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Avsägelse av bostadsrätt 

Härmed avsäger jag mig/vi oss enligt 4 kap 11 § bostadsrättslagen (1991:614) bostadsrätten till 
Lägenhet nr i Riksbyggen bostadrättsförening 

            
Bostadsrättens adress 

      
Bostadsrätten övergår till föreningen, datum 

      
 
Samtliga till lägenheten och övriga utrymmen hörande nycklar ska vid dagen för övergången 
lämnas till Riksbyggens kontor eller berörd förvaltare. Lägenheten jämte eventuella 
förrådsutrymmen ska då vara väl städade. 

Datum och underskrift 
Ort och datum Ort och datum 

            
Namnteckning Namnteckning 

  
Namnförtydligande Namnförtydligande 

            
Ny adress Ny adress 

            
Telefon Telefon 

            
Godkännande av make/sambo om denna inte är bostadsrättshavare 

      

 

Föreningens bekräftelse 
Riksbyggen bostadsrättsförening 

      

Bekräftar härmed ovanstående avsägelse,  
vilket innebär att bostadsrätten enligt styrelsebeslut den 

Datum 

      

övergår till föreningen den 

Datum 

      

Datum och underskrift 
Ort och datum Ort och datum 

            
Namnteckning Namnteckning 

  
Namnförtydligande Namnförtydligande 
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Information angående avsägelse av bostadsrätt 
En bostadsrättshavare får avsäga sig bostadsrätten tidigast efter två år från upplåtelsen och 
därigenom bli fri från sina förpliktelser som bostadsrättshavare. Avsägelsen ska göras 
skriftligen hos styrelsen. 
 
Avsägelsen medför att bostadsrätten övergår till föreningen utan ersättning. Övergången sker 
vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från avsägelsen eller vid det 
senare månadsskifte som angetts i denna. Bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen kan 
avtala om kortare avsägelsetid. 
 
Med anledning av avsägelsen blir bostadsrättshavaren fri från sina förpliktelser avseende tiden 
efter lägenhetens övergång. Bostadsrättshavaren svarar alltjämt för de förpliktelser som 
uppkommit dessförinnan. 
 
Om föreningen så påfordrar ska besiktning av lägenheten ske på tid som föreningen 
bestämmer. 
 
Föreningen äger rätt att under tiden fram till det att bostadsrätten övergår på föreningen, låta 
visa lägenheten för eventuell ny bostadsrättshavare. 
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