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Ansökan om stöd för investeringar 
i solvärme
(SFS 2008:1247)
 
Län
Inkom till länsstyrelsen (datum)
Länsstyrelsens ärendenummer
Kommun
Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress
Nybyggnadsår
Antal lägenheter
Bostadsarea
Hur används huset
Bostaden används som
1. Uppgifter om fastigheten m.m.
 
(Uppgifter om fler medsökande kan du lämna i en bilaga.)
Sökande
Person-/organisationsnummer
Adress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-post
Kontaktperson
2. Uppgifter om sökande
 
Telefonnummer (mobil)
Telefonnummer
Telefonnummer (mobil)
Bl 991  utg 2
Skicka ansökan 
till länsstyrelsen
Läs anvisningarna på sidan 3 om 
hur du fyller i den här blanketten.
Boverket  09.06
st
st
m
2
Uppgifterna om vad solvärmen kombineras med behövs för Boverkets framtida utvärdering och uppföljning av stödet.
Måste fylla i vilken typ av uppvärmning som kombineras med solvärmen!
E-post
3. Uppgifter om annat stöd som sökts eller beviljats för samma projekt
 
Stöd får inte ges till samma åtgärd som fått annat statligt eller kommunalt stöd. Här ska angesom sådant statligt eller kommunalt stöd sökts eller beviljats. Välj från listan vilket stöd det i så fallrör sig om:	    1. förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme.2. förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram.3. förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning.4. förordningen (2005:205) om stöd till  investeringar  i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet.5. förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus.6. förordningen (2005:1256) om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus.7. förordningen (2006:1028) om stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler, eller annat statligt eller kommunalt stöd för samma åtgärd.
Solvärmeanordningen kombineras med  (Ange huvudsaklig uppvärmning, endast ett alternativ)
Övriga projekt
Projekt i bostadshus
dasdas
1 (4)
Företag
Ange summa
Stöd får inte ges till samma åtgärd som fått annat statligt eller kommunalt stöd. Här ska angesom sådant statligt eller kommunalt stöd sökts eller beviljats. Välj från listan vilket stöd det i så fallrör sig om:	    1. förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme.2. förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram.3. förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning.4. förordningen (2005:205) om stöd till  investeringar  i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet.5. förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus.6. förordningen (2005:1256) om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus.7. förordningen (2006:1028) om stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler, eller annat statligt eller kommunalt stöd för samma åtgärd.
kr
Stöd får inte ges till samma åtgärd som fått annat statligt eller kommunalt stöd. Här ska angesom sådant statligt eller kommunalt stöd sökts eller beviljats. Välj från listan vilket stöd det i så fallrör sig om:	    1. förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme.2. förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram.3. förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning.4. förordningen (2005:205) om stöd till  investeringar  i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet.5. förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus.6. förordningen (2005:1256) om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus.7. förordningen (2006:1028) om stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler, eller annat statligt eller kommunalt stöd för samma åtgärd.
Ska värmen säljas?
Ska värmen användas i den egna verksamheten?
Måste specificera om värmen skall användas i den egna verksamheten!
Sökande
Person-/organisationsnummer
Måste fylla i storleken på företag eller ej företag
Annat statligt eller kommunalt stöd har
beviljats/sökts för projektet. Ange vilket:
Stöd får inte ges till samma åtgärd som fått annat statligt eller kommunalt stöd. Här ska angesom sådant statligt eller kommunalt stöd sökts eller beviljats. Välj från listan vilket stöd det i så fallrör sig om:	    1. förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme.2. förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram.3. förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning.4. förordningen (2005:205) om stöd till  investeringar  i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet.5. förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus.6. förordningen (2005:1256) om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus.7. förordningen (2006:1028) om stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler, eller annat statligt eller kommunalt stöd för samma åtgärd.
6. Beskrivning av solvärmeanordningen
 
7. Beräkning av stödet
 
kWh  x  Antal moduler (n)                                           st  x  2,50 kr per kWh
kr
Kompletterande handlingar
Länstyrelsen kan för sin prövning av ansökan komma att begära in.
     Handlingar som visar att solfångaren uppfyller kraven enligt 2 - 4 §§ och att energiutbytet har beräknats     enligt 5 § i Boverkets föreskrifter BFS 2009:2. 
     Projektbeskrivning
Förbindelse och underskrift
Jag/vi försäkrar på heder och samvete att uppgifterna som lämnats i denna ansökan med tillhörande bilagor är sanna.
Ansökan skrivs under av samtliga sökande eller av ombud med fullmakt.
Felaktiga uppgifter kan innebära att jag/vi får betala tillbaka stödet.
Ort och datum
Sökandens underskrift
Sökandens underskrift
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Fabrikat
Modell
m
2
Typ av solfångare
Solfångarens typ måste väljas!
Solfångarmodulens årliga värmeutbyte i kWh
Beräknat stöd*
Solfångarmodulens årliga värmeutbyte i kWh
* Max 7 500 kr per lägenhet i småhus. Max 3 miljoner kr per projekt.
Skicka ansökan till länsstyrelsen
Namnförtydligande
Namnförtydligande
2 (4)
Antal moduler
Solfångarmodulens referensarea (aperturarea)
per modul
st
kWh per modul
(C)
5. Uppgifter om påbörjande och slutförande
 
