
Information regarding switching of apartments

You need to fill in the attached pages to apply, these pages are in Swedish.

If several households are involved, all pages must be filled in.

Documents to be attached with the application:

• Certified copy of the proposed tenant's current lease
• Attach your population registration certificate (including, if relevant, 

your family certificate, Sw: familjebevis).
• Employer's certificate from proposed tenant
• Send the application by mail/email signed by both the current and 

proposed tenant to your local SBB office. You find contact information in 
this link: https://sbbnorden.se/en/contact-housing/ 

If the change is accepted, the existing tenant must terminate the 
lease before a new lease can be signed with the new tenant.

https://www.hyresgastforeningen.se/globalassets/globalt-innehall/blanketter/ansokan_till_hyresvarden.pdf
https://www.hyresgastforeningen.se/globalassets/globalt-innehall/blanketter/ansokan_till_hyresvarden.pdf
https://sbbnorden.se/kontakt/


Bytesansökan 
Önskat bytesdatum: 

Samhällsbyggnadsbolagets nuvarande hyresgäst/er
Namn 1 Personnummer Telefon 

E-post

Namn 2 Personnummer Telefon

E-post

Bostadsadress Postnummer och ort 

Avtalsnummer Inflyttningsdatum nuvarande lgh Lgh storlek (antal rum och yta) Antal boende i lgh Nuvarande hyra 

 vuxna  barn

Tillträdande hyresgäst/er 
Namn 1 Personnummer Telefon 

E-post

Namn 2 Personnummer Telefon

E-post

Bostadsadress Postnummer och ort 

Avtalsnummer Inflyttningsdatum nuvarande lgh Lgh storlek (antal rum och yta) Antal boende i lgh Nuvarande hyra 
 vuxna  barn

Hyresvärd (namn och postadress) Telefon 

Anledning till bytet 
Samhällsbyggnadsbolagets nuvarande hyresgästs motiv 

Tillträdande hyresgästs motiv 

Sanningsförsäkran 
Vi försäkrar härmed på heder och samvete att vi ska flytta till 
ovanstående lägenheter och att de lämnade uppgifterna i samband 
med lägenhetsbytet är sann och att inga uppgifter har förtigits samt 
att inga olagliga transaktioner eller ersättningar förekommit 
beträffande bytet.  

Samhällsbyggnadsbolagets nuvarande hyresgäst/er

Vi medger att Samhällsbyggnadsbolaget och annan i bytet aktuell 
hyresvärd till varandra lämnar ut uppgifter om respektive hyresgäst som 
kan vara av betydelse vid godkännandet av bytet. Detta kan exempelvis 
gälla uppgift om hyresgästen erlagt hyran i rätt tid och i övrigt fullgjort 
sina skyldigheter enligt hyresavtalet och hyreslagen. 

Tillträdande hyresgäst/er 

Datum  Namn 1  Datum  Namn 1 

Datum  Namn 2  Datum  Namn 2 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB    Ansökan skickas till ditt lokala ortskontor, kontaktuppgifter finner du här: https://sbbnorden.se/en/contact-
housing/ 

We have a two month turn around time from the nearest 
month end. 
During June – August in each we will not process any request to 
switch apartments. 
An incomplete application will be returned to the applicant. 
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Uppgifter om övriga deltagare i byteskedjan 
Namn 1 Personnummer Telefon 

Namn 2 Personnummer Telefon

Bostadsadress Postnummer och ort 

Avtalsnummer Inflyttningsdatum nuvarande lgh Lgh storlek (antal rum och yta) Antal boende i lgh Nuvarande hyra 

 vuxna  barn 
Hyresvärd (namn och postadress) Telefon 

Kommande bostadsadress Postnummer och ort 

Namn 1 Personnummer Telefon 

Namn 2 Personnummer Telefon

Bostadsadress Postnummer och ort 

Avtalsnummer Inflyttningsdatum nuvarande lgh Lgh storlek (antal rum och yta) Antal boende i lgh Nuvarande hyra 

 vuxna  barn 
Hyresvärd (namn och postadress) Telefon 

Kommande bostadsadress Postnummer och ort 

Namn 1 Personnummer Telefon 

Namn 2 Personnummer Telefon

Bostadsadress Postnummer och ort 

Avtalsnummer Inflyttningsdatum nuvarande lgh Lgh storlek (antal rum och yta) Antal boende i lgh Nuvarande hyra 

 vuxna  barn

Hyresvärd (namn och postadress) Telefon 

Kommande bostadsadress Postnummer och ort 

Sanningsförsäkran 
Vi försäkrar härmed på heder och samvete att vi ska flytta till ovanstående lägenheter och att de lämnade uppgifterna i samband med 
lägenhetsbytet är sann och att inga uppgifter har förtigits samt att inga olagliga transaktioner eller ersättningar förekommit beträffande bytet. 
Vi medger att Samhällsbyggnadsbolaget och annan i bytet aktuell hyresvärd till varandra lämnar ut uppgifter om respektive hyresgäst som kan 
vara av betydelse vid godkännandet av bytet. Detta kan exempelvis gälla uppgift om hyresgästen erlagt hyran i rätt tid och i övrigt fullgjort sina 
skyldigheter enligt hyresavtalet och hyreslagen. 

Datum  Namn  Datum  Namn 

Datum  Namn  Datum  Namn 



3 (3)

Redogörelse för bytesförloppet 
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