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Statens energimyndighets föreskrifter om statligt
bidrag till investering för ombyggnad och anslutning
av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme;

 

beslutade den 20 juni 2001.

Statens energimyndighet föreskriver följande med stöd av 7, 8 och 11 §§ i
förordningen (1997:634) om statligt bidrag till investering för ombyggnad
och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme.

 

Inledning

1 §

 

Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd till förord-
ningen (1997:634) om statligt bidrag till investering för ombyggnad och an-
slutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme.

De allmänna råden är inte bindande. De innehåller exempel på hur förord-
ningen och föreskrifterna i denna författning skall tillämpas. De allmänna rå-
den är tryckta med kursiv och indragen text.

Termer och begrepp som inte definieras särskilt i denna författning, an-
vänds i samma betydelse som i förordningen.

 

Allmänt

2 §

 

Det övergripande målet med bidraget är minskad elanvändning och
minskat eleffektuttag. Detta skall ske genom en konvertering och anslutning
till fjärrvärme av eluppvärmda byggnader. Bidraget är främst avsett för små-
hus.

Med fjärrvärme menas ett system för centraliserad värmeproduktion och
vattenburen värmedistribution vilka uppfyller följande kriterier:

–  det skall finnas ett kund-/leverantörsförhållande
–  kunden betalar för värmeleveransen
–  fler än en fastighet är anslutna och värmeleveransen är fördelad på flera

kunder
–  värmen bjuds ut kommersiellt inom fjärrvärmeområdet

Bidrag kan ges även för anslutning till fjärrvärmeanläggning som ägs eller
kontrolleras av ägare till de byggnader som skall anslutas.

Bidrag skall inte ges om värmeleverantören använder elpanna till mer än
30 % för sin värmeproduktion.

 

3 §

 

Bidrag lämnas om det finns medel för detta. Innan beslut om bidrag läm-
nas skall länsstyrelsen kontrollera att medel finns tillgängliga.
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Fastigheter för vilka bidrag kan utgå

4 §

 

Bidrag kan beviljas enbart för konvertering och anslutning av elupp-
värmda bostadslägenheter och vissa bostadsanknutna lokaler vilka ansluts
till fjärrvärme. Bidrag beviljas endast till byggnader som har eluppvärmning
som enda möjliga och primära uppvärmningskälla. 

 

Med bostadsanknutna lokaler avses lokaler, antingen fristående eller in-
rymda i flerbostadshus, vilka hyser icke kommersiella, privata, kommu-
nala, landstingskommunala eller statliga verksamheter som bedrivs utan
vinstsyfte, t. ex:

 

–

 

Förskola

 

–

 

Daghem

 

–

 

Grundskola

 

–

 

Biblioteksfilial

 

–

 

Samlings-, hobby- och klubblokal

 

–

 

Motionslokal

 

–

 

Fritidsgård

 

–

 

Lokaler för distriktshälsovård och socialtjänst

 

–

 

Kyrkor

 

Bidrag utgår inte för lokaler som används för kommersiella eller industriella
ändamål. Detta innebär att om det i ett eluppvärmt hus finns lokaler som hyrs
ut till sådan verksamhet får konverteringskostnaderna för dessa lokaler inte
medräknas i bidragsgrundande kostnad.

 

5 §

 

Vid konvertering skall distributionssystemet täcka behovet av värme
och varmvatten i byggnadens alla uppvärmda delar i den utsträckning som
följer av begreppen fullständig konvertering respektive delkonvertering i
förordningen (1997:634) om statligt bidrag till investering för ombyggnad
och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme. Detta gäller inte
sådana delar av byggnaden som anges i 4 § 2 st. i denna föreskrift.

 

Sökande av bidrag

6 §

 

Enbart fastighetsägare alternativt ägare till eluppvärmd byggnad kan
söka bidrag (8 § förordningen). För att underlätta bidragshanteringen vid an-
slutning av ett flertal fastigheter i ett område kan fastighetsägare uppdra åt
värmeleverantör att ansöka om bidrag för flera fastighetsägares räkning. Om
fastighetsägaren undertecknar en icke bindande intresseanmälan om anslut-
ning av fastigheten till fjärrvärme på skäliga och marknadsmässiga villkor
skall värmeleverantören anses behörig att företräda fastighetsägaren hos
länsstyrelsen såvitt gäller ingivande av ansökan och komplettering av den-
samma. Detta innebär inte att fastighetsägaren förlorar rätten att föra sin
egen talan.

