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Anvisningarna gäller understöd för:



installation av ny hiss (hissunderstöd)
avlägsnande av rörelsehinder (hinderlöshetunderstöd)
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1

ANSLAG SAMT BESTÄMMELSER OCH ANVISNINGAR SOM
TILLÄMPAS
I statsbudgeten för 2015 har understöden för installation av hiss och för
avlägsnande av rörelsehinder (s.k. hinderlöshetsunderstöd) fastställts till
22 miljoner euro. Av denna summa har 2 miljoner avsatts till
tillgänglighetsunderstöd och 20 miljoner till byggande av hissar.
När understöden för 2015 beviljas följs lagen om understöd för reparation av
bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (1184/2005,
ändrad 1059/2008 och 1254/2010 ), statsunderstödslagen (688/2001) och
statsrådets förordning om understöd för reparation av bostäder,
energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (128/2006, ändrad
115/2008, 11/2009, 1255/2010 och 8/2013). Den förstnämnda lagen anges i
texten inom parentes med bokstaven L. För statsunderstödslagen används
förkortningen SUL och för statsrådets förordning SRF.
Anvisningar och blanketter angående understöd för reparation av bostäder och
energiunderstöd finns på den sida där understödsformen presenteras på ARAs
webbplats. www.ara.fi/understod > Reparations- och energiunderstöd som
beviljas av kommunerna.
De ovannämnda lagarna och förordningarna finns på www.finlex.fi.
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INSTALLATION AV NY HISS (HISSUNDERSTÖD)

2.1 Objekt, mottagare och beviljare av understöd
Enligt de tillämpade bestämmelserna är objektet för understödet en ny hiss
som installeras i ett flervåningshus. Förutsättningen för understöd är att det
sedan tidigare inte finns en hiss i trapphuset där hissen ska installeras.
Installation av en ny hiss i stället för en redan befintlig hiss betraktas som
ombyggnad av hiss och stöds inte.
Flervåningshuset är en byggnad med minst 3 bostäder där åtminstone 2
bostäder är placerade ovanför varandra. Byggnaden ska vara i bruk som
bostad året runt. Understöd kan också beviljas när byggnaden ska tas i bruk för
boende året runt.
Den som söker och tar emot understödet är byggnadens ägare, till exempel
bostadsaktiebolaget när det gäller bostadsaktiebolagshus.
Understödet beviljas av ARA. Ansökningstiden för understödet är kontinuerlig.

2.2 Åtgärder och kostnader som stöds
Understöd beviljas för de kostnader för installationsarbeten som är oundvikliga.
Till de åtgärder som stöds hör anskaffningen av hissen, nödvändiga
byggnadstekniska och VVSE-tekniska arbeten samt planeringskostnader och
allmänna kostnader. Stöd kan också ges för åtgärder för att avlägsna andra
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rörelsehinder, som exempelvis automatiserade ytterdörrar och nödvändiga
ramper.
En s.k. rullstolshiss anses inte ersätta en normal personhiss. Understöd för
anskaffning av en rullstolshiss kan beviljas som avlägsnande av rörelsehinder
om hissen anses vara ändamålsenlig.
Vid planeringen ska man beakta att syftet med åtgärderna är att man utan
hinder ska kunna ta sig utifrån och in i bostäderna och de gemensamma
utrymmena. Utgångspunkten är att också personer som använder hjälpmedel
såsom rullstol eller rollator obehindrat kan ta sig till sina bostäder med hjälp av
hissen.
Åtgärderna som stöds ska vara skäliga och så väl konkurrensutsatta som
möjligt. Vid konkurrensutsättningen av ett projekt ska lagen om offentlig
upphandling (348/2007, ändrad 321/2010) tillämpas, då en offentlig myndighet
stöder projektet med över hälften av anskaffningsvärdet och det momsfria
priset på anskaffningen är minst 150 000 euro. Så kan vara fallet exempelvis
när kommunen beviljar stöd för installation av en hiss utöver det stöd som ARA
beviljat. I ett sådant fall är det avgörande huruvida anskaffningen påbörjas först
när beslut om offentligt stöd på över 50 procent redan har fattats.
Om investeringsstöd för grupper med särskilda behov söks och beviljas för
projektet ingår inte kostnaderna som godkänns för hissunderstöd i de
kostnader som godkänns för investeringsstödet.
Arbetena kan inledas efter att det egentliga understödsbeslutet fattats. I
brådskande fall kan ARA på ansökan bevilja tillstånd att inleda arbetena i
förväg.

2.3 Understödets storlek
Det understöd som beviljas utgör högst 50 % av de totala godkända
kostnaderna i anslutning till hissen eller installationen av den.

