Andrahandskontrakt
Hyres- eller bostadsrätt
Kortare tid än 9 månader

Sid 1(3)
PARTERNA
Hyresvärd
Namn:

Hyresgäst
_____________________________

Namn:

_____________________________

Personnummer: _____________________________

Personnummer: _____________________________

Adress:

Adress:

_____________________________
_____________________________

Telefon:

____________________________

1§

Hyresobjekt
1.

_____________________________
_____________________________

Arbetsgivare:

_____________________________

Telefon:

____________________________

Hyresvärden hyr ut sin
 med hyresrätt innehavda lägenhet med nr/id:____________
 med bostadsrätt innehavda lägenhet med nr/id:_____________
till hyresgästen för bostadsändamål.

2§

2.

Lägenheten omfattar _____rum och kök på ______kvm.

3.

Lägenhetens adress är:________________________________________

4.

Lägenheten uthyres:
 möblerad (se bifogad inventarielista)
 omöblerad

5.

Hyresgästen disponerar till lägenheten även:
 bilparkering
 annat __________________________________________

Hyrestiden
Hyresgästen hyr lägenheten från och med _______________ till och med______________
Eftersom hyrestiden är kortare än 9 månader upphör hyreskontraktet att gälla vid
hyrestidens utgång och hyresgästen skall då utan anmaning flytta ut.

3§

Hyran
1.

Hyresgästen skall betala hyra i förskott och utan anfordran med kr_____________
 per månad  Annan period_________
 Höjer fastighetsägaren/ bostadsrättsföreningens styrelse hyran/ avgiften så
ökas hyran enligt detta andrahandskontrakt i motsvarande mån.

Signatur: _____/______
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Sid 2(3)
Betalning skall ske till:
 bankkonto
nr:
_________________clearing
_______________________

nr:____________

i

bankens namn



2.

4§

annat sätt,____________________________________________________

Hyran skall betalas i förskott och utan anfordran senast______ dagar (förfallodag) före varje
kalendermånads början.

I hyran ingår kostnad för:
 elström  vatten  gas  telefon  parkeringsplats
 annat:_________________________________________________________
I hyran ingår EJ kostnad för:
 elström  vatten  gas  telefon  parkeringsplats
 annat:_________________________________________________________
Mätarställning för el _______________ vid följande datum ________________________
Mätarställning för telefon _______________ vid följande datum ____________________
Mätarställning för vatten _______________ vid följande datum ____________________

5§

Inventarier
Inventarier (enligt bifogad inventarielista) omfattas av uthyrningen. Hyresgästen kvitterar
inventarierna genom att signera inventarielistan. Efter hyrestidens slut skall hyresvärden, genom
signering på hyresgästens exemplar av inventarielistan, kvittera att inventarierna återställts.
Hyresvärden skall hålla inventarierna försäkrade
Hyresgästen skall hålla inventarierna försäkrade

6§

Hyresgästens förpliktelser
Hyresgästen skall väl vårda och akta lägenheten samt utrymmen som hör till lägenheten. Detta
gäller även inventarierna. Om skada på lägenhet eller inventarier skulle inträffa ska hyresgästen
ersätta dem utan anfordran, såtillvida inte hyresgästen kan visa att han eller någon han svarar
för, inte vållat skadan.
Hyresgästen förbinder sig att respektera de ordningsregler som hyresvärden har att iaktta
gentemot fastighetsägaren/ bostadsrättsföreningens styrelse.
Hyresgästen får inte utan hyresvärdens samtycke upplåta eller överlåta lägenheten.
Hyresgästen får inte utan hyresvärdens samtycke utföra målning, tapetsering eller därmed
jämförbar åtgärd.
Hyresgästen skall vid hyrestidens utgång lämna lägenheten väl rengjord och återlämna samtliga
nycklar till hyresvärden.
Signatur: _____/______
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Sid 3(3)
7§

Hyresvärdens förpliktelser
Hyresvärden skall på tillträdesdagen tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den
allmänna uppfattningen på orten är fullt brukbar för bostadsändamål.
Hyresvärden skall med skäligt tidsmellanrum utföra tapetsering, målning och andra sedvanliga
reparationer som uppkommer till följd av lägenhetens försämring genom ålder och bruk.
Hyresvärden har rätt att utan uppskov få tillträde till lägenheten för att utöva nödig tillsyn eller
utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada.
Hyresvärden skall inhämta samtycke till andrahandsuthyrningen från fastighetsägare respektive
bostadsrättsföreningens styrelse eller hyresnämnden. Om hyresvärden tillsammans med make,
sambo eller registrerad partner har sin gemensamma bostad i lägenheten skall även denne person
samtycka till andrahandsuthyrningen.

