
 

 

 

 
      
  Byggenheten 

monica.holm@skara.se 
www.skara.se 

Växel 0511-320 00 
Telefon 0511-325 61 

Skara kommun 
Byggenheten 
Södra Kyrkogatan 2 
532 88 Skara 

Org nr 212000-1702 
Bankgiro 214-7296 

      
 

INFORMATION  1 (2) 

   

 

 

Byggenheten 

Så här fyller du i blanketten - Ansökan om återställningsbidrag 

 

1. Uppgifter om den sökande 

Ägare till bostadshus kan ansöka om 

återställningsbidrag. Det kan vara en 

person eller ett företag.  

 

Om ansökan görs av annan person 

eller företag som inte är ägare till 

bostaden kan kommunen kräva att 

fullmakt ska skickas in. 

Om sökande är ett förvaltningsbolag 

som inte äger fastigheten kan bolaget 

stå som sökande förutsatt att 

fullmakt bifogas. 

2. Kontaktperson 

Fylls i om du vill att en annan person 

än sökanden ska kontaktas under 

handläggningen av ärendet. Om 

sökande är en organisation ska alltid 

kontaktperson anges. 

3. Återställningsadress 

Här fyller du i uppgifter om den 

adress som återställningen avser. 

4. Personuppgifter för den som 
fått anpassningen 

Ange namn och personnummer på 

den hyresgäst/bostadsrättsinnehavare 

som erhållit anpassningen som ska 

återställas. 

5. Anpassningsåtgärder som ska 
återställas 

Ange vad det är i bostaden eller i 

anslutning till den som ska 

återställas. 

Om utrymmet inte räcker till kan du 

skriva på ett separat papper och 

bifoga detta. 

6. Vilka bilagor skickar du med? 

Här fyller du i vilka bilagor du 

skickar med din ansökan. 

Observera att kommunen, enligt 

Boverkets föreskrifter (BSF 

1992:46), kan kräva att kopia på 

anbud/offert eller kostnadsberäkning 

inklusive ritningar för återställningen 

bifogas.  

 

7. Underskrift 

Ansökan ska skrivas under av 

fastighetsägaren eller person som har 

rätt att företräda fastighetsägaren i 

frågor som ärendet berör. 

Information om villkor för 

återställningsbidrag finns på  

sidan 2 

Information om villkor för återställningsbidrag finns på sidan 2 

 



 

    

   

 

Återställningsbidrag 

Under vissa förutsättningar kan återställningsbidrag lämnas till ägare av 
hyreshus och bostadsrättshus för kostnader att återställa lägenheten i 
normalskick. Enligt 12-14 § lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag mm. 

Villkor som ska vara uppfyllda för att du ska kunna få återställningsbidrag: 

 Det är fastighetsägaren som söker bidraget för återställning. 

 Den som fått bidrag till anpassningen inte bor kvar. 

 Återställningen avser anpassningsåtgärd som har utförts med stöd av 

bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag.  

 Du kan söka återställningsbidrag för anpassningar gjorda i hyresbostäder 

eller allmänna delar i bostadsrättsfastigheter, till exempel trappuppgång 

och entré. Du kan inte få återställningsbidrag för småhus eller för 

anpassningar gjorda inuti bostadsrättslägenheter. 

 De anpassningar som gjorts i bostaden ska vara hindrande för andra 

Du som äger en hyreslägenhet i flerbostadshus, enbostadshus eller 

bostadsrättsföreningar kan ansöka om bidrag. Bostadsrättsföreningar kan bara 

söka för återställning av anpassningar i föreningens gemensamma utrymmen, 

inte för återställning av anpassningar utförda inne i bostadsrättslägenheten. 

Återställningsbidrag lämnas med belopp som motsvarar skälig kostnad för  

 


