
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom understöd för bostadssammanslutningars elenergikostnader år 2023 Utgiven i Helsingfors den 20 mars 2023

355/2023

Statsrådets förordning
om understöd för bostadssammanslutningars elenergikostnader år 2023

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen
(688/2001):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om sådant statsunderstöd som inom ramen
för de bevillningsfullmakter som fastställts i tilläggsbudgeten för år 2023 beviljas för bo-
stadssammanslutningars elenergikostnader.

Bestämmelser om statsunderstöd finns dessutom i statsunderstödslagen (688/2001).

2 §

Statsbidragsmyndighet

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet är statsbidragsmyndighet enligt
statsunderstödslagen.

3 §

Understödsbelopp och utbetalning av understöd

På understödet tillämpas 4 § 1, 2 och 3 mom. i lagen om temporär retroaktiv elpriskom-
pensation (275/2023) i fråga om den tidsperiod som understödet omfattar, bestämmandet
av priset på elenergi, självrisken samt understödsbeloppet. 

Självriskandelen och understödsbeloppet beräknas per månad och bostadslägenhet.
Om avtalsperioden byts mitt i en månad, ska ett med avtalens giltighetstider vägt med-

elpris användas.
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet betalar ut understödet i en post ef-

ter det att centralen har godkänt ansökan. 

4 §

Förutsättningar för beviljande av understöd

Förutsättningar för beviljande av understöd är att
1) elenergi används för uppvärmning av ett bostadshus eller för produktion av värme i

ett bostadshus med fastighetsspecifika anordningar,
2) bostadssammanslutningens totalpris inklusive mervärdesskatt i ett elförsäljningsav-

tal med fast pris överstiger 10 cent per kilowattimme under de månader som understödet
omfattar, att bostadssammanslutningen har ett elförsäljningsavtal med dynamiskt pris el-
1



355/2023  
ler att bostadssammanslutningens förbrukningsvägda medelpris inklusive mervärdesskatt
i något annat än ett ovannämnt elförsäljningsavtal överstiger 10 cent per kilowattimme,

3) det i samband med understödsansökan lämnas utredning om lägenheterna och bo-
stadslägenheterna i byggnaden, specificerade enligt antal, den uppvärmda våningsytans
areal och uppvärmningssystemet samt kopior av de elenergiräkningar för vilka understöd
söks, samt

4) sökanden ger sitt samtycke till att det material som lämnas i samband med ansökan
får användas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, för utrednings- och
forskningsprojekt som statsförvaltningen genomför eller låter genomföra. Samtycket gäl-
ler inte uppgifter som möjliggör specificering av en person. 

5 §

Understödstagare

Understöd kan beviljas en bostadssammanslutning som äger ett bostadshus, om bo-
stadssammanslutningen betalar elenergiräkningen för uppvärmningen.

Understöd får inte beviljas bostadssammanslutningar som bedriver ekonomisk verk-
samhet. Som ekonomisk verksamhet betraktas inte uthyrning av en i övrigt understödsbe-
rättigad bostadssammanslutnings lägenheter. Understöd kan dock beviljas bostadssam-
manslutningar som kan beviljas räntestödslån med stöd av 5 § i lagen om räntestöd för hy-
resbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001). 

6 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 17 april 2023 och gäller till och med den 31 decem-
ber 2025

Helsingfors den 16 mars 2023

Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo

Byggnadsråd Jyrki Kauppinen
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