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UNDERSTÖD FÖR KLIMATNEUTRALA ENERGISYSTEM 2021–2023
Fördelningsnyckeln för byggnadsunderstöd som beviljas av stöd från centralfonden har ändrats temporärt för
åren 2021–2023. Understöd för klimatneutrala energisystem kan också beviljas för energiprojekt som gäller
ett icke skyddat befintligt byggnadsbestånd. Av det årliga stödet från centralfonden (år 2021 är beloppet 1
miljon euro) riktas 80 % under denna tid i första hand till sådana energiprojekt för det gamla
byggnadsbeståndet som stöder klimatneutralitet och 20 % till andra renoveringsprojekt för
byggnadsbeståndet.
Understödets belopp
Understödets belopp varierar beroende på byggnadskategorin och församlingsekonomins storlek (liten
församlingsekonomi mindre än 6000 medlemmar, medelstor 6001–16 000 medlemmar, stor 16 001
medlemmar eller fler).

Byggnaderna delas in i tre kategorier enligt följande:

1. Kyrkor, byakyrkor, bönehus, kapell och begravningskapell där gudstjänster och jordfästningar ordnas året
om.
Understödsbeloppet för små församlingsekonomier är ca 40 %, för medelstora församlingsekonomier ca 20 %
och för stora församlingsekonomier ca 10 % av kostnaderna.

2. Övriga lokaler som är nödvändiga med tanke på församlingens verksamhet
Understöd kan också beviljas för andra ändringar i uppvärmningssystemen för lokaler som är nödvändiga
med tanke på församlingens verksamhet, om församlingen inte har kyrkor eller kapell där fossila energikällor
används.

Understödsbeloppet för små församlingsekonomier är ca 30 %, för medelstora församlingsekonomier ca 15 %
och för stora församlingsekonomier ca 5 % av kostnaderna.

3. Skyddade kyrkliga byggnader
Skyddade kyrkliga byggnader kan i fortsättningen få understöd som beviljas ur statsfinansieringen (år 2021
är beloppet cirka 6,5 miljoner euro) för ändring av uppvärmningssystem som använder fossila bränslen i
samband med omfattande renoveringsprojekt eller projekt för ändring av enbart uppvärmningssystemet. Om
skyddade byggnader beviljas understöd för klimatneutrala energisystem, används fördelningsnyckeln i
byggnadsunderstöden som grund för beviljandet.

Ansökan om understöd från Kyrkostyrelsen
I en församling behandlas understödsansökan av kyrkorådet och i en kyrklig samfällighet av gemensamma
kyrkorådet. Nya ansökningar om understöd för klimatneutrala energisystem kan sändas till
Kyrkostyrelsens registratorskontor, kyrkostyrelsen@evl.fi fram till 31.5.2021.

Ansökningsblanketten och nödvändiga bilagor lämnas in elektroniskt, liksom även utbetalningsbegäran och
redovisningar i ett senare skede. Behövliga blanketter och anvisningar om bilagorna finns i Sacrista.
Ansökningarna behandlas utgående från de dokument som lämnats in. Dokumenten ska därför ge en
tillräckligt tydlig presentation av ansökningsobjektet och ändamålsenligheten i de planerade åtgärderna.
Kyrkostyrelsen kan be församlingen komplettera ansökan. Byggnadsunderstöd kan endast beviljas
församlingar som har kompletterat och uppdaterat uppgifterna om byggnaderna i Basis.

Om finansiering för projektet har erhållits eller sökts någon annanstans, ska användningsändamålet och
beloppet alltid anges i ansökan om understöd. Hur annan finansiering inverkar på det understöd som beviljas
prövas från fall till fall.

Beslut och utbetalning
Kyrkostyrelsen behandlar och beslutar om byggnadsunderstöd och understöd för klimatneutrala
energisystem som beviljas ur kyrkans centralfond före utgången av september 2021. Understöd som
söks för 2022 och 2023 ska sökas före utgången av föregående år. Beslut om dessa fattas senast vid plenum i

april under året i fråga. Beslutet gäller både understödsprocenten för enskilda projekt och understödets
maximibelopp. Beslutet är i kraft det år det beviljas och tre år framåt. Understödet förfaller om utbetalning
inte har sökts inom denna tid. Understödets maximibelopp kan inte höjas. Understöd kan inte sökas för ett
projekt som redan har genomförts.

Understöd betalas ut enligt de faktiska kostnaderna. Understöd för projekt som understiger 10 000 euro
betalas ut i en post. Den sista betalningsposten för större understöd ska vara minst 10 000 euro.
Delredovisningarna ska sinsemellan vara ungefär lika stora. I samband med den första begäran om
delbetalning ska projektets tidtabell uppges samt uppskattad tidpunkt och storlek på de
utbetalningsbegäranden som återstår. I samband med den sista betalningsposten, det vill säga
slutredovisningen, ska församlingen lämna en illustrerad utredning över de åtgärder som vidtagits med
understödet. Dessutom ska revisorns utlåtande ges om det beviljade understödets totala belopp överstiger
10 000 euro. Till utbetalningsbegäran bifogas inte kopior av fakturor.

Ytterligare information:

Ärenden som gäller byggnadsunderstöd:
Tf överarkitekt (till 31.3.2021) Edla Mäkelä 050 591 7665, edla.e.makela(at)evl.fi

Utbetalning och redovisningar:
bokföringschef Markku Vasara 040 1425 194, markku.vasara(at)evl.fi
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