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KYRKOSTYRELSENS BESLUT 15.10.2019 SK. UNDERSTÖD FÖR KLIMATNEUTRALA
ENERGISYSTEM
Kyrkostyrelsens byggnadsspecifika understöd till ekonomiska församlingsenheter för ersättande av fossila energikällor med klimatneutrala energikällor i värme- och/eller elsystem
Kyrkostyrelsens plenum beslutade den 15 oktober 2019 att dela ut uppskattningsvis 900 000 euro för att
konvertera värme- och/eller elsystem som drivs med fossila bränslen i gamla skyddade byggnader som
ägs av ekonomiska församlingsenheter till klimatneutrala system. Samtidigt gav plenum ämbetskollegiet
fullmakt att fatta behövliga beslut i ärendet enligt de kriterier som anges nedan. Understöd kan sökas
omedelbart. Projekt som genomförts under de tre senaste åren och som uppfyller kraven kan ansöka om
understöd retroaktivt.
Det är fråga om ombyggnadsarbeten i enskilda kulturhistoriskt värdefulla byggnader som ägs av ekonomiska församlingsenheter. Byggnaderna kan vara skyddade med stöd av kyrkolagen, en plan, på annat
sätt skyddade eller t.ex. RKY-objekt, dvs. byggda kulturmiljöer av riksintresse.
Det totala understödsbeloppet uppskattas uppgå till cirka 900 000 euro.
Ansökan om understöd delas in i två faser:
A) Systemkonverteringsprojekt som genomförts under tiden 1.10.2016-1.10.2019 (beslutet fattat av kyrkofullmäktige eller något annat behörigt organ):
- ansökan senast 31.12.2019
- det totala beloppet uppskattas till cirka 200 000 euro
- uppskattning av delningsgrunderna:
* stora församlingsenheter, ca 5 % av kostnaderna
* mellanstora församlingsenheter, ca 15 % av kostnaderna
* små församlingsenheter, ca 30 % av kostnaderna
B) Systemkonverteringsprojekt som planeras fr.o.m. 2.10.2019:
- ansökan före 1.7.2020, till ansökan ska bifogas ett lagakraftvunnet beslut om godkännande av planerna (kyrkofullmäktige eller något annat behörigt organ), en uppskattning
av de totala kostnaderna och en beskrivning av konverteringen
- det totala beloppet uppskattas till cirka 700 000 euro
* stora församlingsenheter, ca 5 % av kostnaderna
* mellanstora församlingsenheter, ca 15 % av kostnaderna
* små församlingsenheter, ca 30 % av kostnaderna

Beslut om understöd fattas under år 2020 av Kyrkostyrelsens ämbetskollegium.
Om en ekonomisk församlingsenhet har fått annat understöd för ett projekt dras detta av från de totala
kostnaderna. För det återstående beloppet kan man ansöka om understöd av Kyrkostyrelsen så att de
procenttal som anges ovan multipliceras med koefficienten 0,25. Tillämpad indelningsgrund: Små församlingsenheter under 6 000 medlemmar, medelstora 6 001–16 000 medlemmar, stora 16 001 medlemmar eller fler.
Beroende på antalet ansökningar och deras kvalitet förbehåller Kyrkostyrelsen sig rätten att i bägge
punkterna omvärdera det totala understödsbeloppet och de procenttal som anges ovan.
Ansökan skickas elektroniskt till adressen kyrkostyrelsen@evl.fi. Handlingar som krävs: Ett lagakraftvun-

net beslut av kyrkofullmäktige eller något annat behörigt organ, planhandlingar, entreprenadofferter,
eventuellt beslut om val av entreprenör, uppskattning av totala kostnader, eventuella andra understödsbeslut, kontaktpersonens namn och församlingens kontonummer. Församlingens kontonummer behövs
för de projekt som redan har genomförts. Ansökan om byggnadsunderstöd och utbetalningsblanketten
märks med ”understöd för klimatneutrala energisystem”
Understödet betalas i efterskott på basis av faktiska kostnader enligt ett utdrag ur huvudboken. Projektet
behöver inte vara helt slutfört när det beviljade understödet betalas ut. Understöd kan dock inte sökas
för nybyggnadsprojekt, eftersom dessa från första början kan planeras så att de är så klimatneutrala som
möjligt. Det handlar uttryckligen om att ersätta befintliga skyddade byggnaders värme- och/eller elsystem som drivs med fossila bränslen med klimatneutrala alternativ.
Frågor besvaras av överarkitekt Kristiina Koskiaho, e-post fornamn.efternamn(a)evl.fi eller telefon
040 688 1454.
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