
FASTIGHETSÄGARENS MEDGIVANDE VID 

HYRESRÄTT/BOSTADSRÄTT                                                                      
Bifogas ansökan om bostadsanpassningsbidrag (enl. SFS 2018:222)    

Information 

För att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag måste alla ägare till fastigheten ge sitt medgivande* till 

att de sökta anpassningsåtgärderna får utföras. Fastighetsägaren ger sitt medgivande både till dig som 

söker bidrag och till kontraktsinnehavaren/bostadsrätthavaren.  

Sökanden 

Namn   

 

Personnummer   
 

Adress 

 

Telefon 

Postnummer  

 

Ort  

 

Nyttjanderättshavare (kontraktsinnehavare eller bostadsrättshavare) 

Namn   

 

Personnummer   
 

Anpassningsåtgärder du söker bidrag för 

 

Fastighet  

Fastighetsbeteckning  

 

Lägenhetsnummer  

 

Ifylls av fastighetsägaren  
Ev kommentarer  

☐Jag godkänner att dessa anpassningar får utföras av sökanden och nyttjanderättshavaren och ställer inga 

krav på att bostaden ska återställas i ursprungligt skick. Arbetena ska utföras av fackmän.  

☐Jag är medveten om att hyran/avgiften inte får höjas på grund av dessa anpassningar.  

 

 Fastighetsägarens underskrift  

Namnteckning  Datum  

  

Namnförtydligande  Telefon (även riktnummer)  

  

De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen 

(GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning. 

 

 ADRESS  Stadshuset, 442 81 Kungälv  
 TELEFON         0303-23 80 00 vx  
 FAX           0303-190 35  
 E-POST          kommun@kungalv.se  
 HEMSIDA             www.kungalv.se  

BYGGLOVENHETEN  
  

  



Så fyller du i blanketten  

”Fastighetsägarens medgivande vid hyresrätt/bostadsrätt” 
 

Sökanden – är alltid personen med funktionsnedsättning.  

 

Nyttjanderättshavare (kontraktsinnehavare eller bostadsrätthavare) – om någon annan än 

du står på hyreskontraktet till hyresrätten eller på köpeavtalet till bostadsrätten, ska detta 

fyllas i här. Fastighetsägarens medgivande gäller för alla personer som står på 

kontraktet/köpeavtalet. 

 

Anpassningsåtgärder – ange här vilka åtgärder du söker bidrag för.  

 

Fastighet – fastighetsbeteckning och lägenhetsnummer på aktuell fastighet. 

 

Fastighetsägarens underskrift – för att erhålla bidrag måste alla ägare av fastigheten 

godkänna de anpassningsåtgärder du söker bidrag för. Vid fler än en ägare kan du upprätta 

en separat bilaga för underskrift. 

 
 

Information till fastighetsägaren   
 

Fastighetsägarens medgivande – gäller för bostadsrätt, hyresrätt och samägt småhus. 

Undertecknande kan vara ägaren till hyresfastigheten, styrelsemedlem i 

bostadsrättsföreningen eller i de fall de handlar om ett samägt småhus samtliga ägare.    

Godkännandet ska gälla de åtgärder som sökande/hyresgästen ansöker om bidrag för. Om 

du som fastighetsägare inte godkänner samtliga åtgärder, notera under ”Eventuell 

kommentar” vilka åtgärder som inte godkänns. Här kan du också föreslå entreprenör som 

kan anlitas etc.  

 

Utdrag ur Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag - *medgivande 

10 § Om någon annan än sökanden helt eller till viss del äger bostaden eller gemensamma 
utrymmen eller tomt i anslutning till bostaden eller om någon annan än sökanden 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.  

 

Kopia på medgivandet ska bifogas din ansökan om bostadsanpassningsbidrag. 
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