och det ej är oskäligt mot hyresgästen att  hyresförhållandet upphör,  
4. huset skall undergå större ombyggnad och det icke är uppenbart att  hyresgästen kan sitta kvar i lägenheten utan nämnvärd olägenhet för  genomförandet av ombyggnaden samt det ej är oskäligt mot hyresgästen att  hyresförhållandet upphör,  
5. lägenheten ej vidare skall användas som bostad och det ej är oskäligt mot  hyresgästen att hyresförhållandet upphör,  
6. avtalet avser en lägenhet i en- eller tvåfamiljshus och upplåtelsen inte  ingår i affärsmässigt bedriven uthyrningsverksamhet samt upplåtaren har  sådant intresse att förfoga över lägenheten att hyresgästen skäligen bör flytta, 6 a. avtalet avser en lägenhet som upplåtits av någon som innehade den med  bostadsrätt och lägenheten alltjämt innehas med sådan rätt samt  bostadsrättshavaren har sådant intresse att förfoga över lägenheten att  hyresgästen skäligen bör flytta,  
7. hyresförhållandet beror av sådan anställning i statlig eller kommunal  verksamhet som är förenad med bostadstvång eller av anställning inom  lantbruket eller av annan anställning, om den är av sådan art att det är  nödvändigt för arbetsgivaren att förfoga över lägenheten för upplåtelse åt  anställningens innehavare, samt anställningen har upphört,  
9. hyresförhållandet beror av annan anställning än som avses i 7 och som  upphört och det ej är oskäligt mot hyresgästen att även hyresförhållandet  upphör samt, om hyresförhållandet varat längre än tre år, hyresvärden har  synnerliga skäl för att upplösa hyresförhållandet, eller  
10. det i annat fall icke strider mot god sed i hyresförhållanden eller eljest är  oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör.  Om hyresvärdens intresse blir tillgodosett genom att hyresgästen lämnar  endast en del av lägenheten och avtalet lämpligen kan förlängas såvitt avser  lägenheten i övrigt, har hyresgästen utan hinder av första stycket rätt till  sådan förlängning. 
 Lämnar en bostadshyresgäst sin lägenhet eller en del av den med anledning av att huset skall undergå större ombyggnad, skall hyresgästen om möjligt beredas tillfälle att efter ombyggnaden hyra en likvärdig lägenhet i huset.
55 d §   Denna paragraf gäller vid upplåtelse av möblerat eller omöbleratrum och vid upplåtelse i andra hand av annan bostadslägenhet. Paragrafen  gäller dock inte upplåtelser för fritidsändamål.   
Om hyresvärden har tagit emot en hyra som inte är skälig enligt 55 § första  och andra styckena, skall hyresnämnden på ansökan av hyresgästen besluta  att hyresvärden skall betala tillbaka vad han tagit emot utöver skäligt belopp  tillsammans med ränta. Räntan beräknas enligt 5 § räntelagen (1975:635)   från dagen då hyresvärden tog emot beloppet till dess att  återbetalningsskyldigheten blivit slutligt bestämd genom beslut som vunnit  laga kraft och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter. Ett beslut om  återbetalning av hyra får inte avse längre tid tillbaka än två år före dagen för  ansökan. 
Upplåtelse av lägenheten i andra hand  
 47 §   (Andra stycket) Om en hyresgäst, som är gift eller samboende och vars make eller sambo ej har del i hyresrätten, säger upp hyresavtalet eller  vidtar någon annan åtgärd för att få det att upphöra eller om han eller hon i  annat fall inte har rätt till förlängning av avtalet  har maken eller sambon, om  han eller hon har sin bostad i lägenheten, rätt att överta hyresrätten och få hyresavtalet förlängt för egen del, såvida hyresvärden skäligen kan nöja sig  med honom eller henne som hyresgäst.  
Hyresavtal - lägenhet i andra hand 
Hyresgäst/er 
Hyresvärd/ar 
Personnr ..........................................	.   Namn ............................................... Personnr .......................................... Namn ...............................................
Nuvarande adress och telefonnummer 
Adress 
.............................................................................
............................................................................. .............................................................................
.............................................................................
Sysselsättning .................................
Adress och tel.nr till arbetsplatsen 
Ev referens, namn och telefonnummer 
............................................................................
• 
Hyresvärden uthyr till hyresgästen för bostadsändamål sin med hyresrätt innehavda lägenhet om ........ rum och kök 
(.......... kvm) med adress: ............................................................................................................... 
• 
Lägenheten uthyres      
 möblerad 
 omöblerad 
• 
Hyrestid fr.o.m. ............................... t o m .......................................... med ......... månaders uppsägningstid.  
• 
Vid utebliven uppsägning förlängs kontraktet tills vidare. 
• 
Hyran utgår med kr ...................... 
 per ............... 
 för hyrestiden 

  månad etc.   