8§

Särskilda bestämmelser: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

9§

Detta hyreskontrakt har upprättats i två (2) likadana exemplar, av vilka hyresvärden och
hyresgästen tagit var sitt. _____ stycken undertecknade bilagor (inventarielista, mm) ingår i
hyreskontraktet.

Underskrifter

_________________________________
Ort och datum

________________________________
Ort och datum

_________________________________
Hyresvärdens underskrift

________________________________
Hyresgästens underskrift

_________________________________
Namnförtydligande

________________________________
Namnförtydligande
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Kommentarer
När och varför bör man ha ett andrahandskontrakt?
En förstahandshyresgäst eller en bostadsrättsinnehavare, som tillfälligt flyttar från sin lägenhet, har möjlighet att
hyra ut den till en andrahandshyresgäst. För att en andrahandsuthyrning skall vara tillåten krävs samtycke från
hyresvärden om det är en hyresrätt respektive bostadsrättsföreningens styrelse om det är en bostadsrätt. Om
hyresvärden respektive styrelsen inte samtycker kan hyresnämnden i stället godkänna andrahandsuthyrningen.
Andrahandshyresgästen hyr av förstahandshyresgästen/bostadsrättsinnehavaren och inte av fastighetsägaren. Det
innebär att det är förstahandshyresgästen/bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för lägenheten gentemot
fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen även under tiden för andrahandsuthyrningen.
Förstahandshyresgästen/bostadsrättsinnehavaren är t.ex. ansvarig för att hyran/avgiften betalas,
vårdslöshetsskador och att ordning och skick råder i lägenheten. Andrahandshyresgästen har inte rätt att göra
några anspråk gällande gentemot fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen. Därför är det lämpligt att
förstahandshyresgästen/bostadsrättinnehavaren och andrahandshyresgästen upprättar ett andrahandskontrakt
mellan sig där de anger vad som gäller i deras hyresförhållande, d.v.s. vad som gäller för
andrahandsuthyrningen.
I andrahandskontraktet är förstahandshyresgästen/bostadsrättsinnehavaren hyresvärd och andrahandshyresgästen
hyresgäst. Andrahandskontraktet kan vara såväl muntligt som skriftligt, men ur bevissynpunkt är det mycket
säkrare att ha ett skriftligt hyreskontrakt. Jordabalken 12 kap, den s.k. hyreslagen, innehåller lagregler som gäller
för andrahandsuthyrningen. Bestämmelserna i det här standardavtalet följer hyreslagens minimikrav, men det är
upp till parterna att ta med andra eller ytterligare bestämmelser.

