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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 
 

Borgensförbindelse 
Skicka tillsammans med din ansökan om deponering hyra/arrende till: 
Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå 
Information om hur länsstyrelsen hanterar personuppgifter finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

Den som går i borgen (borgensman) 
Namn/Företag 
 
 

Person-/organisationsnummer 
 

Adress 
 

Postnummer 
 

Ort 
 

Telefon E-post   

Hyresvärd/Jordägare 
Om hyresvärd/jordägare är ett bolag, ange organisationsnummer 
Namn/Företag 
 
 

Organisationsnummer 
 

Adress 
 

Postnummer 
 

Ort 
 

Telefon E-post   

Hyresgäst/Arrendator 
Om hyresgäst/arrendator är ett bolag, ange organisationsnummer 
Namn/Företag 
 
 

Organisationsnummer 
 

Adress 
 

Postnummer 
 

Ort 
 

Telefon E-post   

Belopp 
Borgen ingås för ett totalt belopp till (i kronor) 

Underskrift borgensman 
Undertecknad går härmed i borgen såsom för egen skuld för den kostnad jämte 
ränta som kan uppkomma för hyresvärden/jordägaren för att få ut det av 
hyresgästen/arrendatorn hos Länsstyrelsen i Västerbottens län deponerade beloppet 
enligt ovan. 

Datum  

 
Namnteckning 

 
Namnförtydligande 

 

mailto:vasterbotten@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Vittnen 
Namn, vittne 1 
 

Adress, postnummer, Ortnamn 

Ovanstående borgensmans egenhändiga namnteckning bevittnas: 

Datum 

Namnteckning 

Namnförtydligande 

 
Namn, vittne 2 
 

Adress, postnummer, Ortnamn 

Ovanstående borgensmans egenhändiga namnteckning bevittnas: 

Datum 

Namnteckning 

Namnförtydligande 

Information 
För att få deponera hyra/arrende måste säkerhet bestående av pant eller 
borgen ställas enligt 12 kap 21 §/8 kap 12a § 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/jordägaren kan ha rätt till, om denne i en 
rättsprocess förklaras ha rätt till det deponerade beloppet.  
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