Sid 1 (2)

Ansökan om återställningsbidrag
Diarienummer (fylls i av bostadsanpassningsenheten)

……………………….…...

Älvdalens kommun
Box 100 , 796 22 Älvdalen

* = Obligatorisk uppgift

kommun@alvdalen.se , 0251-313 00

Fastighetsägare
Företagsnamn eller personnamn*

Postort*

Organisationsnummer eller personnummer*

Telefon (även riktnummer)*

Utdelningsadress*

E-postadress

Postnummer*

Inera AB 281003 1806

Kontaktperson (om fastighetsägaren är ett företag)
Förnamn

Telefon (även riktnummer)

Efternamn

E-postadress

Återställningsadress
Fastighetsbeteckning*

Lägenhetsnummer

Gatuadress*

Typ av fastighet*

Upplåtelseform*

Kommunen har fått anvisningsrätt*

Småhus

Bostadsrätt

Ja

Flerbostadshus

Hyresrätt

Nej

Äganderätt

Personuppgifter för den som fått bostadsanpassningen
Förnamn

Personnummer

Efternamn

Telefon (även riktnummer)

Anpassningsåtgärder som ska återställas*
Ange vad som ska återställas (Uppgifter kan lämnas som separat bilaga)
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Älvdalens kommun

Övriga upplysningar

Vilka bilagor ska bifogas*
Offert eller kostnadsersättning
Uppgift om bank- och bankkonto för återställningsbidraget
Ritningar

Inera AB 281003 1806

Annat, ange vad: …………………………………………………………………………………………...

Underskrift
Datum och fastighetsägarens underskrift*

Namnförtydligande*

Information om återställningsbidrag enlig lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222)
12 § Ägare av bostadshus har rätt till bidrag för kostnader för återställning av anpassningsåtgärder (återställningsbidrag) som har utförts
1. i eller i anslutning till en lägenhet som innehas med hyresrätt eller ett en- eller tvåbostadshus som hyrs ut,
2. i anslutning till en lägenhet som innehas med bostadsrätt i ett flerbostadshus, eller
3. i anslutning till en ägarlägenhetsfastighet.
13 § Återställningsbidrag lämnas under förutsättning att
1. återställningen avser en åtgärd som har utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre
bestämmelser, och
2. anpassningsåtgärden på grund av ändrade förhållanden inte längre utnyttjas för sitt ändamål och åtgärden är till nackdel för andra
boende. Återställningsbidrag lämnas inte om anpassningsåtgärderna har utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag som en ägare av
ett flerbostadshus ar övertagit rätten till enligt 4 §.
14 § Återställningsbidrag lämnas endast till den som äger en lägenhet som innehas med hyresrätt om
1. ägaren har gett kommunen rätt att anvisa den anpassade lägenheten till bostadssökande när den blir ledig, och2. kommunen, när
lägenheten blev ledig, inte kunde anvisa den till någon annan person med funktionsnedsättning.

Älvdalens kommun

Hantering av personuppgifter:
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

