
Andrahandsuthyrning 1(2) 

 

 

 

POLICY ANDRAHANDSUTHYRNING 
 
En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du själv självständigt använder lägenheten. 
Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen. Det 
krävs inte heller att du tar betalt av den som använder lägenheten. 

 
För att hyra ut i andra hand måste du ha styrelsens samtycke och ansökan ska vara skriftlig.    På 
ansökan ska det tydligt framgå varför lägenheten ska hyras ut, till vem den ska hyras ut och 
hur lång tid den ska hyras ut. 
 
Om du planerar att hyra ut din bostadsrätt i andra hand kontakta HSB Service Center som 
lägger upp ett ärende för styrelsen att godkänna. 
 
HSB Service Center: telefon 010-442 11 00 
E-post: servicecenter.stockholm@hsb.se 
 
Styrelsen lämnar sedan besked efter nästkommande styrelsemöte där beslut tas om ansökan 
ska beviljas eller avslås. 
 
Tillstånd för andrahandsuthyrning ges för max ett år i taget. Du har rätt att hyra ut i andra 
hand om det finns godtagbart skäl. 
 
Exempel på skäl: 
1. Vid studier på annan ort ges samtycke längst under den tid studierna omfattar. (intyg 

krävs) 
2. Vid tillfälligt arbete på annan ort ges samtycke i högst 12 månader i taget, max tre år. (intyg 

krävs) 
3. Samtycke för provboende med partner medges i högst 12 månader. 
4. Ålder eller sjukdom. Längre vistelse på vårdinrättning. 
5. Uthyrning till närstående. 
6. Anskaffat en bostadsrätt för att bosätta sig i efter pensionering, men behöver hyra ut  den 

under en övergångstid. Medges i högst 12 månader i taget, max tre år. 
 
För skäl 1 – 5 ovan gäller att bostadsrättshavaren bott i lägenheten en tid. 
Det är inte ett godtagbart skäl att köpa en lägenhet, inte flytta in och sedan vilja hyra ut i 
andra hand. 
 

Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. 
Bestämmelserna i hyreslagen gäller och du bör ha ett skriftligt hyresavtal. Det är viktigt att d  u 
informerar din hyresgäst om vilka regler som gäller i föreningen. 
 
Hyr du ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar du att förverka nyttjanderätten 
till           lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning. 
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Det ligger i föreningens intresse att så många som möjligt av bostadsrättsinnehavarna 
verkligen också bor i sina lägenheter och är aktiva och ansvarsfulla medlemmar i föreningen. 
Det är en viktig förutsättning för en väl fungerande bostadsrättsförening. 
 
Att bo i bostadsrätt skiljer sig avsevärt från att bo i hyreslägenhet. En bostadsrättsförening har 
till exempel inget intresse av att gå med vinst. Bostadsrättsinnehavarnas månadsavgifter skall 
täcka utgifterna för räntor och amorteringar på föreningens lån samt driftskostnader. Genom 
att du är bostadsrättsinnehavare har du del i inte bara föreningens tillgångar utan också i 
skulder och driftskostnader. Du har givetvis ett ansvar för din egen lägenhet men även för 
fastigheten och kringmiljön. Du väljer på stämman en styrelse och är med och beslutar om ditt 
boende. 
 
En omfattande andrahandsuthyrning i en bostadsrättsförening medför flera problem, 
anonymiteten ökar. En hyresgäst har i allmänhet mycket litet eller inget intresse för 
föreningen. Det är svårt att engagera medlemmar som inte bor i huset etc. Styrelsen har därför 
en restriktiv policy till andrahandsuthyrning. 
 
Har ni frågor kontaktar ni styrelsen via kontaktformuläret på vår hemsida: 
https://brfballstabro.bostadsratterna.se/kontakt 
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