Sida 1 av 2
MEDGIVANDE TILL ANPASSNING AV BOSTADEN (äganderätt)

Jag ansöker om bostadsanpassningsbidrag för att anpassa min bostad. En förutsättning för mig att få
bidrag är att alla ägare av fastigheten ger sitt medgivande till åtgärderna. Om den som söker bidrag är
ensam ägare av fastigheten så behövs inget medgivande.
Åtgärder som jag önskar utföra

Bifogar offert/kostnadsberäkning
Datum

Ort

Telefon

Namnteckning

Namnförtydligande

Adress

E-post

Övriga fastighetsägares godkännande och underskrift.

Jag medger att anpassningsåtgärderna får utföras och utfäster mig att inte kräva ersättning för att
återställa åtgärderna.
Godkännande och underskrift
Datum
Ort

Telefon

Namnteckning

Namnförtydligande

Eventuell kommentar

Godkännande och underskrift
Datum
Ort
Namnteckning

Telefon
Namnförtydligande

Eventuell kommentar

Godkännande och underskrift
Datum
Ort
Namnteckning

Telefon
Namnförtydligande

Eventuell kommentar
Kopia av underskrivet medgivande skickas till Nacka kommun
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Enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
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.
Observera att om den som söker bidrag är ensam ägare av fastigheten så behövs inget
medgivande.
Fastighetsägares godkännande och underskrift

Fylls i av alla ägare till fastigheten.

Vad är det du som fastighetsägare ska godkänna

Godkännandet ska gälla de åtgärder som ansökan avser. För att bidrag ska kunna beviljas ska alla
fastighetsägare ge sitt godkännande. Innan du ger ditt godkännande bör du försäkra dig om att du vet
vilka åtgärder ansökan avser.

När du lämnar uppgifter på blanketten samtycker du till att kommunen behandlar dina uppgifter enligt
Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation). Enligt GDPR har du rätt
att, på skriftlig begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas. Om du har
frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta bostadsanpassningsbidrag@nacka.se Du kan
läsa mer om hur Nacka kommun hanterar personuppgifter på www.nacka.se/personuppgifter

