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Deponera hyra hos länsstyrelsen
Deponering av hyra betyder att du som hyresgäst har 
möjlighet att göra avdrag på hyran som du ska betala till 
din hyresvärd och istället sätta in (deponera) den delen 
av hyran till länsstyrelsen. Du kan deponera en del av 
hyran eller hela hyran. 

Viktigt att tänka på
Länsstyrelsen kan fatta beslut först när du har 

• skickat in ansökan med bifogad kopia på hyres
kontrakt

• betalat in beloppet du vill deponera 

• lämnat säkerhet. 

1. Ansökan om att deponera hyra
Du kan bara ansöka om att deponera hyra från och med 
dagen du ansöker och framåt. 

Fyll i 
• alla uppgifter om hyresgästen som ansökan gäller

• vilket belopp du vill deponera  

• vilken hyresperiod beloppet gäller 

• vilket datum du senast skulle ha betalat hyran till 
 hyresvärden (hyrans förfallodag)

Betala in beloppet du vill deponera i god tid innan 
 hyrans förfallodag. 

Säkerhet behövs
Länsstyrelsen kräver en säkerhet i form av pant  eller 
 borgen. Säkerheten är till för att täcka eventuella rätte
gångskostnader och dröjsmålsränta som hyresvärden 
kan ha rätt till, om hyresvärden i en rätts process får 
rätt till det deponerade beloppet. 

Fyll i vilken säkerhet som gäller för din deponering av 
hyra. Eventuell pant ska betalas in tillsammans med det 
belopp som du vill deponera. 

Säkerhet Deponerat belopp

2 000 kr 0–22 400 kr
10 000 kr 22 401–50 000 kr
20 000 kr 50 001–100 000 kr
30 000 kr 100 001–250 000 kr
Ytterligare 10 000 kr för varje 
påbörjat belopp om 250 000 kr

250 001 eller mer

2. Beloppet utgör hyra för
Fyll i vilken lägenhet eller lokal som ansökan gäller.  
Skicka med kopia av hyreskontraktet.  

3. Hyresvärd
Fyll i hyresvärdens namn, adress och epostadress. 

Varför vill du deponera hyra?
Beskriv tydligt varför du vill deponera hyra. 

4. Underskrift
Hyresgästen ska själv skriva under ansökan.   

Betala till
Länsstyrelsen Västernorrland

Bankgiro 51937290 

I meddelandefältet skriver du: 
Namn, deponering av hyra samt hyresperiod 
som  inbetalningen gäller.

Skicka in ansökan
Skicka in via epost: 
vasternorrland@lansstyrelsen.se

eller

Skicka 2 exemplar med post: 
Länsstyrelsen Västernorrland 
871 86 Härnösand

Hur du fyller i ansökan om deponering av hyra
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Skicka in ansökan
Skicka in via e-post: 
vasternorrland@lansstyrelsen.se

eller

Skicka 2 exemplar med post: 
Länsstyrelsen Västernorrland 
871 86 HärnösandDu hittar information om hur länsstyrelsen

behandlar personuppgifter på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Deponering av hyra enligt 12 kapitlet 21 § jordabalken

1. Ansökan om att deponera hyra
Namn Personnummer

Postadress Postnummer Postort

Telefonnummer (dagtid) E-postadress

Belopp kronor Hyresperiod från och med, till och med Förfallodag enligt hyreskontrakt Säkerhet

 Pant       Borgen

2. Beloppet utgör hyra för

 Lägenhet      Lokal
Fyll i adress

 Hyreskontrakt bifogas (obligatoriskt)

3. Hyresvärd
Hyresvärd E-postadress

Postadress Postnummer Postort

Anledning till att jag deponerar hyran

4. Underskrift
Ort och datum

Namn Underskrift

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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