       (engångsbelopp)    
• 
I hyran ingår kostnad för 
 el 
 telefon 
 garage 
 trappstädning 
 möbelslitage 
• 
I hyran ingår inte kostnad för 
 el 
 telefon 
 garage 
 trappstädning 
 möbelslitage 
• 
Mätarställning el ...........................,  ................................datum 
• 
Hyresgästen skall bekosta smärre reparationer i fastigheten, lås, elströmbrytare, packningar etc., samt normal service av  
       disk- och tvättmaskin och liknande. •  
Hyresgästen får inte, utan hyresvärdens skriftliga tillstånd, utföra målning, tapetsering och därmed jämförlig åtgärd. 
• 
I uthyrningen ingår inventarier enligt bifogade inventarielista. Det åligger hyresgästen att kvittera inventarierna genom signering 
på inventarielistan. Efter hyrestidens utgång åligger det hyresvärden att genom signering av hyresgästens exemplar av inventa- 
rielistan eller på annat sätt kvittera inventariernas återställande. För skada på eller förlust av inventarier svara hyresgästen. 
• 
Det åligger 
 hyresvärden 
 hyresgästen att hålla eventuella inventarier försäkrade. 
• 
Hyresgästen skall väl vårda och akta den upplåtna egendomen. Skulle skada inträffa, svarar hyresgästen för detta, såvida han inte  kan visa, att han eller någon han svara för inte är vållande till skadan. 
• 
Hyresgästen får inte utan tillstånd upplåta eller överlåta hyresrätten 
• 
Ingår parterna sådan överenskommelse, som avses i 12 kap. 45 § andra stycket jordabalken, är hyresavtalets giltighet beroende av  att överenskommelsen godkännes av hyresnämnden i fall då så skall ske. 
• 
Det åligger hyresvärden och hyresgästen att inhämta erforderligt samtycke från fastighetsägaren eller tillstånd från hyresnämnd, till  uthyrningen. 
• 
Hyresgästen förbinder sig att respektera de ordningsregler hyresvärden har att iaktta i förhållande till fastighetsägaren. 
• 
Särskilda bestämmelser........................................................................................................................................ 
• 
Detta hyresavtal har upprättats i två likatydande exemplar av vilka hyresvärden och hyresgästen tagit var sitt. 
Genom underskrift av hyresavtalet kvitterar hyresgästen ....... st nycklar till lägenheten.  
Antal bilagor.......... 
........................................................................                ..................................................................................    
........................................................................                ..................................................................................    
Personnr ..........................................	.   Namn ............................................... Personnr .......................................... Namn ...............................................
.......................................................................................................................................................

    ort och datum   

    ort och datum   
Hyresgäst
Hyresvärd
 
FULLMAKT 
Undertecknad hyresgäst, som under tiden  
........................................................  
perioden andrahandsuthyrningen avser 

  uthyr lägenhet nr    
.........................................................  
objektnummer 
på adress  
......................................................... 
gatuadress
till  
......................................................... 
andrahandshyresgästen namn

  ställer nedanstående ombud med oåterkallelig fullmakt att företräda mig i alla ärenden som 
rör hyreskontrakt och lägenhet vilket även innebär att mottaga uppsägning på mina vägnar. 
Fullmakten gäller under den period andrahandsuthyrningen avser (se ovan).   
Strömstad ...................................... 
Strömstad ......................................  
...........................................................  
........................................................... 
hyresgästens namnteckning
ombudets namnteckning
...........................................................  
........................................................... 
hyresgästens namnförydligande
ombudets namnförtydligande
........................................................... 
 ombudets adress
........................................................... 
ombudets postadress
........................................................... 
ombudets telefon (även riktnummer) 
Godkännes: 
Strömstad ...................................... 
 
 
........................................................... 
Strömstadsbyggen AB

