
 

 

          

               

                

                

                
          

  

               

  

               

  

  

                  

    

 

  

                  

    

Studentlägenhet 
Ansökan om andrahandsuthyrning  
Hyresgäst 
Jag som kontraktsinnehavare är ansvarig för min lägenhet under tiden för andrahandsuthyrningen. 
Det kan gälla krav på hyra, störningar eller andra ärenden som har med lägenheten att göra. 

Namn Personnummer 

Adress Postadress Lägenhetsnummer 

Telefon E-post 

Tid för uthyrning Adress under uthyrningstiden Postadress under uthyrningstiden 

Skäl för andrahandsuthyrning (bifoga intyg som styrker ditt skäl till exempel arbetsgivarintyg eller antagningsbesked) 

Föreslagen andrahandshyresgäst 
Jag som andrahandshyresgäst har ingen rätt att överta lägenheten om kontraktsinnehavaren inte ska fytta tillbaka utan lägenheten ska då sägas upp enligt 
gällande hyresvillkor. Kopparstaden AB tar en kreditupplysning på föreslagen andrahandshyresgäst. 

Namn Personnummer 

Nuvarande adress Postadress 

Telefon E-post 

Ort och datum  Ort och datum 

Underskrift Kopparstadens hyresgäst  Underskrift andrahandshyresgäst 

 
                

            
     

      
  

    
  

Posta din ansökan till Kopparstaden, Box 1985, 791 19 Falun, lämna den på Bobutiken, Stigaregatan 3B eller mejla den till 
student@kopparstaden.se 
Regler för andrahandsuthyrning av en studentlägenhet 
Om du inte ska bo i din bostad har du under en begränsad tid rätt att hyra ut lägenheten i andrahand. För att kunna göra det krävs beaktansvärda skäl som du kan läsa 
om på vår hemsida. Du måste ansöka om tillstånd hos oss och hyresperioden måste vara minst fyra månader och max ett år. Som kontraktsinnehavare är du ansvarig för 
lägenheten även under tiden för andrahandsuthyrningen. Första- och andrahandshyresgästen bör upprätta ett hyresavtal sinsemellan läs mer på www.hyresgastforeningen. 
se. I studentlägenheter ska andrahandshyresgästen uppfylla samma krav vad gäller studier som ställs på förstahandshyresgästen. Andrahandshyresgästen har ingen rätt 
att överta lägenheten om du inte ska fytta tillbaka utan lägenheten ska då sägas upp enligt gällande hyresvillkor. Tänk på 
att lämna in din ansökan i god tid innan du tänker börja hyra ut din lägenhet. Mer om andrahandsuthyrning kan du läsa i Jordbalken 12 kap, Hyra §40. 
Glöm inte att bifoga de intyg som styrker ditt skäl för andrahandsuthyrning. 

Vi godkänner din andrahandsuthyrning  
FALUN   / - 20 

Vi godkänner inte din andrahandsuthyrning     

   HANDLÄGGARE       
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