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Ansökan om att få deponera 
hyra eller arrendeavgift 

Blanketten skickas till: 
Länsstyrelsen i Norrbotten, 971 86 Luleå 

Observera att er ansökan är ofullständig om det belopp ni avser att deponera, samt eventuell säkerhet, inte 
har inbetalats till länsstyrelsens bankgiro för deponering/nedsättning. Betalning sker till Länsstyrelsen i 
Norrbottens läns bankgiro 5244-9899. Märk betalningen med ”deponering” samt sökandes namn eller 
organisationsnummer. 

A. Deponeringen avser hyra för:

Lokal Lägenhet 

Med adress:  

Hyresvärdens namn 

Hyresvärdens fullständiga adress 

B. Deponeringen avser arrendeavgift för:

Arrendeställe Adress 

Jordägarens namn 

Jordägarens fullständiga adress 

C. Jag anser mig ha rätt till reducering av hyra eller arrendeavgift på
grund av (om fler än en grund ange belopp per grund):

Hinder och men i nyttjanderätten – under 
tiden:

Ange kronor per månad/kvartal:

Rätt till skadestånd Ange minsta belopp:

Rätt till ersättning för att jag på egen 
bekostnad avhjälpt brist

Kronor:

Motfordran på hyresvärden – från och 
med:

Ange minsta belopp:

Oenighet om hyresbeloppets storlek Ange kronor per månad/kvartal:
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Närmare skäl för deponeringen: 

Avdrag från vilken månad/kvartal Deponering kronor månad/kvartal 

Sista betalningsdag Säkerhet (obligatoriskt) 

Borgen

Observera! Moms och ränta på hyra eller arrendeavgift kan inte deponeras. 

D. Sökandens uppgifter och underskrift

Förnamn Efternamn Person- /organisationsnummer 

Postadress Postnummer och ort 

E-postadress Telefonnummer dagtid (även riktnummer) 

Ort och datum 

Namnunderskrift 

Namnförtydligande 

Pant kronor
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