
Bostadsstöd 



Innehåll

• Presentation av stöden.
• Vad sökande kan ha i åtanke när den 

skall skicka in en ansökan.
• Bra hemsidor.
• Kontaktuppgifter.



Stöd till bostäder för äldre

• Ny- ombyggnad eller anpassning av

särskilda boendeformer eller 

hyresrätter på den ordinarie 

bostadsmarknaden.

• Stödets storlek beror på  antalet 

kvadratmeter och antalet boende.

• Mellan 3 600 kr/m2 BOA till 200 000 kr för anpassning i 

bostadsrätter.



Radonbidrag

• Kan sökas fr.o.m. 1 juli 2018.

• Riktar sig mot småhusägare i behov av 
radonsanering.

• Radonhalten måste överstiga 200 bequerel.

• Måste äga och bo permanent i huset där 
åtgärderna kommer genomföras.

• Bidrag kan lämnas med upp till 50 procent, dock 
högst 25 000 kr.



Stöd för renovering och energieffektivisering

• Samtliga hyresbostäder i socioekonomiska områden.

• Renovering i kombination med energieffektivisering.

• Fastighetsägare kan söka stödet.

• En del av stödet går till en 

hyresrabatt till hyresgästerna.



Stöd till hyresbostäder och hyresbostäder för 
studerande

• Nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad

• Stöd: 5 800 kr/m2 (studentbostäder)

• Stöd: 4 800 kr/m2 (hyresbostäder)

• Normhyra: 1 450 kr/m2 (studentbostäder)

• Normhyra: 1 350 kr/m2 (hyresbostäder)

• Påbyggnadsbonus om högst 75 % av 
grundstödet.



Solcellsbidrag

• Maximal stödnivå är 30 procent för alla. 

• Rambegränsat

• Installationen skall vara slutförd 

senast 31 december 2020.

• Stödberättigande kostnader är arbete, 

material och projektering.



Ellagring

• Kan sökas av privatpersoner som vill lagra 
sin egen producerade el.

• T.o.m. 31 december 2019.

• Systemet ska vara kopplat till en 
anläggning för egenproduktion av förnybar 
el som är ansluten till elnätet.

• Kan få upp till 60 procent, 

dock högst 50 000 kr.



Klimatklivet

• Klimatklivet – allt från transporter, biogas och fjärrvärme 
till infrastruktur och kommunikationsinsatser

• Företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar 
etc. kan söka stödet. 

• 3-4 ansökningsperioder / år.

• Naturvårdsverket.se



Att tänka på vid en ansökan

• Kolla information på hemsidorna.

• Skicka gärna in ansökan innan projektet påbörjas.

• Ansök gärna via hemsidor med 

e-legitimation.

• Går inte att kombinera olika typer av bidrag.

• Genomgående för alla typer av stöd är att de kan 
sökas av fastighetsägare.



Hemsidor

• www.boverket.se
• www.naturvardsverket.se
• www.energimyndigheten.se
• www.lansstyrelsen.se



Kontakt

Lisa Mellström

bostad.solcellstod@lansstyrelsen.se

Tel: 010-223 85 99
Växel: 010-223 80 00



Tack för mig!


