Medgivande från
fastighetsägare/nyttjanderättshavare
Handlingarna skickar till
Ronneby kommun
Miljö- och byggnadsförvaltningen, Bostadsanpassning
372 80 Ronneby
E-post: mbf@ronneby.se
Den sökandes personuppgifter
Fastighetsbeteckning
Namn
Adress

Telefon

Postnummer/postort

Mobilnummer

Sökta åtgärder

Fastighetsägarens uppgifter

Nyttjanderättshavare uppgifter

Namn

Namn

Adress

Adress

Postnummer

Postnummer

Telefon/Mobilnummer

Telefon/Mobilnummer

Fastighetsägarens/nyttjanderättshavare medgivande
Hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren får vidtaga de åtgärder för vilka bostadsanpassningsbidrag sökts.
Hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren är inte skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick. Jag är medveten om att
hyran/avgiften inte får höjas på grund av de åtgärder som kan komma att vidtagas.
Ändringar eller tillägg får inte göras i denna ruta.
Information om behandling av personuppgifter. De personuppgifter du lämnar kommer att registreras hos miljö- och byggnadsnämnden som är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna
behövs för att Ronneby kommun ska kunna handlägga ärendet och kan komma att användas i förnyad kontakt i ärendet. Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få
veta vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Efter begäran ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller utplånas. Ansökan ställs till Ronneby kommun,
miljö- och byggnadsnämnden. Läs mer om hur Ronneby kommun behandlar personuppgifter på www.ronneby.se och sök på personuppgifter.

Datum______________________

Datum_____________________

Fastighetsägarens underskrift

Nyttjanderättshavare underskrift

____________________________

___________________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande

____________________________

___________________________

INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE AV BOSTAD OCH
BOSTADSRÄTTSFÖRENING
Vid ansökan av bostadsanpassningsbidrag för åtgärd i bostad som sökande bor permanent i och som
ägs av annan/andra personer/företag krävs medgivande av fastighetsägare/nyttjanderättshavare.
LAGEN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG SFS 2018:222
10 § Medgivande
Om någon annan än sökande helt eller till viss del äger bostaden eller gemensamma
utrymmen eller tomt i anslutning till bostaden eller om någon annan än sökande helt eller till
viss del innehar bostaden med hyres- eller bostadsrätt eller annan nyttjanderätt, lämnas
bostadsanpassningsbidrag endast om
1. Samtliga ägare och, i förekommande fall, nyttjanderättshavare har medgett att
anpassningsåtgärderna får vidtas, och
2. Samtliga ägare har utfäst sig att inte kräva ersättning av sökanden eller
nyttjanderättshavare för att återställa anpassningsåtgärderna.
Medgivande och utfästelse enligt första stycket behöver inte inhämtas av upplåtare av tomträtt.

ÅTERSTÄLLNINGSBIDRAG § 12-14
12 §: Ägare av bostadshus har rätt att till bidrag för kostnader för återställning av
anpassningsåtgärder ( återställningsbidrag ) som har utförts
1. I eller i anslutning till en lägenhet som innehas med hyresrätt eller ett en- eller
tvåbostadshus som hyrs ut.
2. I anslutning till en lägenhet som innehas med bostadsrätt i ett flerbostadshus, eller
3. I anslutning till en lägenhetsfastighet.
13 §: Återställningsbidrag lämnas under förutsättning att
1. Återställningen avser en åtgärd som har utförts med stöd av
bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser,
och
2. Anpassningsåtgärden på grund av ändrade förhållande inte längre utnyttjas för sitt
ändamål och åtgärden är till nackdel för andra boende.
Återställningsbidrag lämnas inte om anpassningsåtgärderna har utförts med stöd av
bostadsanpassningsbidrag som en ägare i flerbostadshus har övertagit rätten till enligt 4 §.
14 §: Återställningsbidrag lämnas endast till den som äger en lägenhet som innehas med
hyresrätt om
1. Ägaren har gett kommunen rätt att anvisa den anpassade lägenheten till
bostadssökande när den blir ledig, och
2. Kommunen, när lägenheten blir ledig, inte kunde anvisa den till någon annan person
med funktionsnedsättning.
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