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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2016:881) om statligt 
investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för 
studerande 

Utfärdad den 19 juni 2019 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:881) om statligt 

investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande 

dels att 13, 16 och 17 §§ ska ha följande lydelse,  

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse. 

1 a §    Stöd får lämnas endast om ansökan enligt 15 § inkommit till 

länsstyrelsen före den 1 januari 2019. 

13 §1    Högsta stödbeloppet enligt 11 § ska höjas   

1. med 75 procent om ett byggnadsprojekt medför en energianvändning

motsvarande högst 56 procent av vad som krävs för att byggnaden ska anses 

vara en nära-nollenergibyggnad enligt 3 kap. 14 § plan- och bygg-

förordningen (2011:938), och 

2. med 75 procent om ett byggnadsprojekt leder till att antalet våningsplan

med bostäder utökas i en befintlig byggnad och minst fem lägenheter byggs 

per nytt våningsplan. 

16 §    Länsstyrelsen prövar frågor om stöd. Ett beslut om stöd ska innehålla 

uppgifter om det preliminära stödbeloppet och det datum som byggnads-

projektet ska vara färdigställt. 

Ett beslut om stöd får förenas med de övriga villkor som krävs för att 

syftet med stödet ska tillgodoses. 

Prövningen av om förutsättningarna för att bevilja ett förhöjt stöd enligt 

13 § 1 är uppfyllda ska göras vid utbetalningsbeslutet enligt 17 §. Sökanden 

ska upplysas om detta i beslutet om stöd. 

17 §    När ett byggnadsprojekt är färdigställt ska länsstyrelsen, efter 

särskild ansökan, fatta ett utbetalningsbeslut i vilket stödets storlek slutligt 

bestäms. Vid bestämmande av stödets slutliga storlek ska möjligheten till 

förhöjt stöd enligt 13 § 1 prövas.  

En ansökan om utbetalning ska ha kommit in till länsstyrelsen senast sex 

månader efter det att projektet färdigställts.  

Stödet ska betalas ut till den som vid tidpunkten för länsstyrelsens 

utbetalningsbeslut är antecknad i fastighetsregistret som lagfaren ägare, 

tomträttshavare eller ägare av byggnad som inte tillhör fastighetsägaren. 

1 Senaste lydelse 2018:157. 
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1. Denna förordning träder i kraft den 23 juli 2019.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som har beviljats

stöd före ikraftträdandet. 

På regeringens vägnar 

PER BOLUND 

Magnus Bengtson 

(Finansdepartementet) 
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