ANVISNING: BIDRAG FÖR BORTTAGANDE AV OLJEUPPVÄRMINGSSYSTEM
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland (NTM-centralen i Birkaland) beviljar statsbidrag för
borttagande av oljeuppvärmingssystem och ändring av uppvärmningsmetod från
oljeuppvärmningssystem till andra uppvärmningsmetoder i småhus. Bidragen är behovsprövade och
beviljas inom ramen för de anslag som miljöministeriet anvisar. Vid beviljandet av bidragen iakttas
statsunderstödslagen (688/2001).
Bidrag kan beviljas för kostnader som uppstår vid borttagande av oljeuppvärmingssystem och
ändring av uppvärmningsmetod från oljeuppvärmningssystem till andra uppvärmningsmetoder i
småhus som används för boende året om, förutom för byggnadsspecifika uppvärmningssystem som
använder fossila bränslen.
Det beviljas 4 000 euro i bidrag per oljeuppvärmningssystem i småhus när man i ett småhus övergår
från oljeuppvärmning till fjärrvärme, jordvärmepump eller luft-vattenvärmepump, och 2 500 euro per
oljeuppvärmningssystem i småhus när man i småhus övergår från oljeuppvärmning till andra
uppvärmningssystem.
Bidraget beviljas med en summa på antingen 4 000 euro eller 2 500 euro på basis av den plan eller
kostnadsberäkning som inlämnats i samband med ansökan. Bidrag kan beviljas för kostnader som
uppstått efter 1.6.2020. Utbetalning sker när den sökande har visat genom betalda fakturor eller
andra dokument att arbetet är utfört. Bidrag beviljas inte till den del kostnaderna med stöd av lagen
om bostadsaktiebolag (1599/2009) eller bolagsordningen ska betalas av bostadsaktiebolaget.
Utbetalningen sköts av NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter
(UF-center).
Bidrag kan inte beviljas om den sökande beviljats annat bidrag för samma ändamål eller om
bostadsbyggnaden används för sådan ekonomisk verksamhet som avses i bestämmelserna om
statsunderstöd enligt EU-rätten.
UPPGÖRANDE AV ANSÖKAN
Det rekommenderas att ansökan om bidrag i första hand lämnas in via Regionförvaltningens etjänst. Användningen av e-tjänsten underlättar och påskyndar behandlingen av ärendet. Om det inte
är möjligt att använda e-tjänsten kan ansökan även göras på en ansökningsblankett. I detta fall ska
ansökan med bilagor inlämnas till registraturen vid NTM-centralen i Birkaland per e-post, post eller
personligen.
I bidragsansökan ska korrekt och tillräcklig information ges om användningsändamålet för
statsbidraget samt om övriga fakta som myndigheten behöver för att avgöra ansökan. En
omsorgsfullt ifylld ansökan och korrekta bilagor påskyndar och underlättar behandlingen av
ansökan. Bidrag kan inte beviljas på basis av en bristfällig ansökan. Vid behov kan en komplettering
av ansökan begäras.
NY ANSÖKAN/ÄNDRINGSANSÖKAN
Om du ansöker om nytt bidrag för ett nytt projekt, välj ny ansökan. Om du ansöker om ändring i ett
tidigare bidragsbeslut, välj ändringsansökan.
BIDRAG SOM SÖKS
Storleken på bidraget är alltid antingen 2 500 euro eller 4 000 euro. Andra bidragsbelopp beviljas
inte. Storleken på bidraget är beroende av typen av nytt uppvärmningssystem. I ansökan väljs
beloppet på det ansökta bidraget genom att ange kategori för det nya uppvärmningssystemet,
antingen
1) fjärrvärmesystem, jordvärmepump- eller luft-vattenvärmepumpsystem, varvid det ansökta
bidraget är 4 000 euro eller
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2) annat uppvärmningssystem, varvid det ansökta bidraget är 2 500 euro.
Bidrag beviljas inte om det nya uppvärmningssystemet använder fossila bränslen. Sådana är till
exempel system som använder olja, kol, fossilgas eller torv.
SÖKANDE AV BIDRAG
Den som ansöker om bidrag kan endast vara en fysisk person eller ett dödsbo. Ett företag eller
