
Andrahandsupplåtelse 
 
Relationen mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren vid 
andrahandsupplåtelse regleras av bostadsrättslagen och föreningens stadgar. 
Med upplåtelse i andra hand avses att bostadsrättshavaren upplåter lägenheten till annan 
för självständigt brukande. Om bostadsrättshavaren tar ut hyra för upplåtelsen eller inte 
saknar betydelse för den bedömning föreningens styrelse gör innan en 
andrahandsupplåtelse godkänns. Därför kallas det för upplåtelse i lagen, inte uthyrning som 
man ofta säger i dagligt tal. Likaså saknar det betydelse om den föreslagna hyresgästen är 
närstående till bostadsrättshavaren. Det är alltid en andrahandsupplåtelse när en 
bostadsrättshavare låter någon annan självständigt använda lägenheten. 
 
Huvudregeln i bostadsrättslagen är att en bostadsrättshavare inte får upplåta sin lägenhet i 
andra hand utan föreningens tillstånd. Att upplåta sin lägenhet utan tillstånd är grund för 
förverkande, vilket kan innebära att medlemmen blir uppsagd och lägenheten blir föremål 
för tvångsförsäljning via kronofogden. 
 
Otillåtna andrahandsuthyrningar av bostadsrätter har på senare tid uppmärksammats som ett 
allvarligt problem i bostadsrättsföreningar. Det finns många skyddsvärda intressen i detta 
sammanhang. En bostadsrättsförening bör karaktäriseras av medlemsengagemang och det 
behövs aktiva medlemmar för att föreningen ska kunna fungera tillfredsställande. Det finns 
också ett samhällsintresse i att skydda andrahandshyresgäster, ofta unga människor som nödgas 
acceptera oskäliga villkor i samband med otillåtna uthyrningar. Därtill finns ett samhälleligt 
intresse av ordnade regler och förhållanden på bostadsmarknaden för att den ska fungera. 
Bostäder byggs för människors behov av boende inte för att privatpersoner ska sko sig på andras 
behov. 
 
På grund av ovanstående skäl säger föreningen generellt nej till andrahandsupplåtelse, men 
undantag finns, tillstånd kan efter prövning ges vid t.ex. 
 - tillfälligt arbete eller studier på annan ort, utanför normalt pendlingsavstånd (ca 10 mil) 
 - provsamboende 
 - längre utlandsvistelse (mer än två månader) 
 - sjukdom 
 - fängelse 
 
Skäl som inte funnits godtagbara av bland annat hyresnämnden är: 
 - förvärv i spekulativt syfte, utan avsikt att själv bosätta sig i lägenheten och med åtföljande 
  andrahandsupplåtelse  
 
 - av enbart ekonomiska skäl, såsom enbart uthyrning under korta perioder under 

semestertider, eller senare inflyttning än överenskommen tillträdesdag 
 
För juridiska personer (företag) lämnas aldrig tillstånd. (En juridisk person godkänns inte 
heller som köpare av en bostadsrätt.)  
 



Ansökan om tillstånd ska göras skriftligt till föreningens styrelse. Förutom lägenhetsnummer 
och ditt eget namn ska du uppge namn, personnummer och adress till den som du vill ska bo 
i lägenheten, orsaken till varför du vill upplåta lägenheten till en annan person och för hur 
lång tid upplåtelsen ska gälla. Styrelsen kommer i förekommande fall att ta referenser på 
den tilltänkte hyresgästen. 
 
Ett tillstånd för andrahandsupplåtelse ges efter protokollfört styrelsemöte. Tillståndet tids- 
begränsas till sex månader och därefter, om behovet kvarstår, görs en ny prövning efter 
ansökan av bostadsrättsinnehavaren. 
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