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Anvisning: Understöd för avstående från naturgasuppvärmning 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland (NTM-centralen i Birkaland) beviljar ägare av småhus 
som används som bostäder året runt statsunderstöd för att avlägsna och ersätta 
uppvärmningssystem som använder naturgas med andra icke-fossila uppvärmningsformer. Småhus 
är hus med högst två bostäder. 

Understöd kan beviljas småhus som är anslutna till det rikstäckande överföringsnätet för naturgas. 
Understöd kan beviljas för projekt vars kostnader har uppkommit efter 7.4.2022. Understöden är 
prövningsbaserade och beviljas inom ramen för det anslag som miljöministeriet anvisar. Vid 
beviljandet iakttas statsunderstödslagen (688/2001) och statens andra tilläggsbudgetproposition för 
2022. 

Understöd beviljas till ett belopp av 4 000 euro per naturgasuppvärmningssystem när 
naturgasuppvärmningen byts ut till  

− jordvärmepump  

− luft-vattenvärmepump  

− fjärrvärme. 

Understöd beviljas till ett belopp av 2 500 euro per naturgasuppvärmningssystem när 
naturgasuppvärmningen byts ut mot andra icke-fossila uppvärmningssystem såsom 

− el, inklusive lösningar för luftvärmepumpar  

− flis-, glim- och vedsystem  

− solenergi  

− pellets  

− frånluftsvärmepump  

− andra motsvarande lösningar. 

Understöd beviljas inte  

− om man inte bor stadigvarande i det hus som är föremål för projektet  

− om det hus som projektet gäller inte är avsett för användning året runt  

− om småhuset eller bostaden ägs av företag, föreningar eller andra samfund  

− om det enligt bostadsaktiebolagslagen eller bolagsordningen är aktiebolaget som ansvarar 
för underhållet och renoveringen av uppvärmningssystemet  

− om man för samma ändamål har ansökt om, beviljats eller har för avsikt att ansöka om 
hushållsavdrag, ARA:s energiunderstöd eller något annat offentligt understöd eller 
finansiering 

− om det nya uppvärmningssystemet använder fossila bränslen (Under utbetalningsprocessen 
anmäler UF-centret uppgifterna om det utbetalda stödet till Skatteförvaltningen.) 
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− om gasuppvärmningen i fortsättningen används vid sidan av det nya systemet, till exempel 
för uppvärmning av vatten  

− om man vill behålla gasuppvärmningen som ett stöduppvärmningssystem 

− om byggnaden vid sidan av naturgasuppvärmningen redan har ett annat 
uppvärmningssystem som värmer hela huset  

− om objektet finns i landskapet Åland eller utomlands  

− om bostadsbyggnadens användning enligt EU-rättens regler om statligt stöd anses som 
ekonomisk verksamhet. Detta innebär till exempel att byggnaden används som 
maskinverkstad, utställningslokal eller butik. Det finns inget hinder för att bevilja understödet 
om det i småhuset till exempel finns ett arbetsrum eller en mottagningslokal avsedd för 
näringsverksamhet eller yrkesutövning.   

1 Hur ansöker jag om understöd? 

Gör i första hand ansökan elektroniskt: Regionförvaltningens e-tjänst 
(https:/sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv) 

Genom att använda e-tjänsten underlättar och påskyndar du behandlingen av ärendet. Om du inte 
har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du göra ansökan på en utskrivbar blankett. Skicka in 
ansökan och bilagor till registratorskontoret vid NTM-centralen i Birkaland per e-post, per post eller 
genom att lämna in dem fysiskt. 

Fyll i varje punkt noggrant. En bristfällig ansökan leder alltid till att du får en begäran om 
komplettering och förlänger behandlingen av ärendet. Om din ansökan är bristfällig eller om du inte 
svarar på begäran om komplettering kan detta leda till att du får ett negativt understödsbeslut. Kom 
ihåg att underteckna din ansökan om du använder dig av en utskrivbar blankett. 

Om du beviljas understöd kan du ansöka om utbetalning när det gamla 
naturgasuppvärmningssystemet har avlägsnats helt och det nya uppvärmningssystemet har tagits i 
bruk i enlighet med villkoren i understödsbeslutet. Understödet betalas ut i en rat på basis av de 
förverkligade kostnaderna. 

 

 Fyll i uppgifter om den sökande och det ansökta understödet 

Du kan ansöka om understöd för ett småhus som du äger eller vars ägare du företräder med en 
fullmakt. Ange alltid husets ägare som sökande. Understöd kan endast ansökas av en fysisk person 
eller ett dödsbo. Du kan inte ansöka om understöd i ett företags eller ett annat samfunds namn. Ifall 
du är kontaktperson, ange dina egna uppgifter under kontaktpersonens kontaktuppgifter. Bifoga en 
fullmakt med vilken du har blivit befullmäktigad som kontaktperson till ansökningen. 

