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Regler för kommunalt bidrag för övergång till miljögodkänd vedpanna med
ackumulatortank som är förberedd för solvärme
Bakgrund
Inom ramen för det regionala Klimatinvesteringsprogrammet, KLIMP, har Älmhults Kommun
beviljats medel av Naturvårdsverket för att dela ut bidrag till fastighetsägare som byter sin
icke miljögodkända vedpanna till en miljögodkänd vedpanna med ackumulatortank
som är förberedd för solvärme. Syftet med bidraget är att förbättra miljön genom minskade
utsläpp av metan och hälsoskadliga ämnen, förbättrad luftkvalité samt minskad
energiåtgång.
Vem kan få bidrag?
Bidrag kan fås av fastighetsägare för installation i småhus som används som privatbostad
med 1-2 lägenheter (t.ex. villor, kedjehus, radhus) belägna i Älmhults kommun. Bidrag kan
inte erhållas om byggnaden används för kommersiella eller industriella ändamål eller ligger
inom befintligt eller planerat fjärrvärmeområde.
Vad kan man få bidrag till?
Miljögodkänd vedpanna med ackumulatortank som är förberedd för solvärme.
Den miljögodkända pannan ska vara ny. Pannans sammanlagda ackumulatortanksvolym ska
minst vara cirka 15 gånger större än vedmagasinets volym och vara isolerad med minst 150
mm mineralullsisolering eller annan jämförbar isolering, t.ex. 90 mm polyuretanskum.
Ackumulatortanken ska också vara förberedd för framtida inkoppling av solvärme.
Bidrag ges också till automatisk reglerutrustning, expansionskärl, röranslutningar, rörisolering
och dylikt. samt arbetskostnader för installationer. Bidrag kan också ges för eventuella
kostnader för bygganmälan (krävs vid väsentlig ändring av rökkanal), sotarintyg, besiktning
och projektering.
Bidrag ges också till anlitad arbetskraft, under förutsättning att arbetet är utfört av en rörfirma
som har F-skattsedel eller om utländsk firma saknar F-skattsedel ska företaget kunna visa
intyg eller annan handling som motsvarar F-skattsedel. Bidrag kan inte utgå för eget arbete.
Om ackumulatortank finns men inte uppfyller kraven kan bidrag ges för tilläggsisolering och
inköp av kompletterande ackumulatortank som är förberedd för solvärme.
Övriga villkor
♦ Installationen får inte ha påbörjats före den 15 maj 2008 och måste vara slutförd senast
31 december, 2011.
♦ Ansökan måste vara inkommen till kommunen senast den 31 december 2011.
♦ Slutredovisning sker senast den dag som fastställts i förhandsbeskedet, dock senast den
31 januari 2012.
♦ Det får inte betalas ut annat statligt bidrag för installationen. Det får inte heller utgå någon
skattereduktion för åtgärden.
♦ Vid tidpunkten för ansökan får det inte finnas utbyggd eller planerad fjärrvärme inom det
område där fastigheten ligger. Med planerad fjärrvärme avses att erbjudande om
fjärrvärme gått ut och att utbyggnad planeras inom fem år.
♦ Installationen ska utföras av en fackman.
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Bidragsbelopp
Bidragets storlek är 25 % av verifierade och godkända kostnader, inkl. moms, dock högst 18
000 kronor per bostad. Bidragspengarna är begränsade, vilket innebär att bidrag endast kan
lämnas så länge de av Naturvårdsverket beviljade bidragsmedlen räcker.
Ansökan
Ansökan om bidrag görs på bifogad blankett och skickas till Älmhults kommun,
Informationsenheten, Box 500, 343 23 Älmhult.
För att vara säker på att man uppfyller kraven och kan beviljas bidrag rekommenderas att
ansökan görs innan installationen påbörjas. Om kommunen lämnar ett positivt
förhandsbesked lämnas också uppgift om när installationen skall vara slutförd. Är inte
installationen färdig i tid kan beslut om bidrag återkallas.
Utbetalning av bidrag
Begäran om utbetalning av bidrag görs på särskild blankett som bifogas kommunens
förhandsbesked. Begäran om utbetalning skall göras senast det datum kommunen har
bestämt i förhandsbeskedet.
Kopior på följande ska bifogas begäran om utbetalning av bidrag:
♦ Fakturor som visar de aktuella kostnaderna för installationen
♦ Berörda företags F-skattebevis, om det inte framgår av fakturan att sådant finns
♦ Intyg från installatören (särskild blankett för detta finns och ska användas)
♦ Sotarintyg
Kommer begäran om utbetalning in för sent, finns risk för att bidraget inte kan utbetalas.
Återbetalning av bidrag
Enligt förordningen ( ) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram ska kommunen
besluta att bidraget helt eller delvis ska betalas tillbaka om
♦ en åtgärd i väsentliga avseenden avviker från bidragsvillkoren
♦ en åtgärd inte har genomförts eller väsentligen ändrat inriktning utan att kommunen
underrättats och godkänt detta
♦ den som tagit emot bidrag har låtit bli att lämna uppgifter eller lämnat oriktiga uppgifter
som orsakat att bidrag har lämnats felaktigt
♦ bidrag lämnats felaktigt eller med för stort belopp och mottagaren skäligen borde ha
insett detta.
Ytterligare information
För ytterligare information kontakta
Tina Larsen, tfn: 0476-553 52 eller E-post: tina.larsen@almhult.se

