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HYRESKONTRAKT FÖR KORTTIDSUTHYRNING AV HUS 

För fritidsändamål i upp till 9 månader 

 

1 § Avtalsparter 
 
Hyresvärd 

Namn 
 

 
Personnr/orgnr  

 

Adress 
 

 
Postnr och postort 

 

Telefon 
 

 
Mobiltelefon 

 

E-post 
 

 
 

 

 
Hyresgäst 

Namn 
 

 
Personnr/orgnr  

 

Adress 
 

 
Postnr och postort 

 

Telefon 
 

 
Mobiltelefon 

 

E-post 
 

 
 

 

 

2 § Hyresobjekt 

Fastighetsbeteckning 

 

 

 

 

Adress 

 

 

Gäller till och med 

 

Kommun 

 

 

 

 
 

 
Tomt ingår i hyreskontraktet. Hyresobjektet skall användas för fritidsändamål. 

Fritidshuset hyrs (kryssa) ☐möblerat ☐omöblerat. 
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3 § Hyrestid och uppsägning 

Fr.o.m. 
 

 
T.o.m. 

 

Hyreskontraktet upphör att gälla vid hyrestidens utgång jämlikt 12 kap 3 § andra styck jorda-

balk (1970:994) (JB). Hyresgästen skall då avflytta utan anmaning. 

4 § Hyra 

Hyresgästen skall betala hyra med              kronor (kryssa) ☐per dag ☐per vecka ☐per 

månad ☐för hela hyrestiden med engångsbelopp. Hyran skall betalas i förskott utan anford-

ran.  

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enlig räntelagen, dels ersätt-

ning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagstiftningen om ersättning för inkassokostna-

der m.m. 

I hyran ingår (kryssa) kostnader för ☐Uppvärmning ☐Elström ☐VA-avgift ☐Sophämtning 

☐Kabel-TV ☐Bredband (WiFi) ☐Fast telefon ☐Trädgårdsskötsel ☐Snöskottning ☐La-

trintömning ☐Övrigt, vad:                                 . Det åligger hyresvärden att hålla 

fastigheten försäkrad. 

5 § Inventarier 

I uthyrningen ingår inventarier enligt bifogad inventarielista. Det åligger hyresgästen att kvit-

tera och godkänna inventarierna genom signering på inventarielistan. Efter hyrestidens ut-

gång åligger det hyresvärden att genom signering av hyresgästens exemplar av inventarielis-

tan, per e-post eller på annat sätt kvittera inventariernas återställande. För skada eller för-

lust av inventarier svarar hyresgästen. 

Hyresgästen (kryssa) ☐får ☐får inte tillgodogöra sig befintlig frukt, odlade bär och blom-

mor på tomten. 

6 § Särskilda bestämmelser 

Man (kryssa) ☐får ☐får inte röka inomhus. Husdjur ☐är ☐är inte välkomna. Partyn och 

tillställningar ☐är ☐är inte tillåtna. Fastigheten ☐ är ☐ är inte lämplig för barn (0–12 år). 

Övriga särskilda bestämmelser: 
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7 § Underhåll och reparation 

Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga tillstånd utföra målning, tapetsering och 

därmed jämförliga åtgärder jämlikt 12 kap 24 a § andra styck JB. 

8 § Skadestånd 

Hyresgästen skall väl vårda och akta den upplåtna egendomen. Skulle skada inträffa, svarar 

hyresgästen härför, om han/hon inte kan visa att han/hon, någon som hör till hans/hennes 

hushåll, gästar honom/henne, utför där arbete för hans/hennes räkning, eller som han/hon 

annars svarar för, inte är vållande till skadan jämlikt 12 kap 24 § första styck JB.  

9 § Överlåtelse och upplåtelse av fastigheten 

Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga tillstånd överlåta hyresrätten eller upplåta 

fastigheten i andra hand. 

Hyresgästen skall vid avflyttning överlämna fastigheten i väl rengjort skick och återlämna 

samtliga nycklar. 

10 § Underskrift 

Detta hyreskontrakt är upprättat i två lika lydande exemplar, av vilka hyresvärden och hyres-

gästen tagit var sitt. 

☐ Till avtalet hör även en inventarieförteckning, se bilaga 1. 

☐ Till avtalet hör dessutom bilagorna:                                 . 

Ort, datum 
 

 
Ort, datum 

 

Hyresvärd 
 

 

Hyresgäst 
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