Borgensförbindelse vid deponering
av hyra/arrende
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Skicka blanketten till:

Fyll i blanketten via din dator eller skriv ut
och texta tydligt.
Underteckna blanketten och skicka in den.
Borgensförbindelse enligt jordabalken.
Mer information finns i slutet av blanketten.

Länsstyrelsen i Stockholm
Enheten för förvaltning
Box 22067, 104 22 Stockholm

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

1. Den som går i borgen
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress (gata eller box)

Postnummer

Ortnamn

Telefon (även riktnummer/prefix)

E-postadress

2. Hyresvärd/Jordägare
Namn
Adress eller fastighetsbeteckning

Postnummer

Ortnamn

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress (gata eller box)

Postnummer

Ortnamn

Telefon (även riktnummer/prefix)

E-postadress

3. Hyresgäst/Arrendator

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

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/arrendatorns hos Länsstyrelsen i Stockholms län deponerade beloppet enligt
ovan.

Underskrift
Namnteckning

Namnförtydligande

Länsstyrelsen Stockholm 2022-01-14

Datum

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

E-post och webbplats

Länsstyrelsen i Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm
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5. Vittnen
Namn, vittne 1
Adress (gata eller box)

Postnummer

Ortnamn

Ovanstående borgensmans egenhändiga namnteckning bevittnas:
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Namn, vittne 2
Adress (gata eller box)

Postnummer

Ortnamn

Ovanstående borgensmans egenhändiga namnteckning bevittnas:
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Information
Så här fyller du i blanketten:
1. Den som går i borgen
Fyll i uppgifter för den person som ska gå i borgen. Personen förbinder sig att betala den kostnad som kan uppkomma för
hyresvärden eller jordägaren för att denne ska få ut det deponerade beloppet från Länsstyrelsen.
2. Hyresvärd
Fyll i hyresvärdens namn och adressuppgifter (alternativt fastighetsbeteckning).
3. Hyresgäst
Fyll i uppgifter för den person som deponerat pengar hos Länsstyrelsen.
4. Belopp
För att få deponera måste du också ställa en säkerhet bestående av pant eller borgensförbindelse som motsvarar
nedanstående belopp.

Länsstyrelsen Stockholm 2022-01-14

Summan av alla depositioner
0 – 24 150 kronor
24 151 – 50 000 kronor
50 001 – 100 000 kronor
100 001 – 250 000 kronor
250 001 – 500 000 kronor

Säkerhet som krävs (totalt)
2 000 kronor
10 000 kronor
20 000 kronor
30 000 kronor
40 000 kronor

För deponerade belopp över 500 000 kronor gör Länsstyrelsen en individuell prövning för varje deponeringstillfälle. En
säkerhet motsvarande minst 40 000 kronor kommer dock att krävas.
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 det deponerade beloppet.
5. Vittnen
Två personer ska bevittna borgensmannens/borgensmännens namnteckning. Vittnena fyller i uppgifter och skriver under.