Intyg från fjärrvärmeleverantör om att anslutning av fastigheten till fjärr-
värme kommer att ske skall bifogas ansökan om bidrag.

 

7 §

 

Ansökan om bidrag skall göras på blankett som Statens energimyndig-
het har fastställt. Sökanden skall lämna de uppgifter som anges i blanketten.
Blanketter kan erhållas från länsstyrelsen.
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Bidragets storlek

8 §

 

Vid fastställande av bidragets storlek skall normalt en lokal om 200
kvm anses motsvara en bostadslägenhet.

 

Bidragsgrundande kostnader m m

9 §

 

Bidragsgrundande kostnader vid konvertering och anslutning av flerbo-
stadshus och lokaler utgörs av material- och arbetskostnader för åtgärder
som genomförs i fastighetens byggnad. Bidrag lämnas inte för anslutnings-
avgift. Bidrag lämnas inte heller till serviceledning från kulvert till fastighet
vid primäranslutning eller för distributionssystem och gemensam abonnent-
central vid sekundäranslutning.

 

10 §

 

Av beslutet om bidrag skall framgå de villkor som gäller för bidraget
beträffande
– bidragsbelopp,
– senare redovisning av hur detta använts,
– den tidsperiod under vilket bidraget får rekvireras,
– övriga allmänna villkor för bidraget.

I de allmänna villkoren skall finnas bestämmelser om den beslutande myn-
dighetens rätt att granska utförda arbeten samt om villkoren för myndighe-
tens rätt att återkräva bidraget.

Beslutshandlingen skall innehålla en av bidragsmottagaren undertecknad
förbindelse att återbetala bidraget om villkor åsidosätts av bidragsmottaga-
ren.

 

11 §

 

De åtgärder för vilka bidrag beviljats skall slutföras snarast möjligt,
dock senast 18 månader från länsstyrelsens beslut. Senast två månader där-
efter skall begäran om utbetalning ha inkommit till länsstyrelsen.

 

Begäran om utbetalning av bidrag

12 §

 

Till begäran om utbetalning, vad avser småhus, skall fogas följande:
1. Intyg som visar att det skett en fullständig konvertering eller delkonver-

tering av eluppvärmningen.
 2. Intyg som styrker att anslutning skett till fjärrvärme samt att installatio-

nen tagits i drift.
3. Om förändring skett beträffande ägare eller tomträttsinnehavare, hand-

ling som styrker förändringen, t.ex. lagfartsbevis eller bevis om inskrivning
av tomträttsinnehavare.

 

13 §

 

Till begäran om utbetalning, vad avser flerbostadshus och lokaler, skall
fogas följande:

1. Fakturakopior eller andra verifikationer som utvisar de faktiska
kostnaderna för konverteringen.
2. Kopia av F-skattebevis för företag som utfört arbete.
3. Intyg som visar att det har skett en fullständig konvertering av elupp-

värmningen.
4. Intyg som styrker att den bidragsberättigade åtgärden är slutförd och att

anslutning skett till fjärrvärme samt att installationen tagits i drift.
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Information om STEMFS

 

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd kan beställas hos
myndighetens förlag, fax 016-544 22 59, e-post:forlaget@stem.se

 

Elanders Gotab 36721, Stockholm 2001
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5. Om förändring skett beträffande ägare eller tomträttsinnehavare, hand-
ling som styrker förändringen, t.ex. lagfartsbevis eller bevis om inskrivning
av tomträttshavare.

 

14 §

 

Kontroll bör ske mot Fastighetsdatasystemet.

Bidragsmottagaren bör vända sig till fjärrvärmeleverantören för att
få intyg enligt p 1 och 2 (12 §) respektive p 3 och 4 (13 §).

 

15 §

 

Begäran om utbetalning med bilagor enligt 12 och 13 §§ lämnas till
den länsstyrelse som beslutat om bidraget. Länsstyrelsen skall kontrollera att
begäran kommit in i rätt tid och att föreskrivna bilagor ingivits.

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de kommer från trycket, då Statens
energimyndighets föreskrifter (med beteckningen NUTFS 1998:2) om stat-
ligt bidrag till investering för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda
byggnader till fjärrvärme skall upphöra att gälla.

Thomas Korsfeldt
Conny Ryytty


