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Statsrådets förordning
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om ändring av statsrådets förordning om understöd för reparation av bostäder, energiun-
derstöd och understöd för sanitära olägenheter

Utfärdad i Helsingfors den 10 januari 2013

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och

understöd för sanitära olägenheter (128/2006) 3 § 1 mom., 4 § 1 mom., 18 §, 19 § 1 mom. och
20 §, sådana de lyder i förordning 1255/2010, som följer:

3 §
Hushållets inkomster kan anses vara ringa

om de fasta inkomsterna per månad för med-
lemmarna i hushållet inte sammanlagt över-
skrider följande inkomstgränser:

Antalet personer 1 2 3 4
Inkomster
(brutto) ≠/mån 1 410 2 355 3145 4005
— — — — — — — — — — — — —

4 §
Om det till hushållet hör en frontveteran

eller en frontveterans änka, tillämpas följande
inkomstgränser i stället för inkomstgränserna
i 3 § 1 mom.:

Antalet personer 1 2 3 4
Inkomster
(brutto) ≠/mån. 1 835 3060 4090 5210
— — — — — — — — — — — — —

18 §
Med understöd enligt 2 § 1 mom. 6 punk-

ten i reparationsunderstödslagen kan följande
åtgärder understödas:

1) särskild energikartläggning,
2) reparation av byggnadens klimatskärm:
a) förbättring av fönster genom renovering

och genom montering av extra rutor eller
extra ytterfönster,

b) byte av fönster till fönster med ett U-
värde på högst 0,8 W/m2K,

c) reparation eller byte av balkongdörrar i
samband med åtgärder som nämns i under-
punkt a eller b så att dörrarnas U-värde blir
högst 0,6 W/m2K (massiva dörrar) eller högst
0,8 W/m2K (fönsterdörrar),

d) tilläggsisolering av yttervägg från utsi-
dan med mineralull som är minst 150 mm
tjock eller motsvarande förbättring av isole-
ringsnivån på annat sätt,

e) tilläggsisolering av vindsbjälklag ovani-
från med mineralull som är minst 200 mm
tjock eller motsvarande förbättring av isole-
ringsnivån på annat sätt,

3) ventilationssystem:
a) injustering av ventilationssystem som

ska utföras efter åtgärderna i 2 punkten un-
derpunkterna a—d,

b) installation av särskilda tillufts- och
frånluftsventiler, då detta är nödvändigt i
samband med åtgärderna i 2 punkten under-
punkterna a—d,

c) installation av värmeåtervinning av ven-
tilationsluft,

4) uppvärmningssystem:
a) anslutning till fjärr- eller regionvärme,
b) injustering av värmesystem som ska

utföras efter de understödsberättigade åtgär-
derna i 2 punkten underpunkterna a—d och i
3 punkten underpunkt c,

c) vid behov förnyande av radiatorventiler



och linjereglerventiler på grund av injuste-
ringen enligt underpunkt b.

19 §
De maximibelopp som avses i 6 § 3 mom.

i reparationsunderstödslagen är följande:
1) när det gäller den åtgärd som nämns i

18 § 1 punkten 720 euro då bostadsbyggna-
dens lägenhetsyta understiger 1000 m2, 960
euro då nämnda yta är 1000—3000 m2 och
1 360 euro då nämnda yta överstiger 3000
m2,

2) i fråga om 18 § 2 punkten underpunkt a
20 euro/fönster—m2, underpunkt b 44 euro/
fönster—m2, underpunkt c 120 euro/styck,
underpunkt d 16 euro/vägg—m2 och under-
punkt e 1 euro 60 cent/vindsbjälklag—m2.
— — — — — — — — — — — — —

20 §
Har understödstagaren förbundit sig till

långsiktigt energisparande samt uppföljning
genom att ansluta sig till ett riksomfattande

avtal om energieffektivitet som gäller bran-
schen kan detta betraktas som ett sådant sär-
skilt skäl som avses i 6 § 1 mom. 6 punkten i
reparationsunderstödslagen. Härvid tillämpas
följande maximibelopp för understödet:

1) när det gäller den åtgärd som nämns i
18 § 1 punkten 900 euro då bostadsbyggna-
dens lägenhetsyta understiger 1000 m2, 1 200
euro då nämnda yta är 1000—3 000 m2 och
1 700 euro då nämnda yta överstiger
3 000 m2,
2) i fråga om 18 § 2 punkten underpunkt a 25
euro/fönster—m2, underpunkt b 60 euro/
fönster—m2, underpunkt c 160 euro/styck,
underpunkt d 22 euro/vägg—m2 och under-
punkt e 2 euro 20 cent/vindsbjälklag—m2.

Denna förordning träder i kraft den 15
januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten
Av denna förordning får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 januari 2013

Bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru

Lagstiftningsråd Riitta Kimari

2 8/2013

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)


