Informationsblad från
Bostadsanpassningen, Samhällsbyggnad

Information om bidrag för att el-sanera ditt hem
Om du är överkänslig mot el kan du ansöka om bidrag för att el-sanera ditt hem. Du
ansöker till oss på Bostadsanpassningen.
Vi lämnar endast ut bidrag för det boende där du är folkbokförd. Om du flyttar får du
inte ta med dig det du fått åtgärdat för bidraget. Däremot kan du ansöka om nytt elsaneringsbidrag för den nya bostaden.
Du kan få bidrag för 75 % av saneringskostnaden, dock max 50 000 kronor.
Så ansöker du – steg för steg
1. Fyll i ansökningsblanketten Ansökan om bidrag till el-sanering.
2. Boka tid för läkarbesök. Be att få ett läkarintyg av din behandlande läkare som
beskriver din el-allergi och dina problem. Bifoga intyget med din ansökan.
3. Ta kontakt med din arbetsgivare. Be att få ett intyg som beskriver vilka el-åtgärder
som är gjorda eller planeras på din arbetsplats. Bifoga intyget med din ansökan.
4. Boka tid med firma eller konsult som ska utföra mätningar av elektriska och
magnetiska fält i din bostad, både före och efter anpassningen. Be dem även
lämna skriftligt förslag på åtgärder (protokoll) tillsammans med offert. Bifoga
protokollet och offerten med din ansökan.
5. Kontrollera att du har fyllt i ansökningsblanketten korrekt och att du har samtliga
bilagor: läkar- och arbetsgivarintyg, åtgärdsprotokoll och offert. Skicka därefter in
handlingarna till oss.
6. Vi behandlar och beslutar din ansökan när den är komplett. Du ansvarar själv för
att betala anlitad firma eller konsult. Om du har rätt till bidrag sätter vi in pengarna
på ditt konto.
Vad kan du få bidrag för?
• Byte av befintliga elkablar till mantlad kabel.
•

Byte av befintliga vägguttag till plåtinsatser i stället för plastinsatser (inkl. jordning
av insatsen).

•

Byte av befintliga strömbrytare till allpoliga strömbrytare (d.v.s. man bryter både
fas och nolla) samt med hölje av plåt (inkl. jordning av höljet).

•

Byte av hölje till elgruppcentral, från plast till plåt (inkl. jordning av höljet).

•

Byte av befintlig fast armatur till armatur med plåthölje (inkl. jordning av höljet).
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•

Byte av befintlig lysrörsarmatur till armatur med HF-don (d.v.s. med
högfrekventdon som innebär avsevärt mindre strålning).

•

Installation av nätfrånkopplare (d.v.s. kablar i tak och väggar är inte spänningssatta
när ingen apparat är påslagen).

•

Neutralisering av vagabonderande strömmar (d.v.s. montering av en kortare
plastkoppling/slang i t.ex. inkommande vatten-, värme- eller avloppsledning). Detta
tar bort risken för att returström väljer att vandra andra oönskade banor än de
metalliska ledare som är avsedda för returström).

•

Montering av potentialiseringsskena och alla ledande delar till denna (utjämna till
samma elektriska potential, d.v.s. spänningen i förhållande till jord).

•

Målning av väggar, tak och golv med ledande färg.

•

Dämpande film på fönster.

•

Tapetsering av väggar med aluminiumtapeter.

•

Installation av elmiljötransformator.

•

Installation av telefonfilter.

•

Installation av gasoldriven spis, kyl och frys med ledningar.

Vad kan du inte få bidrag för?
• Lösa inventarier.
•

Byte eller åtgärda brister på utslitna elektriska komponenter.

•

Felaktigheter i bostadens elinstallation.

•

Byte av värmesystem.

•

Ny installation eller byte av utrustning för matförvaring/tillagning, disk, tvätt,
städning eller liknande.

•

Byte av mantlade kablar till flyttbara lampor eller metallnät runt glödlampor.

•

Avskärmning av tv och andra hushållsapparater.

Vill du veta mer?
Kontakta kundtjänst
0910-73 50 00, tryck 3
Telefontid: mån-fre 07.00-17.00
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Besökstid: mån-fre 07.00-17.30
www.skelleftea.se/kontakt
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