Ansökan om stöd för
byggemenskaper
(SFS 2019:676)

Inkom till Boverket

Formuläret fylls i och skickas till
Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona
För att få stöd ska flera villkor vara uppfyllda.
Läs mer på Boverkets webbplats.
Obs! Stöd får inte lämnas till en
byggemenskap som tidigare tagit emot
stöd enligt förordningen (2019:676) om
stöd till byggemenskaper.

1. Byggemenskapens namn
Namnge byggemenskapen

2. Påbörjande

Ange preliminärt datum då byggnadsarbetet beräknas påbörjas. Stöd lämnas endast för kostnader i projektet fram till att
byggnadsarbetet har påbörjats. För kostnader efter påbörjandet ges inte något stöd.
Byggnadsarbetet avses påbörjas (år, månad, dag)

3. Uppgifter om byggemenskapen
Sökande

Organisationsnummer

Postnummer

Postadress

E-post

Sökandes webbplats (om sådan finns)

Fastställd: dnr 4896/2019

Adress
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4. Uppgifter om medlemmar
4.1 Hur många medlemmar består byggemenskapen av?

____________________ st

4.2 Ange namn och personnummer på de medlemmar som har betalat en medlemsinsats som uppgår till minst 10 000
kronor per person. Det krävs att minst sex medlemmar betalat denna insats. Räcker inte antalet rader, ange resterande
uppgifter i en separat bilaga.
1. Namn
Personnummer

2. Namn

Personnummer

3. Namn

Personnummer

4. Namn

Personnummer

5. Namn

Personnummer

6. Namn

Personnummer

5. Kontaktperson/-er
Namn

Namn

Telefonnummer (dagtid)

Telefonnummer (dagtid)

E-post

E-post

6. Utbetalningsuppgifter

Välj ett utbetalningsalternativ. Observera att i första hand ska sökandes plusgiro eller bankgiro anges. Kontonummer anges
bara i de fall sökanden saknar plusgiro eller bankgiro.
Plusgiro

Bankgiro

Bank

Clearingnummer

Kontohavare

Meddelande till kontohavare

Kontonummer
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7. Uppgifter om fastigheten
Fastighetsbeteckning

Län

Kommun

Fastighetens ägare

Byggemenskapen

Annan, ange vem ________________________________________

Byggemenskapen disponerar marken genom

Äganderätt

Tomträtt

Annan nyttjanderätt

Avtal

Gäller projektet nybyggnad, ombyggnad eller tillbyggnad? (möjligt att kryssa i mer än ett alternativ)

Nybyggnad

Ombyggnad

Tillbyggnad

Antal lägenheter som avses byggas

Nybyggnad _______________ st

Ombyggnad _______________ st

Tillbyggnad _______________ st

Vid ombyggnad, ange vilken typ av utrymmen som byggs om:

Lokal

Annat, ange vad _________________________________________________________

Lägenheterna avses upplåtas med: (möjligt att kryssa i mer än ett alternativ)

1. Hyresrätt

3. Bostadsrätt

2. Kooperativ hyresrätt

4. Ägarlägenhet

5. Upplåtelseform inte beslutad ännu

3 (6)

8. Redogörelse för projektet
Beskrivningen nedan kan omfatta maximalt 2 000 tecken. Räcker inte utrymmet, ange resterande uppgifter i en separat bilaga.
Lämna en sammanfattande redogörelse för projektet och ange vad ni har tänkt att använda stödet till, med en preliminär
uppskattad kostnadsfördelning. Exempel på saker ni därutöver gärna får redogöra för är: bakgrund (när, hur och varför
byggemenskapen bildades), grundläggande syfte och projektidé, vilka speciella kvaliteter eller funktioner ni är ute efter.
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9. Sökt stödbelopp
Stödets storlek får inte överstiga 400 000 kronor per stödmottagare. Stöd lämnas för initiala projektkostnader, dvs. kostnader
i projektet fram till att byggnadsarbetet har påbörjats.
1. Stöd lämnas inte för arbete eller utrustning som utförts eller levererats av en medlem i byggemenskapen
2. Stöd lämnas inte för kostnader före Boverkets beslut om stöd.

Ange sökt stödbelopp: ____________________ kronor.
Ni kommer i efterhand behöva redovisa de initiala projektkostnaderna på ett särskilt formulär som bifogas till beslut om stöd.

10. Redogörelse för tidigare erhållet stöd av mindre betydelse
Besvaras endast om byggemenskapen har fått annat stöd beviljat enligt de minimisförordningen 1.
Beviljande myndighet eller
offentlig aktör

Beviljat belopp i
kronor

Beslutsdatum

Utbetalt belopp i
kronor

Utbetalningsdatum

Om sökanden har fått annat offentligt stöd enligt Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, så kallat stöd av mindre
betydelse (de minimisförordningen) under de senaste tre åren (innevarande beskattningsår samt de två föregående).

1
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11. Förbindelse och underskrift
Ansökan skrivs under av behörig företrädare för byggemenskapen. Felaktiga uppgifter kan medföra återbetalningsskyldighet.
Vid slutredovisning till Boverket ska era kostnader redovisas och verifieras. Om ni inte använt hela det beviljade beloppet ska
resterande del återbetalas.
Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna ansökan med tillhörande bilagor är sanna.
Om stöd beviljas förbinder sig sökanden att följa de regler för stödet som anges i förordningen (2019:676) och
Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2020:1).

Härmed intygas att byggemenskapen har kommunens medgivande att marken får bebyggas med flerbostadshus.

Härmed intygas att flerbostadshuset kommer inrymma bostäder åt samtliga medlemmar i byggemenskapen.

Härmed intygas att byggemenskapen inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten
eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.
Underskrift av firmatecknare

Namnförtydligande

Ort och datum

Behandling av personuppgifter

Boverket behandlar enbart de personuppgifter som behövs för att hantera ert ärende. Mer information om detta
och om EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679, GDPR, finns att läsa på www.boverket.se/personuppgifter.

Handlingar som ska bifogas ansökan enligt förordningen (2019:676) om stöd
till byggemenskaper och Boverkets föreskrifter (2020:1) och allmänna råd om
stöd för byggemenskaper.
Nödvändiga behörighetshandlingar, till exempel fullmakt eller registreringsbevis.
Byggemenskapens stadgar
Ange nedan om andra bilagor bifogas ansökan, och i så fall till vilket avsnitt i ansökan
som bilagan/-orna hör.
Bifogas - avsnitt ____________________________________________________________
Bifogas - avsnitt ____________________________________________________________
Bifogas - avsnitt ____________________________________________________________
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