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ANSÖKAN HN1b – Åtgärds- och upprustningsföreläggande 

FASTIGHET - Uppgift om fastigheten som tvisten gäller 
Adress Kommun Fastighetsbeteckning 

SÖKANDE – Hyresgästen 
Namn Person-/organisationsnummer 

Adress Telefon (dagtid) Mobiltelefon 

Postnummer och postort E-postadress

Eventuell ställföreträdares/ombuds namn, adress, telefon och e-postadress 

MOTPART - Hyresvärden 
Namn Person-/organisationsnummer 

Adress Telefon (dagtid) Mobiltelefon 

Postnummer och postort E-postadress

Eventuell ställföreträdares/ombuds namn, adress, telefon och e-postadress 

YRKANDE – Skriv vad det är för fel eller brist som du vill ska åtgärdas, eller på vilket sätt 
lägenheten inte uppfyller lägsta godtagbara standard (Gärna i punktform) 

BESKRIVNING – Skriv på vilket sätt felet eller bristen orsakar dig problem 

Räcker inte utrymmet kan extra blad användas. 

Skriv vad du vill använda för bevis för felet eller bristen 

Räcker inte utrymmet kan extra blad användas. 

SKICKA MED:   Eventuell fullmakt    Kopia på hyreskontraktet   Dokument som bevisar att felet eller bristen 
finns i lägenheten. Det kan vara foton, teknisk utredning, sakkunnigutredning eller besiktningsprotokoll. 

UNDERSKRIFT - Ansökan ska skrivas under av samtliga sökande
Sökandens underskrift Datum 

För info om hur vi behandlar personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter 
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