
 

  

 
  

   
  

  

   

 
 

   
  

 

 
  

 

  
 

 

 

 
  

  

  
  

 

  
 

  

            
 
           
 

Sid 1 (2) 

026-17 80 00
bostadsanpassning@gavle.se

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

Information om fastighetsägarmedgivande i samband med an
sökan om bostadsanpassningsbidrag i hyresrätt/bostadsrätt 

Ett beslut om bostadsanpassningsbidrag innebär att kommunen har prövat en sö 

kandes rätt till bidrag men har därmed inte gett tillåtelse att genomföra åtgärden. 

Att genomföra en bostadsanpassningsåtgärd innebär ofta ett ingrepp i eller i an 

slutning till en bostad, till exempel i allmänna utrymmen i fastigheten. 

Det är därför viktigt att den som bor i en hyresrätt eller bostadsrätt och söker bo 

stadsanpassningsbidrag alltid frågar sin hyresvärd eller bostadsrättsförening om det 
behövs ett medgivande innan man genomför en anpassningsåtgärd. 


Boverket har ändrat sina föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidrag. Tidi 

gare var en av förutsättningarna för att bevilja bidrag till den som bor i en hyreslä

genhet eller bostadsrätt att ett intyg från fastighetsägaren skulle bifogas till ansö 

kan om bidrag. Intyget skulle innehålla ett medgivande att åtgärder fick utföras och 
att sökanden inte var skyldig att återställa bostaden vid avflyttning eller i annat fall. 
Kommunen får inte längre kräva ett sådant intyg i bidragsärendet. 


Enligt hyreslagens bestämmelser kan man bli skadeståndsskyldig för ändringar som 
man gjort utan hyresvärdens medgivande och en bostadsrättshavare kan åläggas 

att återställa lägenheten i dess tidigare skick om denne överskridit vad den har rätt 

att ändra i lägenheten. 


Det är den som har beviljats bidrag som ansvarar för genomförandet av anpass

ningsåtgärden. Detta gäller även i de fall man har gett kommunen eller någon an

nan en fullmakt att företräda sig. 


Om det krävs ett medgivande bör man se till att detta dokumenteras skriftligt. Det 
bör tydligt framgå vad medgivandet omfattar, till exempel att man får genomföra 

åtgärden och vad som gäller vid avflyttning eller i annat fall. 


Fastighetsägaren kan, efter att personen flyttar, ansöka om återställningsbidrag. 

Återställningsbidrag regleras av lagen (1992:1574) och kan erhållas i vissa fall enligt 
§ 12-14.

Läs mer om bostadsanpassningsbidrag på Boverkets hemsida: 
http://www.boverket.se/sv/bab-handboken/. 


http://www.boverket.se/sv/bab-handboken/
http:www.gavle.se
mailto:samhallsbyggnad@gavle.se
mailto:bostadsanpassning@gavle.se


  
 

 

  

 

  

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

   

 

 
  

 

      

 

 

      

 

      

 

 
Fastighetsägarens Medgivande 

vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Uppgifter 

Hyresgäst/bostadsrättsinnehavares namn: 

Fastighetsägare: 

Fastighet: 

Adress: 

Lägenhetsnummer: 

Åtgärder för vilka bidrag söks: 

Fastighetsägarens godkännande och underskrift 
Hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren får vidta de åtgärder för vilka bostadsan 
passningsbidrag sökts. 
Hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren är inte skyldig att återställa bostaden i ur
sprungligt skick. 
Hyran/avgiften kommer inte att höjas med anledning av de vidtagna åtgärderna. 



Ort och datum: 

Fastighetsägares underskrift: 

Namnförtydligande: 

Telefon: 
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