Ange det ansökta understödets belopp:  

− 4 000 euro (Naturgasuppvärmningen byts till jordvärmepump, luft-vattenvärmepumpsystem 
eller fjärrvärme.) 

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/
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− 2 500 euro (Naturgasuppvärmningen byts ut mot ett annat icke-fossilt 
uppvärmningssystem.) 

Fyll i fastighetens uppgifter 

− Ange fastighetsbeteckningen som du hittar till exempel i fastighetsskatteuppgifterna eller på 
Lantmäteriverkets webbplats: Ta reda på fastighetsbeteckningen (maanmittauslaitos.fi/sv) 

− Du kan lägga till byggnadsbeteckningen som nämns i fastighetsskatteuppgifterna, men detta 
är frivilligt.  

− Ange fastighetens adress, byggnadsår och antalet bostäder.  

− Om det är fråga om ett parhus, berätta om uppvärmningssystemet är bostads- eller 
småhusspecifikt.  

− Bekräfta att huset är bebott året runt, dvs. att det enligt befolkningsdatasystemet bor minst 
en person stadigvarande i huset.  

− Bekräfta att endast fysiska personer eller dödsbon hör till ägarna av småhuset.  

− Bekräfta att den person som antecknats som sökande äger huset. 

− Kontrollera att de övriga ägarnas fullmakter är i skick. 

− Bekräfta att naturgasuppvärmningen har fungerat som huvudsakligt uppvärmningssystem. 

− Bekräfta att hela det gamla systemet tas bort eller redogör vilka delar som förblir i bruk. 
Beviljande av understöd förutsätter att det gamla naturgasuppvärmningssystemet avlägsnas 
helt och hållet. Detta innebär att:  

− gaspanna, gasbrännare och gasledningar ska avlägsnas 

− gasbrännaren och gasledningarna i en kombipanna ska avlägsnas 

− kombipannan får inte lämnas kvar för att fungera med fossila bränslen 

− OBSERVERA: Du kan bevara de delar av det gamla uppvärmningssystemet som 
används som en del av det nya uppvärmningssystemet. Sådana är till exempel 
cirkulationsrör och andra motsvarande delar, som löper inne i bostaden och som 
fortfarande är i användbart skick. 

− Ange om uppvärmningssystemet är småhus- eller bostadsspecifikt.  

− Ett småhus med två bostäder och ett gemensamt naturgasuppvärmningssystem kan 
beviljas endast ett understöd 

− Ange typen av det nya huvuduppvärmningssystemet samt värmesystemet som stöder det 
huvudsakliga uppvärmningssystemet. 

Fyll i uppgifterna om renoveringen 

− Ange projektets start- och slutdatum samt kostnadskalkyl. Om du beviljas understöd ska 
renoveringen slutföras i sin helhet senast på det angivna datumet. 

− Bekräfta att du som fastighetsägare förstår ditt ansvar för alla tillstånd och anmälningar som 
projektet förutsätter. Beakta bland annat följande: 
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− Om du överväger jordvärme ska du innan projektet inleds utreda eventuella 
tillståndsbehov i anslutning till grundvattenområden samt kommunspecifika anvisningar 
för hörande av grannar 

− Ett positivt understödsbeslut innebär inte att projektet automatiskt beviljas det tillstånd 
som behövs. Understödsbeslutet och tillståndsprocesserna är oberoende av varandra. 
Ansök om tillstånd och gör separata anmälningar till varje behörig myndighet. 

− Ange om det för samma ändamål har sökts, beviljats eller finns en avsikt att ansöka om 
något annat understöd. 

− Bekräfta att du själv och inte till exempel bostadsaktiebolaget ansvarar för projektets 
kostnader. 

− Ange om byggnadens användning enligt EU-rättens regler om statligt stöd anses som 
ekonomisk verksamhet. Bifoga en redogörelse för verksamheten om du svarar ja. 

Bifoga bilagor 

Skicka gärna alla elektroniska bilagor i pdf-format och bilderna i jpg-format ifall du uträttar ärendet i 
Regionförvaltningens e-tjänst eller per e-post. De som behandlar ansökningarna öppnar inte länkar 
till fildelningstjänster. Om du uträttar ärendet med en pappersblankett ska du skicka 
pappersbilagorna tillsammans med blanketten till registratorskontoret vid NTM-centralen i Birkaland. 

Plan – obligatorisk bilaga för alla 

Bifoga en plan med en kostnadskalkyl till ansökningen. Planen kan till exempel vara entreprenörens 
offert på alla arbeten i projektet. Planen ska svara på alla följande frågor:  

− Vilket nytt system installeras och vem gör det?  

− Vilka är start- och slutdagarna för hela renoveringen och de totala kostnaderna? 
Mervärdesskattens andel ska inkluderas i kostnaderna. 

− Tar du själv bort eller tar entreprenören bort gaspannan, gasbrännaren och gasledningarna? 

− Hur har du beaktat kommunens bestämmelser om installation av den nya 
uppvärmningsformen (t.ex. anmälningar och tillstånd som krävs)? 