annat samfund kan inte ansöka om bidrag. Den som ansöker om bidrag ska äga småhuset som är
föremål för bidraget eller aktier som berättigar till besittning av en bostad i småhuset i fråga. Om
småhuset ägs av flera personer ska den sökande skaffa fullmakt av varje delägare i småhuset. I
fråga om parhus ska därför en fullmakt finnas också av alla ägarna till den andra bostaden om
uppvärmningssystemet är småhusspecifikt. Fullmakterna ska bifogas till bidragsansökan. Även av
alla delägare till ett dödsbo som är ägare behövs fullmakt som bilaga till ansökan.
Med ansökan kan en kontaktperson befullmäktigas att sköta bidragsärendet. Fullmakten för
kontaktpersonen ska bifogas till ansökan.
Vid boende i bolagsform ska ägarna till de aktier som berättigar till att besitta en bostad vara fysiska
personer eller dödsbon.
MÅLET FÖR ANSÖKAN
Målet för ansökan är det småhus, vars oljeuppvärmningssystem tas bort och byts ut. I ansökan
anges uppgifterna för det småhus som ansökan gäller: kommun där huset är beläget, fastighetens
namn och registreringsnummer, adress samt antalet bostäder i småhuset.
En förutsättning för att bidrag ska beviljas är att småhuset används för boende året om. Bidrag
beviljas inte för fritidsbostäder. Valet angående förutsättningen görs på ansökningsblanketten. Den
sökande eller de som gett fullmakt behöver inte själva bo i småhuset.
Bidrag kan endast beviljas för förnyande av ett bostadsspecifikt eller byggnadsspecifikt
uppvärmningssystem i ett småhus. Ett småhus har 1–2 bostäder och kan därför vara ett
egnahemshus eller ett parhus. Bidraget gäller per uppvärmningssystem: ett bidrag per
uppvärmningssystem. På så vis kan till exempel ett parhus få ett eller två stöd beroende av om båda
bostäderna har ett gemensamt uppvärmningssystem eller om båda har egna. Om ett gemensamt
uppvärmningssystem byts till två bostadsspecifika system beviljas endast ett bidrag.
Småhuset kan vara beläget på en egen eller arrenderad tomt. Besittningen av småhuset kan vara
direkt ägande av fastigheten och byggnaderna på den, ägande baserat på avtal om
besittningsdelning eller lägenhetsbesittning i bolagsform. Bidrag beviljas inte till den del kostnaderna
ska betalas av bostadsaktiebolaget.
Detta bidrag beviljas inte för ändring av uppvärmningsmetod i bostadsbyggnader med fler än 2
bostäder. För sådana objekt kan man ansöka om energiunderstöd från ARA.
PROJEKTET OCH ÅTGÄRDER
Uppvärmningssystemet ska vara bostads- eller småhusspecifikt. För ett småhus med två bostäder
där man har ett gemensamt oljeuppvärmningssystem kan man endast få ett bidrag.
Beviljande av bidrag förutsätter att det gamla uppvärmningssystemet helt och hållet tas bort. Detta
betyder att exempelvis oljecisternen och förbindelserna mellan cisternen och brännaren ska tas bort.
Däremot kan de delar av det gamla uppvärmningssystemet som utnyttjas i det nya
uppvärmingssystemet bevaras. Sådana delar är till exempel de cirkulationsrör och motsvarande
delar som finns i huset, som inte är kopplade till uppvärmningstypen och som fortfarande kan
användas med tanke på sitt skick.
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I ansökan anges typen av nytt uppvärmningssystem. Om något lämpligt alternativ inte finns, väljs
alternativet annan och det specificeras. Bidrag beviljas inte om det nya uppvärmningssystemet
använder fossila bränslen, såsom olja, kol, fossilgas eller torv.
I ansökan anges den uppskattade genomförandetiden för projektet. Bidrag kan också beviljas
retroaktivt för kostnader som uppstått efter 1.6.2020. Om enligt bidragsbeslutet projektet beviljas
inget bidrag kommer sökanden att ansvara själv för kostnaderna.
Projektet måste bli färdigt och utbetalning ska ansökas senast inom den tid som anges i
