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Länsstyrelsen Västerbotten  
901 86 Umeå 
 
 

 

Länsstyrelsen Västerbotten 
901 86  Umeå. Besöksadress: Storgatan 71 B 

Telefon växel: 010-225 40 00, fax: 010-225 41 10 
E-post: vasterbotten@lansstyrelsen.se 

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/vasterbotten 
 

Ansökan om deponering hyra enligt 12 kapitlet 21 § 
jordabalken (1970:994) 
Det belopp du avser deponera samt ev. säkerhet betalas in till länsstyrelsens 
bankgiro 248-8625. Märk inbetalningen med avsändare och vad den avser. 
Skicka din ansökan till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå 
Information om hur länsstyrelsen hanterar personuppgifter finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Ansökan avser 

 Nytt ärende 

 Komplettering till ärende med ärendenr:  

Sökanden/hyresgäst 
Om sökanden är ett bolag, ange organisationsnummer 
Namn/Företag 
 
 

Organisationsnummer 
 

Adress 
 

Postnummer 
 

Ort 
 

Telefon E-post   

Hyresvärd 
Om hyresvärden är ett bolag, ange organisationsnummer 
Namn/Företag 
 
 

Organisationsnummer 
 

Adress 
 

Postnummer 
 

Ort 
 

Telefon E-post   

Deponeringen avser 

 
Bostad/lägenhet med adress 

 

 
Lokal med adress 

 

mailto:vasterbotten@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Deponerat belopp 

Ange belopp i kr (exkl. moms) 

 
Avser hyra för period 

 

Förfallodag 

 

Säkerhet  
Obligatorisk, välj alternativ. För information om säkerhet, se sista sidan 

 Inbetald säkerhet kr 

 Borgensförbindelse Bifogas 

Skäl för deponering 

Skriv separat vid behov 

Sökandens underskrift 
Datum  

 
Namnteckning 

 
Namnförtydligande 

 

Bilagor  
Ange vilka som bifogas 

 Hyreskontrakt (kopia) 

 Aktuell hyresavi (kopia) 

 Borgensförbindelse (original) 

 Annat: 
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Information 
För att få deponera hyra måste säkerhet bestående av pant eller borgen 
ställas enligt 12 kap 21 § Jordabalken. Säkerheten ska motsvara 
nedanstående belopp. 
 
Säkerhet  Deponerat belopp upp till 

2 000 kronor  0,5 prisbasbelopp (23 800 kronor 2021) 
10 000 kronor Över 0,5 prisbasbelopp upp till 50 000 kronor 
20 000 kronor 50 001 – 100 000 kronor 
30 000 kronor 100 001 – 250 000 kronor 
40 000 kronor 250 001 – 500 000 kronor 
För deponerade belopp över 500 000 kronor gör länsstyrelsen en individuell 
prövning för varje deponeringstillfälle.  
Säkerheten är avsedd att täcka eventuella rättegångskostnader och 
dröjsmålsränta som hyresvärden kan ha rätt till, om denne i en rättsprocess 
förklaras ha rätt till det deponerade beloppet.  
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