Rensa formulär

Nyttjanderättshavares medgivande vid bostadsanpassning
Till en ansökan om bostadsanpassningsbidrag måste du ha eventuella nyttjanderättshavares (sambo,
maka/make, barn som står med på hyreskontrakt/bostadsrättskontrakt) skriftliga medgivande till att
anpassningsåtgärderna får utföras. Fyll i dina personuppgifter, vilka åtgärder du söker bidrag för samt
vem/vilka som är nyttjanderättshavare. Lämna blanketten till nyttjanderättshavare för påskrift. Skicka
sedan kopia på medgivandet till kommunen, du behåller originalet.
Observera att om det är flera nyttjanderättshavare behöver ett medgivande per nyttjanderättshavare inhämtas!
Personuppgifter
Sökandes namn

Personnummer

Adress
Lägenhetsnummer

Postadress
Telefon bostad

Telefon mobil

Bidrag söks för följande åtgärder

Vem/vilka är nyttjanderättshavare (den/de som utöver sökande står med på kontraktet). Om fler än 9
nyttjanderättshavare finns var vänlig ange dessa på extra blad. Observera att ett medgivande behöver
inhämtas från varje nyttjanderättshavare!
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Nyttjanderättshavares godkännande och underskrift
Nyttjanderättshavaren godkänner att ovanstående anpassningsåtgärder, för vilka bidrag söks, får utföras.
Ort och datum

Underskrift

Senast uppdaterad 20ϮϭͲϬϵͲϭϱ

Telefonnummer

Namnförtydligande

Eventuella synpunkter

Sökande intygar
Undertecknad (sökande) intygar att inga fler nyttjanderättshavare finns till min bostad än ovan
nämnda eller, i förekommande fall, de ytterligare som nämns på extra blad.
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Lagen (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.

OBS! Kopia på medgivandet ska bifogas till din ansökan om bostadsanpassning alternativt vid
komplettering av redan inskickad ansökan skicka kopia på medgivandet till:
Vänersborgs kommun
Bostadsanpassning
&ĂƐƚŝŐŚĞƚŽĐŚƐĞƌǀŝĐĞ
462 85 Vänersborg

Senast uppdaterad 20ϮϭͲϬϵͲϭϱ

