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HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 
 
HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, 
 Fo Jord, 
 Box 254, 751 05 UPPSALA.  
 Tel. 010-478 70 00 
 
HYRESGÄST: Namn Namnsson  Personnr: 11 11 11 - 1211 
 Namnbo  Tel: 08- 999 999 99 
 999 99 NAMNLÖSA  Mob: 0700 – 00 00 00 
    E-post:     xxxxxxxxxxx@mail.se 
 
     
LÄGENHET: Hus med tomt på fastigheten Trössla 1:1 m.fl., Trosa kommun,  
 Södermanlands län.  
 Lägenheten omfattar bostadshus med en bostadsyta på ca 99 m² och 

biarea på ca 2 m2 samt en carport/förråd på ca 79 m2 med en isolerad 
del, tomt och anläggningar inom tomten. 

 Lägenhetens omfattning är markerad på bifogade karta, bilaga A. 
 Lägenheten benämnes: Trössla gamla arbetarbostad. 
 Adress till lägenheten är Trössla 2, 610 74 VAGNHÄRAD 
 
UPPLÅTELSE: Hyresvärden upplåter till hyresgästen rätt att, på de villkor som anges i 

detta avtal, nyttja lägenheten för ändamålet permanentbostad för hyres-
gästen och honom närstående. Hyresgästen äger ej rätt att upplåta hela 
eller delar av lägenheten i andra hand.  

 
 
 
 
HYRESTID/ 
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UPPSÄGNING: Tillträdesdatum 2021-xx-xx. 
 Upplåtelsen gäller tills vidare och kan sägas upp för att upphöra vid det 

månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. 
Om hyresvärden säger upp avtalet har hyresgästen enligt lag rätt till för-
längning om ej särskilda omständigheter föreligger. 

 
HYRA: Hyresgästen skall förskottsvis per månad betala hyra med xx xxx kronor. 

Årshyran är således xxx xxx(xxxxxxxtusen) kronor.  
 Vid för sen betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt lag samt ersättning 

för betalningspåminnelse enligt vad som stadgas för inkassokostnader. 
 Om hyran inbetalas på annat sätt, än medelst av hyresvärden utsänt 

inbetalningskort, skall beloppet inbetalas på bankgiro 5134 - 3606 samt  
 avsändare, kund- och avtalsnummer anges. 
 
MEDIA, VATTEN 
OCH VÄRME M M: Hyresgästen svarar för lokalens uppvärmning, varmvatten, elektrisk 

ström, tele och datakommunikation samt vatten och avlopp. 
 
SKICK: Lägenheten upplåtes i befintligt skick. 
 
ORDNING/ 
SKÖTSEL: Hyresgästen skall väl vårda och sköta lägenheten och han skall även vid 

behov utföra mindre omfattande underhållsåtgärder av löpande karaktär, 
såsom utbyte av trasig tegelpanna. Det åligger inte hyresvärden att om-
besörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med an-
ledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk. 

  
 Hyresgästen får inte uppföra egen byggnad eller anläggning och inte 

heller göra ombyggnads- eller tilläggsarbeten utan skriftligt tillstånd från 
hyresvärden. Exempel på åtgärder som kräver sådant tillstånd är: Att 
uppföra/uppsätta uteplats, markis, parabol, antenn eller dylikt. Utan till-
stånd får hyresgästen inte heller ändra material och färgsättning.  

  



  AVTALSNUMMER:    
 

 Sign: …………     …………    

3(6)

 Till hyresgästens skyldighet hör också att hålla med brandredskap, 
material för avfallshantering samt svara för och betala avgiften för av,  

 avloppstömning, utfartsväg, sotning och dylika löpande skötselkostnader. 
  
 Det åligger hyresgästen att hålla en god ordning inom lägenheten. 

Trädgården skall vara välskött. Upplag får inte hållas på tomten. Tillhö-
rande tomt får ej heller nyttjas för djurhållning förutom för smådjur i hus-
behovsbruk. 

 
 Takbeläggningen skall löpande tillses och brister åtgärdas. I förekom-

mande fall skall hyresgästen se till att rensa hängrännor och i övrigt se till 
att vattenavledning från tak fungerar.  Hyresgästen skall inför och under 
vinterperioden tillse att vatten- och avloppsrör skyddas mot frostskador.  

 Hyresgästen skall, om det är erforderligt för att förhindra skada, skotta 
snö från byggnadernas tak och vidta åtgärder för att förhindra halkskador 
och andra skador inom lägenheten. 

 
 Hyresgästen äger inte erhålla nedsättning i hyran för hinder eller men i 

nyttjanderätten för tid varunder hyresvärden låter verkställa sedvanligt 
underhåll av fastigheten eller den förhyrda lägenheten. 

 
AVFLYTTNING: Vid avflyttning skall lägenheten lämnas väl rengjord samt att då till 

hyresvärden överlämna samtliga port- och dörrnycklar, även om de an-
skaffats av hyresgästen. 

 
INSKRIVNING: Detta avtal får inte inskrivas. 
 
SÄRSKILDA 
BESTÄMMELSER:  

 Hyresgästen svarar för sommar- och vinterväghållningen till allmän 
väg. 

 Hyresgästen svarar för reparation och underhåll av vitvarorna i hu-
set. Till vitvaror räknas spis med ugn, kyl- och frysskåp, 
mikrovågsugn samt diskmaskin. 
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 Hyresgästen är informerad om att vilttrycket på Tullgarn är mycket 
stort. Hyresvärden åtar sig inget ansvar för eventuella viltskador i 
trädgården förorsakade av vilt. Hyresgästen svarar för eventuella 
kostnader för att återställa efter viltskador inom trädgården. 

 Hänsyn till ovan nämnda åtgärderna är tagna vid hyressättningen. 

 Trössla gamla arbetarbostad är vid tillträdet renoverat i närtid. Alla 
ytskikt på golv, väggar och tak är nygjorda. Hyresvärden har därför 
utfört en besiktning och inventering av lägenheten. Hyresgästen 
kommer att få godkänna besiktningsprotokollet. Detta dokument 
utgör full bevisning för den upplåtna bostadsbyggnadens standard, 
utformning och innehåll vid hyresperiodens start. 

 
------------------ 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav hyresvärden tager det ena och 
hyresgästen det andra. 
 
Uppsala den      /     2021                             ……......................... den      /     2021 
STATENS FASTIGHETSVERK 
 
------------------------------                                     -------------------------------- 
Anders Johansson     Namn Namnsson    
Hyresvärd                              Hyresgäst 
 
 
 
----------------------------- 
Ingrid Ljung 
Fastighetschef 
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TILLÄGG TILL HYRESAVTALET: 
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