Om besittningsskydd
Då detta standardavtal avser en hyresperiod som är kortare än 9 månader aktualiseras normalt inte frågan om
besittningsskydd. Besittningsskydd innebär att hyresgästen har rätt att fortsätta hyra bostaden och förlänga
avtalet trots uppsägning. Hyresvärden och hyresgästen kan välja att avtala bort besittningsskyddet. Sådan
avsägelse måste då avtalas i en särskilt upprättad handling. Om flera personer hyr gemensamt måste var och en
av dem avstå från besittningsskyddet. Det gäller även make/maka, sambo och registrerad partner. Hyresnämnden
tillhandahåller speciell blankett som kan användas för att ingå en överenskommelse i vilken hyresgästen avsäger
sig sitt besittningsskydd. Sådana överenskommelser har i princip en maximal giltighet på 4 år. Enligt
huvudregeln skall överenskommelse för att vara giltig godkännas av Hyresnämnden men i vissa fall krävs inte
godkännande t.ex. när hyresvärden skall bosätta sig i lägenheten efter hyresperioden. Blankett för det fallet
hyresnämndes godkännande krävs och blankett när hyresnämndens godkännande inte krävs, kan
tillsammans med ytterligare information hämtas på www.hyresnamnden.se
Hyr man ut i andra hand framgår av hyreslagen att hyresgästen inte har besittningsskydd om
hyresförhållandet upphör innan det har varat i 2 år. Det är således möjligt att hyra ut en lägenhet i andra
hand utan att hyresgästen får besittningsskydd om man håller den totala hyrestiden inom gränsen på 2 år.
Viktigt att tänka på är dock att man följer lagens tvingande uppsägningstid på 3 månader. Uppsägning skall
således ske minst 3 månader innan de 2 åren gått ut och skall alltid göras skriftligt. Notera att det är
hyresförhållandet som inte får överstiga 2 år, något man måste tänka på om det är fråga om flera konsekutiva
hyresperioder med en och samma hyresgäst.
I följande situationer behövs inte någon överenskommelse om avstående av besittningsskydd eftersom
hyresgästen under sådana omständigheter inte har något besittningsskydd över huvud taget:
1. Andrahandsuthyrning under kortare tid än 2 år i följd
2. Hyra av ett möblerat rum om hyrestiden är kortare än 9 månader i följd
3. Hyra av en lägenhet för fritidsändamål om hyrestiden är kortare än 9 månader i följd
4. Den hyrda lägenheten är en del av upplåtarens egen bostad.
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Parterna
Fyll
i
hyresvärdens,
(förstahandshyresgästens/bostadsrättsinnehavarens)
respektive
hyresgästens
(andrahandshyresgästens) namn och adressuppgifter. Hyresgästens adress är normalt den uthyrda lägenhetens
adress.
1 § Hyresobjektet/ Lägenheten
Specificera uthyrningslägenheten. Ange lägenhetens lägenhets- eller objektnummer, hur många rum förutom kök
den omfattar, samt dess omfattning i kvadratmeter. Fyll även i om det är en hyresrätt eller en bostadsrätt och
ange om den hyrs ut möblerad eller omöblerad. Ange även om något ytterligare ingår.
2 § Hyrestiden
Använd detta standardavtal om ni önskar att hyrestiden skall vara bestämd till en viss period som är kortare än 9
månader i följd. Ange när hyrestiden skall börja respektive sluta.
Uppsägning av hyreskontrakt som ingåtts på bestämd tid och varar mindre än 9 månader i följd
Om den avtalade hyrestiden är kortare än 9 månader i följd behöver avtalet inte aktivt sägas upp, utan det upphör
automatiskt att gälla vid den avtalade tidpunkten. Hyresgästen har dock alltid rätt att bli fri från hyreskontraktet
med 3 månaders uppsägningstid medan motsvarade möjlighet saknas för hyresvärden.
3-4 § Hyrans storlek
1. Hyran skall uppges med ett visst belopp. Man kan välja att kostnader för el, varmvatten och gas skall
ingå i hyran (varmhyra/totalhyra) eller att sådana kostnader skall tillkomma utöver hyran (kallhyra).
Kallhyra är endast tillåtet om de ytterligare kostnaderna läggs på hyran efter en individuell mätning av
hyresgästens el- och vattenmätare. Ange även vilka övriga kostnader som ingår/inte ingår i hyran, t.ex.
garageavgift.
Det finns möjlighet att knyta andrahandshyran till de eventuella hyresändringar fastighetsägaren
respektive avgiftsändringar bostadsrättsföreningens styrelse gör. Välj då det alternativet i kontraktet.
2.

Förfallodag, d.v.s. tidpunkt då hyran skall betalas. Huvudregeln är att hyran skall betalas månadsvis
senast sista vardagen innan månadsskiftet.

5 § Inventarier i lägenheten
Om det finns t.ex. möbler, tavlor m.m. i lägenheten, som omfattas av uthyrningen, är det lämpligt att anteckna
dessa i en inventarielista. Syftet med en sådan lista är att undvika att det uppstår en tvist om vad som fanns i
lägenheten vid uthyrningstillfället. Anteckna inventarierna i en separat handling som bifogas hyreskontraktet.
Hyresgästen godkänner att inventarielistan motsvarar de inventarier som faktiskt finns i lägenheten genom att
skriva under inventarielistan. När hyreskontraktet upphört skall hyresvärden skriva under samma inventarielista
och på så sätt godkänna inventariernas skick samt att det lämnats tillbaka.
1.

Ange om det är hyresvärden eller hyresgästen som skall hålla inventarierna försäkrade.

