Information om hissen.

Här får du information om vad som gäller vid
ägande av den hiss som du beviljats bidrag för.
Enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag har du beviljats bidrag för
inköp och installation av en hiss. Följande information beskriver vad som gäller vid
ägande av en hiss.




Vilket ansvar du själv har för din hiss.
Du kan söka bidrag till reparationer, service och besiktning
Så här ansöker du om bidrag för reparation, service och besiktning.

Vilket ansvar du själv har för din hiss
Innan trapphissen får användas ska en första besiktning utföras. Därefter ska en
återkommande besiktning utföras med max 2 års intervall, enligt Boverkets
föreskrifter och allmänna råd om hissar (BFS 2011:12).
Som ägare av hissen har du ett eget ansvar för skötsel och underhåll. Om det
uppstår problem med hissen ska du själv ta kontakt med en certifierad firma för
åtgärd.
Service av hissen bör utföras en gång per år för att hålla hissen i gott skick.
Vad gäller besiktning/service av hissen kan du som ägare till hissen ingå ett
serviceavtal med en certifierad firma för att säkerställa att service och besiktning
sker enligt gällande regler.
Kommunen rekommenderar att du kontaktar ditt försäkringsbolag och meddelar att
en hiss finns installerad på fastigheten för att se över ditt försäkringsskydd.
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Du kan söka bidrag för reparationer, service och besiktning
Bostadsanpassningsbidrag kan beviljas för reparation, service och besiktning av
teknisk utrustning enligt §11 i lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222).
Bidrag utgår endast för en skälig kostnad av åtgärden.
Exempel på begränsningar i bidraget:







Felaktigt handhavande av den tekniska produkten.
Lösa inventarier som fastnat och åstadkommit skada.
Yttre åverkan.
Oaktsamhet.
Byggnadsteknisk brist.
Bidrag lämnas inte om hissen bytt ägare och den nya ägaren inte ansökt om
bostadsanpassningsbidrag och fått sin sak prövad.

Så här ansöker du om bidrag för reparation, service och besiktning
För att vi ska kunna pröva om bidrag kan beviljas, måste ansökningshandling och
kopia på kvitto/faktura skickas eller lämnas till bostadsanpassningen.
Ansökan görs på blanketten Ansökan om reparationsbidrag. Blanketten kan du få
genom att ringa Servicecenter, 0243-740 00 eller via kommunens hemsida:
borlange.se/bostadsanpassning. Originalet med underskrift måste skickas in.
Till ansökan ska du bifoga kopia på kvitto/faktura för utlägg för reparation/
besiktning/service. Du kan få hjälp med kopiering av faktura i receptionen på
stadshuset, Röda vägen 50.
Tänk på att fakturan för utförda tjänster ställs till dig som är ägare av hissen och fått
bostadsanpassningsbidrag för inköp och installation. Det är viktigt att fakturan är
specificerad och att det framgår vad som har blivit åtgärdat.
Ansökan och kvitto/faktura skickas till:
Borlänge kommun
Bostadsanpassningen
781 81 Borlänge
Kontaktuppgifter:
Servicecenter telefon: 0243-740 00
E-post: bostadsanpassningen@borlange.se
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