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Uppsägning av hyresavtal - Dödsbo
Datum 

Avtalsinnehavarens för- och efternamn 

Avtalsinnehavarens personnummer 

Härmed säger jag/vi upp avtalet avseende nedanstående objekt med 

månaders uppsägningstid (se information om uppsägningstid nedan). 

Lägenhet Objektnr* Adress 

Garage Objektnr* Adress 

P-plats Objektnr* Adress 

Förråd Objektnr* Adress 

* Objektnummer står på hyresavin och på kontraktet.

Information om uppsägningstid 
• 1 hel kalendermånad uppsägningstid, om en komplett uppsägning inklusive dödsfallsintyg kommit

in till LKF från samtliga i dödsboet inom en månad från dödsfallet.
• 3 hela kalendermånader uppsägningstid om en komplett uppsägning kommit in till LKF från

samtliga i dödsboet efter en månad från dödsfallet.
• Uppsägningstiden börjar vid månadsskiftet efter det att uppsägningen kommit in till LKF.

Det vi behöver få in för att uppsägningen ska vara komplett är: 
• Ett dödsfallsintyg med släktutredning som visar när en person avled och vilka efterlevande

personen har.
• Signerad uppsägning av samtliga i dödsboet, alternativt förse någon av dödsbodelägarna med en

fullmakt som kan företräda dödsboet. I sistnämnda fallet skickas fullmakt med uppsägningen.
• Övriga noteringar som kan vara av betydelse för LKF. Till exempel namn och telefonnummer på

kontaktperson i dödsboet.
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Dödsbodelägare 
Dödsbodelägare 1 
Personnummer 

För- och efternamn 

För- och efternamn (signatur) 

Dödsbodelägare 2 
Personnummer 

För- och efternamn 

För- och efternamn (signatur) 

Dödsbodelägare 3 
Personnummer 

För- och efternamn 

För- och efternamn (signatur) 

Dödsbodelägare 4 
Personnummer 

För- och efternamn 

För- och efternamn (signatur) 

Kontaktperson 
Som hyresgäst är man skyldig att visa sin lägenhet för de personer som erbjudits visning av LKF. 
Erbjudandetiden är 7 dagar och du som kontaktperson för dödsboet blir kontaktad av de sökande 
som har fått erbjudande om lägenheten. Om du inte har möjlighet att visa lägenheten måste du 
kontakta uthyraren. Kontaktuppgifter finns i bekräftelsen. 

Kontaktperson till dödsboet vid till exempel visning och besiktning: 

Jag godkänner att nedanstående telefonnummer och e-postadress får lämnas ut inför visning 
samt till blivande hyresgäst.

Namn Telefon 

Adress E-post

Jag önskar att vidare kommunikation i uppsägningsärendet sker via: e-post post 

Vi skickar en bekräftelse på uppsägningen till ovanstående adress. Kontakta oss så snart du 
fått bekräftelsen för att boka tid för besiktning. Kontaktperson står i bekräftelsen. 
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