bidragsbeslutet. Ansökan om utbetalning kan göras först när projektet är färdigt.
I ansökan anges en planenlig kostnadsberäkning för projektet (inkl. moms 24 %). Planen och
kostnadsberäkningen bifogas till ansökan.
HINDER FÖR BEVILJANDE AV BIDRAG
Bidrag kan inte beviljas om det för samma ändamål ansökts eller beviljats något annat offentligt
bidrag eller annan finansiering, eller om avsikten är att ansöka om annat bidrag. Uppgiften ska
anges i ansökan.
Bidrag beviljas inte till företag, andra sökande i samfundsform eller för objekt, vars enda ägare eller
delägare är ett företag eller samfund. Om småhusboendet har genomförts i bolagsform ska till
ansökan bifogas en redogörelse om att uppvärmningssystemet för till sökandens underhållsansvar
och inte till bolaget. Redogörelsen kan ges till exempel genom att lämna in bolagsordningen som
bilaga till ansökan. I ansökan ska även anges om uppvärmningssystemet enligt ansvarsfördelningen
hör till sökanden eller bolaget.
Bidrag kan inte beviljas om bostadsbyggnaden används för en sådan ekonomisk verksamhet som
avses i bestämmelserna om statsunderstöd enligt EU-rätten. Med detta avses den huvudsakliga
användningen av bostadsbyggnaden. Situationer där det finns ett arbetsrum eller mottagningsrum i
småhuset avsedd för till exempel näringsverksamhet eller yrkesutövande är inget hinder för
beviljande av bidrag.
TILLSTÅND OCH ANMÄLNINGAR
Den som ansöker om bidrag svarar för alla tillstånd som krävs för projektet (bland annat
byggnadstillstånd eller åtgärdsanmälan) och beviljande av bidrag befriar inte från ansökan om
tillstånd eller anmälan. Ett beslut om att bidrag beviljas betyder inte att projektet automatiskt beviljas
det behövliga tillståndet, utan beslutet om bidrag och tillståndsprocesserna är oberoende av
varandra. Tillstånd ska sökas och anmälningar göras separat åt respektive behöriga myndighet.
DEN SÖKANDES ANSVAR FÖR RIKTIGHETEN I INFORMATIONEN
Den som gör ansökan svarar för att korrekt, tillräcklig information har angetts i ansökan om
användningsändamålet för statsbidraget och om annan fakta som myndigheten behöver för att
avgöra ansökan. Statsbidragsmyndigheten kan göra inspektioner av objekt som beviljats bidrag för
borttagande av oljeuppvärmningssystem och ändring till annat uppvärmningssystem.
Statsbidragsmyndigheten kan också på annat sätt övervaka användningen av bidragen.
Om bidrag betalas på basis av information om avsiktligt anmälts felaktigt kan det vara fråga om en
gärning som är straffbar enligt strafflagen.
BILAGOR
−

Plan och kostnadsberäkning

−

Fullmakt 1) av alla ägare, om objektet är samägt, 2) av alla delägare i dödsbo och 3) av
sökanden, om en kontaktperson agerar på den sökandes vägnar i bidragsärendet
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−

Om småhuset är i bolagsform ska till ansökan bifogas bolagsordningen, avtal om
besittningsdelning eller annan tillräcklig utredning om att småhusets uppvärmningssystem
ska ligga på delägarens underhållsansvar.

−

Övriga valfria bilagor

Bilagorna ska kunna öppnas med de vanligaste programmen, såsom med program inom Microsoft
Office-systemet eller med Adobe Acrobat. Filernas totala storlek får vara högst 16 MB. Bilagefilerna
kontrolleras för skadliga program. Mottagaren förbehåller sig rätten att radera eventuella skadliga
program ur bilagefilerna. Bilagefilerna får inte innehålla exekverbara koder eller program, t.ex.
makron.
UTBETALNING AV BIDRAG
Bidraget betalas i en rat i efterskott på basis av en separat ansökan. Blanketten och anvisningen för
ansökan om utbetalning finns på www.keha-keskus.fi.
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