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Gävle kommun Samhällsbyggnad Gävle 80184 Gävle Besök Kyrkogatan 22
 
Kundtjänst 026-17 80 00 samhallsbyggnad@gavle.se www.gavle.se
 

026-17 80 00 

bostadsanpassning@gavle.se 

Information om fastighetsägarmedgivande i samband med an
sökan om bostadsanpassningsbidrag i hyresrätt/bostadsrätt  –  
Tietoja kiinteistönomistajan suostumuksesta vuokra- tai 
asumisoikeusasunnon asunnonsopeuttamisavustushake
muksen yhteydessä  

Asunnonsopeuttamisavustuksesta tehty päätös merkitsee, että kunta on tutkinut 
hakijan oikeuden avustukseen, mutta ei ole siten kuitenkaan antanut lupaa toimen
piteen suorittamiseen. Asunnonsopeuttamistoimenpiteen suorittaminen merkitsee 
usein muutosta asuntoon tai sen lähialueeseen, esimerkiksi kiinteistön yleisiin tiloihin. 
Sen vuoksi on tärkeää, että asunnonsopeuttamisavustusta hakeva, joka asuu vuokra- tai 
asumisoikeusasunnossa, aina kysyy ensin vuokraisännältään tai asumisoikeusyhdistyk
seltä, tarvitaanko tämän suostumusta ennen sopeutustoimenpiteen suorittamista. 

Ruotsin asuntovirasto on muuttanut asunnonsopeuttamisavustusta koskevan lain 
määräyksiä. Aikaisemmin yhtenä edellytyksenä avustuksen myöntämiselle vuokra-tai 
asumisoikeusasunnossa asuvalle oli kiinteistönomistajalta saadun todistuksen oheista
minen avustushakemukseen. Todistuksessa tuli olla suostumus toimenpiteiden suorit
tamiselle ja ettei hakija ollut velvollinen palauttamaan asuntoa alkuperäiseen tilaansa 
siitä muuttaessaan eikä muussakaan tapauksessa. Kunta ei saa enää vaatia tällaista to
distusta avustusasiassa. 

Vuokralain määräysten mukaisesti asukas voi joutua vahingonkorvausvelvolliseksi muu
toksista, jotka hän on tehnyt ilman vuokraisännän suostumusta, ja asumisoikeusasunnon 
haltija voidaan velvoittaa palauttamaan asunto alkuperäiseen tilaansa, mikäli hän on 
ylittänyt oikeutensa muutoksia asuntoon. 

Se, jolle on myönnetty avustus, vastaa sopeuttamistoimenpiteen suorittamisesta. Tämän 
on voimassa myös silloin kun kunnalle tai jollekin muulle on annettu valtakirja edustaa 
asukasta. 

Jos suostumus vaaditaan, asukkaan pitää huolehtia siitä, että asia dokumentoidaan kir
jallisesti. Asiakirjasta tulee selvästi käydä ilmi, mitä suostumus kattaa, esimerkiksi, että 
tietty toimenpide saadaan suorittaa, ja sen, mikä on voimassa asunnosta muutettaessa 
ja muissa tapauksissa. 

Kiinteistönomistaja voi asukkaan muutettua asunnosta hakea palauttamisavustusta. Siitä 
on säädetty laissa (1992:1574), ja sitä voi saada tietyissä tapauksissa §:ien 12-14 mukai
sesti. 

Lisätietoja asunnonsopeuttamisavustuksesta on Ruotsin asuntoviraston verkkosivustolla: 
http://www.boverket.se/sv/bab-handboken/. 



http://www.boverket.se/sv/bab-handboken/
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026-17 80 00 
bostadsanpassning@gavle.se 

Kiinteistönomistajan suostumus  

Haettaessa asunnonsopeuttamisavustusta 

Tiedot 

Vuokralaisen/asumisoikeusasunnon haltijan nimi: 

Kiinteistönomistaja: 

Kiinteistö: 

Osoite: 

Asunnon numero: 

Toimenpiteet, joihin haetaan avustusta: 

Kiinteistönomistajan hyväksyntä ja allekirjoitus 
Vuokralainen/asumisoikeusasunnon haltija saa suorittaa toimenpiteet, joita varten 
asunnonsopeuttamisavustusta on haettu. 
Vuokralainen/asumisoikeusasunnon haltija ei ole velvollinen palauttamaan asuntoa 
alkuperäiseen tilaansa. 
Vuokraa/kuukausimaksua ei koroteta suoritettujen toimenpiteiden johdosta. 

Paikka ja aika: 

Kiinteistönomistajan allekirjoitus: 

Nimenselvennys: 

Puhelin: 
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