2.4 Understödets handläggningsskeden och nödvändiga handlingar
2.4.1 Anhängiggörande och reservering av hissunderstöd
Inga särskilda ansökningstider har fastslagits för detta understöd. Understödet
kan således sökas året runt.
Reservering av hissunderstöd görs på blanketten ARA 36c. Den noggrant
ifyllda ansökan jämte bilagor lämnas till den kommun där fastigheten är
belägen och kommunen sänder den till ARA. Kommunen kan vid behov ge sitt
utlåtande om ansökan.
Ett beslut om reservering är i kraft högst 6 månader.
Det är även möjligt att göra ansökan elektroniskt. Blankettens elektroniska
version finns på www.suomi.fi.
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Till ansökan ska bifogas åtminstone grundplanen där hissens preliminära
placering i fastigheten har utmärkts.
Om också investeringsstöd för grupper med särskilda behov söks för objektet
från ARA sänds ansökningarna samtidigt till ARA.
2.4.2 Egentligt understödsbeslut
Understödsbeslut måste sökas inom 6 månader från reserveringsbeslutet
Anslaget för byggande av hiss är bundet till understödsbeslutet, inte till
reserveringsbeslutet. Understödsbeslut görs så länge som det finns anslag
kvar som är avsett för denna stödform.
För det egentliga understödsbeslutet ska följande handlingar sändas till ARA:


beslut av bolagsstämman eller motsvarande organ om att projektet ska
startas och, om det inte framgår av protokollet från bolagsstämman, också
en utredning över om bolagsordningen iakttas vid finansieringen eller om
en gradering tillämpas. Vidare ska det också framgå om beslutet skedde
via omröstning eller om det var enhälligt.



finansieringsplan för projektet



bygglov



planerna för hissprojektet/byggnadens huvudritningar (planritning samt
grund-, sektions- och fasadritningar)



uppgifter om de tekniska lösningarna för hissen, eventuella specialritningar
samt arbetsbeskrivningar



kostnadsutredning (blanketten ARA 80H)



kopior av anbud och avtal som gäller installation av hissen.

Om alla ovannämnda handlingar redan finns hos ARA kan man anhålla om
direkt beslut för hissen utan reserveringsskede. Ansökan görs då på blanketten
ARA 36c.
2.4.3 Utbetalning av understöd
Understödet kan betalas antingen i en rat efter att projektet färdigställts eller i
tre rater så att
 25 % av understödet betalas då 25 % av arbetena utförts
 25 % av understödet betalas då 50 % av arbetena utförts
 50 % av understödet betalas när arbetet är klart.
Ansökan om utbetalning görs med blanketten för ansökan om utbetalning ARA
36f, till vilken bifogas de utredningar som anges i blanketten.
Understödet kan betalas ut under det år det beviljats och de två därpå följande
åren. Efter det kan understöd inte längre betalas ut. Den slutgiltiga begäran om
utbetalning ska lämnas in redan i november så att inga problem ska uppstå i
tidtabellen för utbetalning.
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AVLÄGSNANDE AV ANNAT RÖRELSEHINDER
(HINDERLÖSHETSUNDERSTÖD)

3.1 Objekt, mottagare och beviljare av understöd
Understödsobjektet består av andra åtgärder än installation eller ombyggnad
av hiss, genom vilka tillgängligheten till bostäder och gemensamma utrymmen i
bostadsbyggnaden påverkas i och med att hinder avlägsnas. Understöd för
anskaffning av en rullstolshiss kan beviljas som avlägsnande av rörelsehinder
om hissen anses vara ändamålsenlig.
Den som söker och tar emot understödet är byggnadens ägare, till exempel
bostadsaktiebolaget när det gäller bostadsaktiebolagshus.
Understödet beviljas av ARA. Ansökningstiden för understödet är kontinuerlig.

3.2 Åtgärder och kostnader som stöds
Åtgärder som understöds kan vara exempelvis
 byggande av ramper
 sänkning av trösklar
 avlägsnande av trappsteg
 breddning av dörröppningar
 montering av räcken
 andra motsvarande åtgärder som gör det möjligt för rörelsehindrade att
komma in i bostäderna eller andra utrymmen i byggnaden
 belysning, då det förbättrar byggnadens tillgänglighet.
Understöd beviljas inte för reparationer inne i själva byggnaden. För sådana
reparationer kan understöd för reparation av åldringars och handikappades
bostäder1 sökas.
Arbetena kan inledas efter att understödsbeslutet har fattats. I brådskande fall
kan ARA på ansökan bevilja tillstånd att inleda arbetena i förväg.

3.3 Understödets storlek
Understöd beviljas för högst 50 % av de godtagbara kostnaderna.

3.4 Understödets handläggningsskeden och nödvändiga handlingar
3.4.1 Anhängiggörande och understödsbeslut
Understödet söks på blanketten ARA 36c. Understödet kan sökas året runt.
Ansökan jämte bilagor lämnas till den kommun där fastigheten är belägen.

1

http://www.ara.fi/svFI/Finansiering/Understod/Reparation_och_energiunderstod_beviljat_av_kommuner/Reparationsunders
tod_for_aldringar_och__handikappade
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Kommunen sänder ansökan vidare till ARA. Kommunen kan vid behov ge sitt
utlåtande om ansökan.
Det är även möjligt att göra ansökan elektroniskt. Elektroniska blanketten finns
på www.suomi.fi.

3.4.2 Utbetalning av understöd
Understödet utbetalas i en rat efter att arbetena har slutförts.
Ansökan om utbetalning görs med en fritt formulerad ansökan. Uppge
kontonumret till vilket stödet ska betalas.
Till ansökan ska bifogas:
 intyg från kommunal myndighet om att arbetet färdigställts


kalkyl över de förverkligade kostnaderna för projektet. Även kopior av
fakturor samt verifikat eller kontoutdrag ska bifogas, av vilka framgår att
fakturorna har betalats till utställaren



eventuella avtal som slutits.

Understödet kan utbetalas under det år det beviljats och de 2 därpå följande
åren. Efter det kan inte understöd längre betalas ut. Den slutgiltiga begäran om
utbetalning ska sändas in redan i november för att inga problem ska uppstå i
tidtabellen för utbetalning.

7

