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1373/2016
Statsrådets förordning
om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder
I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 2 mom., 4 § 3 mom. och 8 §
2 mom. i lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder (1087/2016):
1§
Understödens användningsändamål
Understöd för åtgärder som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten i lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder (1087/2016), nedan reparationsunderstödslagen,
kan beviljas för åtgärder i bostäder där hushållet omfattar minst en i bostaden stadigvarande bosatt person som har fyllt 65 år eller en person som på grund av funktionsnedsättning
eller sjukdom långvarigt har särskilda svårigheter att klara de funktioner som hör till normal livsföring.
2§
Godtagbara kostnader
Till de godtagbara kostnader som avses i 4 § i reparationsunderstödslagen får hänföras
kostnader för anskaffning av byggmaterial som behövs för arbetet och av fasta anordningar som installeras i byggnaden, avgifter för anslutning till vatten-, avlopps-, el- och fjärrvärmenät samt kostnader för bedömning, undersökning, utarbetande, planering, byggande, installation, besiktning, justering, mätning och rivning samt för övervakning av arbetet, dock inte kalkylerade kostnader för eget arbete eller kostnader för arbete som har utförts utan ersättning.
3§
Särskilda skäl som berättigar till förhöjd maximiandel
Som särskilda skäl som avses 4 § 1 mom. 2 punkten i reparationsunderstödslagen kan
betraktas att hushållet omfattar en äldre person eller en person med funktionsnedsättning
som utan reparationsåtgärder vore tvungen att omedelbart och varaktigt flytta ut ur bostaden på grund av hinder för tillgängligheten eller på grund av att sådana social- och hälsovårdstjänster som personen behöver inte kan ges i bostaden. Som särskilda skäl kan även
betraktas att hushållet omfattar en frontveteran eller den efterlevande maken till en frontveteran och det med beaktande av hushållets ekonomiska situation är särskilt befogat att
bevilja ett högre understöd än normalt.
Med frontveteran avses en person som har beviljats frontmanna-, fronttjänst-, front- eller veterantecken eller som i övrigt visar att han eller hon uppfyller kriterierna för erhållande av ett sådant tecken.
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4§
Inkomstgränser
När understöd beviljas för ändamål som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten i reparationsunderstödslagen kan hushållets inkomster anses vara ringa om de fasta inkomsterna per månad för medlemmarna i hushållet inte sammanlagt överskrider följande inkomstgränser:
Antalet personer
1
2
3
4
Bruttoinkomster, euro per månad
1 760
2 940
3 920
4 995
Om hushållet omfattar en frontveteran eller den efterlevande maken till en frontveteran,
tillämpas i stället för inkomstgränserna i 1 mom. följande inkomstgränser:
Antalet personer
1
2
3
4
Bruttoinkomster, euro per månad
2 290
3 820
5 100
6 500
Om fler än fyra personer hör till hushållet höjs inkomstgränserna med 875 euro för varje
ytterligare person. Som inkomst betraktas inte bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014) eller inkomster som avses i 15 § i den lagen.
5§
Hur förmögenhet beaktas
Som förmögenhet beaktas den sammanlagda förmögenheten för medlemmarna i hushållet, om inte förmögenheten är nödvändig för att hushållets medlemmar genom näringseller yrkesutövning ska kunna skaffa sig en skälig utkomst. Den bostad som hushållet använder för stadigvarande boende beaktas inte vid uppskattningen av förmögenheten.
6§
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
Helsingfors den 21 december 2016
Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

Regeringssekreterare Meri Pensamo
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