
  

 

  

 

  

 

  

  

    

     
 

  

 

  

  

 
  

   
     

 

   

  

  

 

  

  

 
    

 
    

      
 

    
    

    

    
    

I f y l l  s  a v  m y n d i g h e t  e n  

Dnr 

BIDRAG FÖR ATT AVSTÅ FRÅN OLJEUPPVÄRMNING I EN BOSTADSBYGGNAD 

1. Sökande 
Namn Personbeteckning 

Adress 

Postnummer Postanstalt 

Telefon E-postadress (kontrollera e-postadressens giltighet) 

Kontonummer (IBAN) Bankens identifieringskod (BIC) 

2. Kontaktperson (Ange endast då om du vill bestämma en särskild kontaktperson som sköter ärendet för dig; lämna en 
undertecknad fullmakt för kontaktpersonen) 

Namn Personbeteckning 

Adress 

Postnummer Postanstalt 

Telefon E-postadress (kontrollera e-postadressens giltighet) 

3. Bidrag som söks 
Belopp som söks 

4000 €. Uppvärmningsmetoden ändras till fjärrvärme, jordvärmepumpsystem eller luft-vattenvärmepumpsystem. 
2500 €. Uppvärmningsmetoden ändras till annan uppvärmningsmetod, dock inte till en metod som använder fossila 
bränslen. 

Under utbetalningsprocessen anmäler UF-centret uppgifterna om det utbetalda stödet till Skatteförvaltningen. 

4. Projekt och åtgärder 
Kommunen i vars område projektet eller verksamheten huvudsakligen sker 

Fastighetsbeteckning Byggnadsbeteckning 

Fastighetens adress 

Postnummer Postanstalt 

Antalet bostäder Byggnadens byggnadsår 

Är det fråga om ett parhus 
Ja Nej 

Är parhusets uppvärmningssystem 
Bostadsspecifikt Småhusspecifikt 

Byggnaden är ett småhus som används för boende året runt (i småhuset bor minst en person stadigvarande enligt 
befolkningsdatasystemet). 

Ja Nej 
Alla ägare av småhuset är fysiska personer eller dödsbon. 

Ja Nej 

Den sökande äger det småhus till vars ändring av uppvärmningsmetod bidraget söks. 
Ja Nej 

ely90t1_sv 01/2023 1/3 



   

  
    

  
     

 
      

 
    

 
    

  
    

   
   
   
 

 
   
   
   
   
   
   
       

  
      

   
   

 
       

 
      

 

       
 

 
 

      
 

      
     

 
 

      

    
     

   
 

   
    

     
      

  
    

    
      

 
    

  
      

Oljeuppvärmning är det huvudsakliga uppvärmningssystemet innan ändringsarbeten inleds/har inletts 
Ja Nej (Om du svarade NEJ, lämna in en separat redogörelse som bilaga) 

Det gamla systemet tas bort helt och hållet. 
Ja Nej (Om du svarade NEJ, lämna tilläggsinformation eller en separat redogörelse som bilaga) 

Tilläggsinformation 

Uppvärmningssystemet är 
Bostadsspecifikt Småhusspecifikt 

Typen av nytt huvudsakligt uppvärmningssystem 
Om beloppet som söks har i punkt 3 märkts ut som: 

4 000 €: uppvärmningsmetoden ändras till fjärrvärme, jordvärmepumpsystem eller luft-vattenvärmepumpsystem. 
Fjärrvärme 
Jordvärmepumpsystem 
Luft-vattenvärmepumpsystem 

2 500 €: uppvärmningsmetoden ändras till annan uppvärmningsmetod, dock inte till en metod som använder fossila bränslen. 
El 
Solenergi 
Pellets 
Frånluftsvärmepump 
Flis, klabbar och vedträ 
Annan (vad): 

Uppvärmningssystemet som stöder det huvudsakliga systemet 

Understöd beviljas inte om det nya uppvärmningssystemet eller det stödjande värmesystemet använder fossila 
bränslen (såsom olja, kol, naturgas eller torv), biogas eller bioolja.
Oljecistern har placerats 

Under marken Inomhus Någon annanstans, var? 

Bifoga en separat utredning som bilaga om hur oljecisternen avlägsnas om det inte framgår av offerten eller planen som 
bifogats. 
5. Projekt

Projektets uppskattade eller realiserade startdatum Projektets uppskattade eller realiserade slutdatum 

Bidrag kan beviljas för kostnader som uppstått efter 1.6.2020. Till exempel entreprenadavtal, avtal om beställning av arbete eller 
avtal med leverantören av fjärrvärme kan ha ingåtts tidigare. 
Projektets planenliga kostnadsberäkning (inkl. moms 24 %) 

Jag förstår att den som ansöker om eller får bidrag svarar för alla tillstånd och anmälningar som projektet förutsätter (bland 
annat byggnadstillstånd och åtgärdsanmälan) samt att beviljande av bidrag inte betyder befrielse från att göra anmälningar 
eller ansökan om tillstånd eller beviljelse av dessa. Tillstånd ska sökas och anmälningar göras separat hos vederbörliga 
myndigheter. 

