Ansökan
om bidrag till åtgärder mot radon i småhus
enligt SFS 2018:158

Inkom till länsstyrelsen

För att få stöd ska flera villkor vara uppfyllda.
Läs mer på Boverkets webbplats.
Ansök hos länsstyrelsen.
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Obs! Ansökan måste ha kommit in till
länsstyrelsen innan radonsaneringsåtgärderna får påbörjas.

1. Tidpunkt för radonsaneringsåtgärdernas påbörjande respektive
färdigställande

Ange preliminära datum då radonsaneringsåtgärderna beräknas påbörjas respektive färdigställas. De bidragsberättigade
åtgärderna får inte ha påbörjats innan ansökan inkommit till länsstyrelsen.
Åtgärderna avses påbörjas (år, månad, dag)

2. Uppgifter om sökanden

Åtgärderna avses färdigställas (år, månad, dag)

Uppgift om fler sökande kan du lämna på bilaga.

Sökandens namn

Re
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Sökandens namn

Personnummer

Personnummer

Telefonnummer

Telefonnummer

E-post

E-post

Samtliga sökande äger och bor själva i huset
Ja

Nej

Adress

Postnummer

Ort

3. Sökandenas kontaktperson
Sökandenas kontaktperson

Telefonnummer (dagtid)

Telefonnummer (mobil)
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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

Kontonummer

5. Uppgifter om fastigheten

Boarea

Fastighetsägare (samtliga)

Antal lägenheter

m2
Typ av husgrund
Torpargrund

Plintar

Ventilation (före åtgärd)
Självdrag

Byggnadsår

Platta på mark

Källare

Annat: …………………………………………..

Mekanisk frånluft

Antal våningsplan med boutrymmen*
2-plan

Mekanisk till- och frånluft

3-plan
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1-plan

iss

Fastighetsbeteckning

4-plan

* 1 ½-planshus räknas som 2-planshus. Källarvåning med bostadsutrymme räknas som ett våningsplan.

6. Förekomst av radon i inomhusluften
Årsmedelvärde radonhalt (Bq/m3) enligt mätrapport*

Mätperiod (minst två månader under eldningssäsong)**
Från .................................... till ...................................

Radonkälla enligt bifogad handling***
Markradon

Byggmaterial (t.ex. blåbetong)

Ange radonhaltens uppskattade andel i %

Markradon ..............%

Annat: ………………………………………

Byggmaterial ..............%

Annat ..............%

En mätrapport, från mätning som genomförts enligt 2 § i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag till åtgärder mot
radon i småhus, ska bifogas ansökan.
** Med eldningssäsong avses normalt tiden 1 oktober till 30 april.
*** Handling ska bifogas ansökan som visar vilken eller vilka källor radonet kommer ifrån.
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7. Kostnader och sökt bidrag
Bidrag lämnas för åtgärder (enligt bifogad redovisning) som bedöms nödvändiga för att huset efter åtgärderna ska ha en
radonhalt på högst 200 Bq/m3. Observera att ROT-avdrag för arbetskostnader inte kan göras av den som erhållit radonbidrag
för samma kostnader. Det är dock möjligt att ansöka om radonbidrag enbart för materialkostnader och därefter ansöka om ROTavdrag för arbetskostnaderna. Läs mer om reglerna för ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se.
Kommer ROT-avdrag att sökas för samma åtgärder?
Ja

Nej

Bidrag söks för följande åtgärder. 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.)
Eget arbete får inte ingå i bidragsunderlaget.

Beräknade
arbetskostnader*

Beräknade
materialkostnader

(avrundas till närmaste
hundratal kronor)

(avrundas till närmaste
hundratal kronor)

Kostnad för radonbrunn
Kostnad för radonsug
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Kostnad för ventilationsåtgärder

Kostnad för tätning till exempel mot mark
Kostnad för övriga åtgärder

Summa bidragsunderlag (arbetskostnader + materialkostnader)

Sökt bidrag (50% av summa bidragsunderlag, dock högst 25 000 kronor)

* Arbetskostnader behöver bara redovisas av den som avser att ansöka om radonbidrag för dessa kostnader.

8. Förbindelse och underskrift
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Ansökan skrivs under av samtliga bidragssökande som äger och själva bor i huset eller av behörig företrädare med fullmakt.
Felaktiga uppgifter kan medföra återbetalningsskyldighet.

Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna ansökan med tillhörande bilagor är sanna.
Om bidrag beviljas förbinder sig sökanden att följa de regler för bidraget som anges i förordningen (2018:158) och
Boverkets föreskrifter (2018:xx).

Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum
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Uppföljningsmätning

Efter radonsaneringsåtgärderna ska en uppföljningsmätning av radonhalten göras. Länsstyrelsen
kommer i bidragsbeslutet att ange senaste dag då uppföljningsmätningen ska ha kommit in till
länsstyrelsen. Om uppföljningsmätning inte kommer in till länsstyrelsen inom angiven tid, kan
bidragstagaren bli återbetalningsskyldig.
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Handlingar som ska bifogas ansökan enligt förordningen (2018:158) om bidrag
till åtgärder mot radon i småhus och Boverkets föreskrifter och allmänna råd
om bidrag till åtgärder mot radon i småhus (2018:xx)

•
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Mätrapport som visar resultatet av utförd radonmätning.
Handling som visar vilken eller vilka källor radonet kommer ifrån. Handlingen ska utfärdas av
den som är certifierad för behörighet K enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd
(2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga
funktionskontrollanter eller av den som har dokumenterad kompetens avseende
radonsanering.
Redovisning av vilken eller vilka åtgärder ansökan avser. Redovisningen ska utfärdas av den
som är certifierad för behörighet K enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om
funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter
eller av den som har dokumenterad kompetens avseende radonsanering. Till ansökan bör
även fogas ritning eller motsvarande handling som visar byggnaden och var de sökta
åtgärderna kommer att placeras.
Fullmakt (i de fall sökanden företräds av annan).
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