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Medgivande från fastighetsägare om bostadsanpassningsbidrag
Handlingar skickas till:
Sigtuna kommun
Stadsbyggnadskontoret
195 85 Märsta

Bidrag för nödvändig bostadsanpassning har sökts hos Sigtuna Kommun.
Sökande
Hyresgästens namn
Adress, postnummer och ort
Fastighetsbeteckning
Lägenhetsnummer
Sökta åtgärder:



Eventuell kommentar av fastighetsägaren

☐Jag godkänner att dessa anpassningar får utföras och ställer inga krav på att bostaden
ska återställas i ursprungligt skick. Arbetena ska utföras av fackmän godkända av
fastighetsägaren.
☐Jag är medveten om att hyran/avgiften inte får höjas på grund av de åtgärder som
vidtas.
Fastighetsägarens underskrift
Namnteckning

Datum

Namnförtydligande

Telefon (även riktnummer)

STADSBYGGNADSKONTORET PLAN- OCH BYGGLOV
Södergatan 20, Märsta 195 85 Märsta Telefon 08-591 260 00 vx Fax 08-591 125 48
stadsbyggnadskontoret@sigtuna.se www.sigtuna.se
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Lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574)
Utdrag ur lagen 11§ - 14§

Bidrag till återställning av anpassade bostäder
11§
Ägare av bostadshus har rätt till bidrag för kostnader för att ta bort anordningar för
funktionshindrade personer (återställning) som har utförts.
1.

I eller i anslutning till hyreslägenhet eller småhus som hyrts ut, eller

2.
I anslutning till bostadsrättslägenheter i flerbostadshus, om anordningarna avser
att underlätta för en funktionshindrad person att komma in och ut ur lägenheten eller
att förflytta sig till och från huset eller inom tomten.
12§
Återställningsbidrag lämnas under förutsättning att
1.
Återställningen avser en anpassningsåtgärd som har utförts med stöd av bidrag
enligt denna lag, förordningen (1982:639) om bostadsanpassningsbidrag eller
förordningen (1987:1050) om statskommunalt bostadsanpassningsbidrag och
2.
Anpassningsåtgärden på grund av ändrade förhållanden inte längre kan utnyttjas
för sitt ändamål och åtgärden är till nackdel för andra boende.

13§
För bidrag enligt 11§ 1 gäller också att husägaren har tillförsäkrat kommunen rätt att
när den anpassade lägenheten blir ledig anvisa den till bostadssökande och att
kommunen vid den tidpunkt då lägenheten blir ledig inte har kunnat anvisa den till
någon annan person med funktionshinder.

Bidragens storlek
14§
Bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag lämnas med belopp som motsvarar
skälig kostnad för åtgärderna. Återställningsbidrag lämnas dock endast om godkända
kostnaden vid ett och samma tillfälle överstiger 5000 kronor.

