Begäran om utbetalning
till åtgärder mot radon i småhus
(SFS 2018:158)

Inkom till länsstyrelsen

Länsstyrelsens
diarienummer

Begäran om utbetalning fylls i och skickas till
länsstyrelsen.
Obs! Begäran om utbetalning ska ha
kommit in till länsstyrelsen inom
den tid som länsstyrelsen bestämt.

1. Ärendenummer

2. Radonsaneringsåtgärdernas påbörjande respektive färdigställande
Bidragsberättigade åtgärder påbörjades (år, månad, dag)

Bidragsberättigade åtgärder färdigställdes (år, månad, dag)

De åtgärder som redogjorts för i ansökan har genomförts.
Ja

Nej

Om inte, ange varför:

3. Uppgifter om sökanden
Uppgift om fler sökande kan du lämna på bilaga.
Sökandens namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefonnummer (dagtid)

Telefonnummer (mobil)

Postadress

E-postadress
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Fastighetsbeteckning

Samtliga sökande äger och bor själva stadigvarande i huset
Ja

Nej
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4. Utbetalningsuppgifter

Välj ett utbetalningsalternativ. I första hand bör plusgiro eller bankgiro användas.
Plusgiro

Bankgiro

Bank

Clearingnummer

Kontohavare

Meddelande till kontohavare (referens)

Kontonummer

Härmed intygas att sökanden inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos
Kronofogdemyndigheten eller är i likvidation eller försatt i konkurs.

5. Kostnader
Jag/vi kombinerar radonbidrag med ROT-avdrag och söker därför endast bidrag för materialkostnader.
Ja

Nej

OBS! Dela upp kostnaderna enligt nedan. Bidrag lämnas för 50 % av
godkänd kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Bidrag
under 2 000 kronor betalas inte ut.

Beräknade
arbetskostnader*

Beräknade
materialkostnader

Eget arbete får inte ingå i bidragsunderlaget.
Kostnad för ventilationsåtgärder
Kostnad för radonbrunn
Kostnad för radonsug
Kostnad för tätning, till exempel mot mark
Kostnad för övriga åtgärder, ange vilka:

Summa bidragsunderlag (arbetskostnader + materialkostnader)
Sökt bidrag (50% av summa bidragsunderlag, dock högst 25 000 kronor)
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* Arbetskostnader behöver bara redovisas av den som avser att ansöka om radonbidrag för dessa kostnader.
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6. Förbindelse och underskrift
Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna begäran med tillhörande bilagor är sanna.
Om bidrag beviljas förbinder sig sökanden att följa de regler för bidraget som anges i förordningen (2018:158),
Boverkets föreskrifter (2018:7) och av länsstyrelsen uppställda villkor i bidragsbeslutet. Ansökan skrivs under
av samtliga bidragssökanden som äger och själva bor i huset eller av behörig företrädare med fullmakt.
Felaktiga uppgifter kan medföra skyldighet att betala tillbaka det bidrag som utbetalats.
Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

Behandling av personuppgifter
Länsstyrelsen behandlar enbart de personuppgifter som behövs för att hantera ditt ärende. Mer information om detta
och om EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679, GDPR, finns att läsa www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Handlingar som ska bifogas begäran om utbetalning enligt förordningen
(2018:158) och Boverkets föreskrifter (2018:7)
•
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•

Kopia av faktura som visar kostnaden för radonsaneringsåtgärderna och den tidpunkt vid
vilken åtgärderna påbörjades.
Fullmakt (i de fall sökanden företräds av annan och fullmakt inte redan ingivits i samband
med bidragsansökan).
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