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Borgensförbindelse  

Blanketten skickas till: 
Länsstyrelsen i Norrbotten 
971 86 Luleå 

A. Borgensman

Undertecknad/e går hämed i borgen såsom för egen skuld för den kostnad som kan uppkomma för: 

Hyresvärdens /jordägarens namn 

i egenskap av hyresvärd /jordägare till fastigheten: 

Adress eller fastighetsbeteckning 

för att få ut ett av: 

Hyresgästens eller arrendators namn 

hos Länsstyrelsen i Norrbottens län enligt Jordabalken nedsatt belopp som avser hyra/arrendeavgift 
jämte ränta. 

kronor enligt länsstyrelsens krav på 
säkerhet vid deponering (se nedan).

Borgen ingås för ett totalt belopp till

B. Underskrift

Ort och datum Personnummer 

Postadress Postnummer och ort 

E-postadress Telefonnummer dagtid (även riktnummer) 

Namnunderskrift 

Namnförtydligande 
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C. Ovanstående egenhändiga namnteckning bevittnas 

Observera! Två vittnen krävs. 

Bevittnas - namnunderskrift 

 

Bevittnas - namnförtydligande 

 

Postadress 

 

Postnummer och ort 

 

Bevittnas - namnunderskrift 

 

Bevittnas - namnförtydligande 

 

Postadress 

 

Postnummer och ort 

 

För att få deponera måste du även ställa en säkerhet bestående av pant eller borgensförbindelse, 
motsvarande nedanstående belopp: 

Säkerhet: Deponera belopp upp till: 

2 000 kronor (minsta säkerhet) halvt (½) prisbasbelopp (år 2022 = 24 150 kr) 

10 000 kronor 50 000 kronor 

20 000 kronor 100 000 kronor 

30 000 kronor 250 000 kronor 

40 000 kronor 500 000 kronor 

Länsstyrelsen gör en individuell prövning för varje 
deponeringstillfälle. En säkerhet motsvarande 
40 000 kronor kommer dock att krävas. 

Över 500 000 kronor 

Säkerheten är avsedd att täcka eventuella rättegångskostnader och dröjsmålsränta som hyresvärden 
kan ha rätt till, om hyresvärden i en rättsprocess förklaras ha rätt att få ut deponerat belopp. Det är inte 
möjligt att gå i borgen för sig själv. 
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