6 § Hyresgästens vårdplikt
Hyresgästen har en allmän vårdplikt under hyrestiden, vilket innebär att denne skall väl vårda lägenheten under
hyrestiden. Det gäller även för de gemensamma utrymmen som hör till lägenheten, t.ex. trapphus, hiss, tvättstuga
och källarutrymmen. Vårdplikten omfatta skador som uppkommer genom att hyresgästen är vårdslös. Det
innebär att hyresgästen är ansvarig för de skador som denne vållar genom oaktsamhet och är skyldig att ersätta
sådana skador. Hyresgästen är även ansvarig för t.ex. familjemedlemmars, gästers och inneboendes vårdslöshet.
Vårdplikten omfattar inte skador som uppstår genom normalt slitage. För sådana skador står hyresvärden.
I hyresgästens vårdplikt ingår även att han/hon genast skall meddela hyresvärden om skador eller händelser som
kan leda till att ytterligare allvarliga skador uppstår. Ett typexempel är vattenläckage.
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Hyresgästen skall följa allmänna ordningsregler och medverka till att ordning och gott skick råder i fastigheten,
d.v.s. inte utsätta grannar för störande ljud i onormal styrka och längd eller piska mattor så att dammet yr in på
närliggande balkonger. Hyresgästen skall även verka för att hygienen i fastigheten sköts, t.ex. att soporna kastas
normalt och att det inte skräpas ner i trapphus eller tvättstuga. Bestämmelsen gäller upprepade störningar som är
onormala.
Hyresgästen får inte utan hyresvärdens samtycke överlåta, d.v.s. sälja/byta, eller upplåta, d.v.s. hyra eller låna ut
lägenheten.
Hyresgästen får som huvudregel inte utföra förändringar i lägenheten utan hyresvärdens samtycke.
7 § Hyresvärdens förpliktelser
Hyresvärden skall se till att lägenheten vid inflyttningsdatumet håller en normal standard. Med normal standard
menas att lägenheten enligt den allmänna uppfattningen på orten är fullt brukbar för bostadsändamål. Med fullt
brukbar förstås att de tekniska funktionerna, t.ex. värme, vatten och avlopp skall fungera, att tapeter, målning
och liknade skall vara i gott skick, samt att lägenheten är utrustad med t.ex. spis, diskbänk och anordningar för
personlig hygien.
Hyresvärden är underhållningsskyldig för lägenheten och för de gemensamma utrymmen som hör till
lägenheten. I underhållsskyldigheten ingår att utföra sedvanliga reparationer, t.ex. ommålning och tapetsering
med jämna mellanrum.
Hyresvärden har rätt till omedelbart tillträde till lägenheten i vissa fall. Hyreskontraktet innebär att hyresgästen
har exklusiv rätt till lägenheten under hyrestiden. Det finns dock två situationer då hyresvärden omgående har
rätt till tillträde. Hyresvärden har rätt att utföra nödig tillsyn eller brådskande förbättringsåtgärder. Nödig tillsyn
innebär att hyresvärden måste komma in i lägenheten för att kontrollera t.ex. brandrök, ett befarat vatten läckage.
Brådskande förbättringsarbeten är sådana arbeten som inte kan uppskjutas, t.ex. reparation av en vattenledning.
Huvudregeln är att en förstahandshyresgäst/bostadsrättsinnehavare enbart får hyra ut hela sin lägenhet i andra
hand om hyresvärden/bostadsrättsföreningens styrelse samtycker till andrahandsuthyrningen. Undantaget är då
hyresnämnden beviljar tillstånd till andrahandsuthyrningen. Hyresvärdens/bostadsrättsföreningens styrelses
samtycke krävs inte heller om andrahandsuthyrningen enbart gäller en del av lägenheten, t.ex. ett rum. Det är
förstahandshyresgästen/bostadsrättsinnehavaren, d.v.s. hyresvärden i andrahandshyres förhållandet, som är
ansvarig för att fråga hyresvärden/bostadsrättsföreningens styrelse om samtycke eller för att ansöka hos
hyresnämnden om tillstånd. Blankett (A) för ansökan om hyresnämndens tillstånd till en andrahandsuthyrning
finns på www.hyresnamnden.se.

8 § Särskilda bestämmelser
Här går det att lägga till bestämmelser som är viktiga i det specifika hyresförhållandet, t.ex. bestämmelser om
deposition eller hur många nycklar som getts ut och hur de får kopieras etc.

Underskrifter
Kom ihåg att skriva under kontraktet. Signera varje sida och skriv under på sista sidan. Det skall upprättas i två
likalydande exemplar som båda ska skrivas under av hyresvärden och hyresgästen. Om det finns några bilagor
till hyreskontraktet, t.ex. en inventarieförteckning, skall de också skrivas under.

