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1= En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du själv självständigt använder bostadsrättslägenheten. Detta 
gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen. 
 

 

Policy för andrahandsupplåtelse
1 

 

 

Våra medlemmar / bostadsrättshavare som har skäl att upplåta sin 

lägenhet i andra hand, ska under begränsad tid kunna göra så, 

genom styrelsens samtycke till det. 

 

 

 

 

Medlemmen ska 

 Lämna skriftlig ansökan i god tid till styrelsen, före avsedd andrahandsupplåtelse. 

 Kontrollera att det i ansökan framgår vilket skäl som finns till andrahandsupplåtelsen och 

under vilken tid upplåtelsen ska gälla. 

 Kontrollera att ansökan styrks med intyg och att vistelseadress under upplåtelsetid 

framgår, liksom att namn, adress och telefonnummer på vem bostadsrätten upplåts till.  

 Lämna en fullmakt utställd på en fullmaktshavare i Sverige som företräder 
bostadsrättshavaren om och i det fall bostadsrättshavaren ska vistas utomlands. 

 
Som bostadsrättshavare är Du fortfarande ansvarig gentemot föreningen för att 

månadsavgiften betalas och att den Du upplåtit lägenheten till följer föreningens stadgar, 

regler och anvisningar som övriga boende. 

 

Med stöd av kap. 7, § 14 i bostadsrättslagen samt § 12 i föreningens stadgar debiteras 

medlemmen med ett belopp motsvarande 10 % av aktuellt prisbasbelopp per år fördelat per 

månad. För år 2016 blir den månatliga kostnaden 369 kr.  

  

Om en beviljad upplåtelse upphör tidigare än beviljad period är det viktigt att styrelsen 

meddelas så att du inte debiteras för en period då andrahandsupplåtelse inte förekommer 
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Styrelsen ska 

 Godta tidslängd som avser kortare tid än två år eller högst två år i taget för skäl som 

avser bl.a. 

o arbete/studier/vård av anhörig på annan ort till vilken man inte kan pendla 

o militärtjänstgöring inklusive utlandstjänstgöring 

o arbete i biståndsprojekt, exempelvis SIDA 

o tillfällig vistelse på annan ort 

o prövning att bo under ”samboförhållande” 

o sjukdom 

o uthyrning till egna barn eller närstående 

o om man har för avsikt att bosätta sig i lägenheten efter pensionering 

o om bostaden är svårsåld på grund av marknadsläget 

o fängelsevistelse 

 

 Lämna skriftligt besked till medlem genom protokollsutdrag och samtidigt påminna 

bostadsrättsinnehavaren om att ”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. Skulle du hyra/låna ut lägenheten utan styrelsens 

godkännande riskerar du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har 

då rätt att säga upp dig för avflyttning.” 