Obligatoriska bilagor som behövs från fall till fall 

− Lämna in en fullmakt   

− om du hjälper den egentliga sökanden genom att fungera som kontaktperson i 
understödsärendet 

− om det finns flera ägare, behövs det en fullmakt som undertecknats av alla ägare 
tillsammans eller separat och/eller 

− om det bland ägarna finns ett dödsbo behövs en fullmakt av alla dödsbodelägare 
samt ett utdrag ur bouppteckningsinstrumentet med en förteckning över 
dödsbodelägarna. 

− Om du äger en bostad i ett småhus som ett bostadsaktiebolag besitter, bifoga då till 
ansökningen 1) delägarförteckning, 2) bolagsordning eller annan 
ansvarsfördelningsutredning samt 3) fullmakt av bostadsaktiebolaget för byte av 
uppvärmningssystem och ansökan om understöd. 



ely90t6i_sv 01/2023 
 
 

5 

− Om det är fråga om ett parhus med ett gemensamt uppvärmningssystem behöver du också 
en fullmakt av ägarna till den andra bostaden.  

− Ifall det har avtalats om besittningen i ett avtal om besittningsdelning ska du lämna in en 
kopia på avtalet.  

− Övriga bilagor som klargör ärendet. 

Fullmakterna ska alltid vara undertecknade och daterade. Kopiera vid behov fullmaktsmallen: 
Ansökan om understöd (ely-keskus.fi) 

2 Hur kontrolleras användningen av understödet? 

Du ansvarar för att du ger tillräckligt med korrekt information för behandlingen av din ansökan. Om 
understödet betalas på basis av information som medvetet har uppgivits felaktigt kan det vara fråga 
om en gärning som är straffbar enligt strafflagen. En representant för NTM-centralernas utvecklings- 
och förvaltningscenter (UF-centret) kan inspektera ett hus som har beviljats understöd för byte av 
naturgasuppvärmningssystem. UF-centret kan också på annat sätt övervaka användningen av 
understödet. Uppgifterna om det betalda understödet anmäls vidare till skattemyndigheten. 

3 Hur betalas understödet? 

Om du beviljas understöd kan du ansöka om utbetalning efter att det gamla 
naturgasuppvärmningssystemet har avlägsnats helt och det nya uppvärmningssystemet har tagits i 
bruk i enlighet med villkoren i understödsbeslutet. Understödet betalas ut i en rat på basis av de 
förverkligade kostnaderna. Om du har ansökt om understödet elektroniskt via Regionförvaltningens 
e-tjänst ska du också lämna in en utbetalningsansökan med bilagor i e-tjänsten via fliken 
Betalningar. Om du har ansökt om understöd med en utskrivbar blankett ska du också ansöka om 
utbetalning med en utskrivbar blankett. Du hittar anvisningar och utskrivbara blanketter på NTM-
centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenters (UF-centret) 
webbplats: Miljö (keha-keskus.fi)  

Gör en ansökan om utbetalning senast det datum som anges i understödsbeslutet. Bifoga till din 
utbetalningsansökan kopior på de fakturor och kvitton du betalat samt en utredning över utbetalda 
löner och din egen arbetsinsats i projektet. 

4 Hur ska jag anmäla om ändringar? 

Om du har fått ett positivt beslut och det sker ändringar i projektet, fyll i en ändringsansökan i 
Regionförvaltningens e-tjänst. Om du har ansökt om understöd på en pappersblankett ska du göra 
en fritt formulerad ansökan på papper där det står att du söker ändring i ett redan meddelat beslut. 
Anteckna i din ändringsansökan det projektspecifika diarienumret som finns i beslutets övre högra 
hörn (i formen PIRELY/XXXX/202X). 

Om uppvärmningssystemet som ska installeras till exempel ändras från jordvärme till 
luftvattenvärme ska du göra en ändringsansökan innan du ansöker om utbetalning. Statsunderstöd 
kan betalas endast för det ändamål för vilket det har beviljats.  

Om du ansöker om nytt understöd för ett annat objekt ska du göra en ny ansökan. 

5 Var får jag mera information? 

Understödsvillkor, ansökan och behandling av understödsansökningar  

Kundservice för miljöfrågor: 0295 020 901 eller kundservice.miljo@ntm-centralen.fi  

Ansökan om utbetalning och behandling av utbetalningsansökningar (UF-centret): 

Kundservice för miljöfrågor: 0295 020 901 eller: miljoutbetalningar.uf-centret@ntm-centralen.fi  

https://www.ely-keskus.fi/sv/avustus-maakaasulammityksen-vaihtajalle-ukk#ANS%C3%96KAN_OM_UNDERST%C3%96D
https://www.keha-keskus.fi/utbetalning/ansok-om-utbetalning1/miljo/
mailto:kundservice.miljo@ntm-centralen.fi
mailto:miljoutbetalningar.uf-centret@ntm-centralen.fi