Har det sökts/beviljats annat bidrag för samma syfte? 
Ja Nej 

Om du svarade ja, beskriv bidraget som sökts/beviljats 

Ska det sökas annat bidrag för samma syfte? 
Ja Nej 

Om du svarade ja, beskriv bidraget som ska sökas 

Ska kostnaderna enligt bolagsordningen eller lagen om bostadsaktiebolag betalas av bostadsaktiebolaget? 
Ja Nej 

Om du svarade ja, en utredning om fördelning av kostnaderna. 
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Om det är fråga om ett bostadsaktiebolag, lämna in som bilaga bolagsordningen eller någon annan utredning om 
ansvarsfördelningen och aktieförteckningen samt ett bemyndigande från bostadsaktiebolaget för att byta uppvärmningssystemet 
och ansöka om understöd. 
Används bostadsbyggnaden för sådan ekonomisk verksamhet som avses i EU-rättens bestämmelser om statligt stöd? 

Ja Nej 

Om du svarade ja, vilken typ av verksamhet är det fråga om? 

Tilläggsuppgifter om projektet 

6. Bilagor
Som bilaga ska lämnas in: 

− Plan (till exempel ett eller flera offerter där arbete och utrustning finns specificerade och/eller en fritt formulerad
redogörelse för det arbete som ska utföras själv).

− Fullmakt (1. av alla ägare, om objektet är samägt, 2. av alla delägare i dödsboet och 3. av den sökande, om
kontaktpersonen agerar på den sökandes vägnar i bidragsärendet).

− Bouppteckningsinstrument, om det är fråga om ett dödsbo. Som bilaga skall fogas en kopia av bouppteckningen till
den del som anger delägarna i dödsboet. (Som bilaga skall även fogas en undertecknad fullmakt av alla
dödsbodelägare.)

− Bolagsordning eller annan ansvarsfördelningsutredning, av vilken framgår vem som ansvarar för
uppvärmningssystemet och oljecisternen och delägarförteckningen samt ett bemyndigande från bostadsaktiebolaget
för att byta uppvärmningssystemet och ansöka om understöd.  (I ett småhus i bolagsform ska uppvärmningssystemet
höra till delägarens underhållsansvar).

− Ifall du svarade på NEJ på punkten ” Det gamla systemet tas bort helt och hållet”, lägg till en utredning som bilaga om
varför det gamla systemet inte demonteras helt och hållet, och vilken del av systemet ska lämnas orörd, t.ex. en
kombipanna.

− Utredning om avlägsnande av oljecisternen. Utredningen kan vara ett anbud från den uppdragstagare som utför
åtgärden eller en fritt formulerad utredning om det arbete som utförs själv.

Den åtgärd som ska understödas behöver dock inte omfatta avlägsnande av en oljecistern, om miljövårdsmyndigheten har 
beviljat tillstånd att avvika från skyldigheten att avlägsna oljecisternen eller om det inte är möjligt att avlägsna en oljecistern inne 
i byggnaden utan att riva byggnadens bärande konstruktioner. 

Senast i samband med utbetalningen ska sökanden lämna en utredning/intyg/undantagstillstånd/kontrollprotokoll över 
nedmontering av oljecisternen. 
Som bilaga kan lämnas in 

− Övriga valfria bilagor

7. Samtycke till elektronisk delgivning
Om sökanden ger sitt samtycke till elektronisk delgivning (i enlighet med 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i 
myndigheternas verksamhet) kan beslutet skickas via e-post till sökanden eller den eventuella kontaktpersonen. Om du svarar 
”JA”, se till att du har angivit en fungerande e-postadress. Om du svarar ”NEJ”, skickas beslutet per post. 
Kan beslutet skickas via e-post? 

Ja Nej 
E-postadress (till sökanden eller den eventuella kontaktpersonen)

8. Underskrift (om flera småhusägare ansöker tillsammans om understöd, behöver alla sökande underskriva blanketten.)
Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande 

Om bidragsansökan görs skriftligt ska den skickas till NTM-centralen i Birkaland per post: 
NTM-centralen i Birkaland, PB 297, 33101 Tammerfors, eller skanna den ifyllda blanketten och skicka in per e-post till 
kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi 
Ytterligare information och anvisningar per telefon från kundservicen för miljöfrågor, tfn 0295 020 901, per e-post 
kundservice.miljo@ntm-centralen.fi 
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