Projektet har påbörjats/avses påbörjas (år, månad, dag)
Projektet har slutförts/avses slutföras (år, månad, dag)
4. Uppgifter om försäkringsersättning
 
Ange summa
kr
OBS! Företag måste ansöka
om stöd innan det att
projektet har påbörjats
(C)
(n)
Anvisningar för att fylla i blanketten
 
Fyll gärna i blanketten på din dator. Skriv därefter ut blanketten, underteckna den och skicka med post till din länsstyrelse. Du hittar adressen till länsstyrelsen här. Observera, att du kan även ansöka om stödet elektroniskt (gäller för närvarande endast fysiska personer).
 
1. Här ska du lämna uppgifter om projektet. För projekt i bostadshus anges typ av hus, antal     lägenheter och bostadsarea samt även uppgifter om typ av boende. För övriga projekt anges typ     av projekt, t.ex. om det är en campinganläggning eller solvärme för en industriell process.                   
     Med småhus avses en- eller tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggda till rad eller     kedjehus
     Uppgifterna om vad solvärmen kombineras med behövs för Boverkets framtida utvärdering och     uppföljning av stödet.
 
2. Här ska du lämna uppgift om du som sökande är eller driver ett företag. Du ska även uppge hur     stort ditt företag är. Uppgiften behövs eftersom de svenska myndigheterna åtagit sig att till     EU-kommissionen redovisa företagens storlek.
          Stort företag: företag som inte omfattas av definitionen på medelstora, små och mikroföretag.
          Medelstora företag sysselsätter färre än 250 personer och har en årsomsättning som inte          överstiger 50 miljoner euro eller har en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro          per år.
          Småföretag sysselsätter färre än 50 personer och har en omsättning eller balansomslutning          som inte överstiger 10 miljoner euro per år.
          Mikroföretag sysselsätter färre än 10 personer och omsätter eller har en balansomslutning          som inte överstiger 2 miljoner euro per år.
 
3. Stöd får inte ges till samma åtgärd som fått annat statligt eller kommunalt stöd. Här ska anges     om sådant statligt eller kommunalt stöd sökts eller beviljats. Välj från listan vilket stöd det i så fall     rör sig om:
             förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme,
             förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram,
             förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energi-          försörjning,
             förordningen (2005:205) om stöd till  investeringar  i energieffektivisering och konvertering till                  förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet,
             förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus,
             förordningen (2005:1256) om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i                  bostadshus,         
             förordningen (2006:1028) om stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler, eller
          annat statligt eller kommunalt stöd för samma åtgärd.
 
4. Om du har fått försäkringsersättning för samma åtgärd som du ansöker om stöd för, minskas      stödet med det belopp du fått.
 
5. För att få stödet krävs att ansökan om stöd ska ha kommit till länsstyrelsen:
       för företag: innan projektet påbörjats
               för sökande som inte är ett företag: inom sex månader från det att projektet påbörjats.
          Här ska du lämna uppgift om när projektet påbörjades och när det ska slutföras. Med          påbörjande och slutförande avses tidpunkten när själva arbetet med installationen av          solvärmeanordningen påbörjades respektive slutfördes. Det är således inte tidpunkten för          beställning eller projektering respektive slutbesiktning eller faktura som är avgörande för          bedömningen, utan istället det rent faktiska arbetet med installationen av solvärmean-          ordningen.
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6. Om du inte vet solfångarmodulens årliga värmeutbyte, kan du beräkna detta genom att     multiplicera solfångarens årliga värmeutbyte i kWh per m2 referensarea med  solfångarmo-     dulens referensarea i m2. Referensarea är lika med aperturarean enligt definitionen i     SS-EN 12975-2:2006.
 
7. Stödet beräknas enligt följande:     Solfångarmodulens årliga värmeutbyte i kWh x antal moduler x 2,50 kr.
     Observera att stödet högst får uppgå till 7 500 kr per lägenhet i småhus och att det stöd som     lämnas till ett och samma projekt får uppgå till högst 3 miljoner kr. I den automatiska     beräkningen tas hänsyn till detta.
 
 
TÄNK PÅ DETTA
Alla uppgifterna på blanketten måste vara ifyllda. Var också noga med att kontrollera att du har de handlingar som eventuellt ska bifogas.
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Blekinge
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Gotland
Gävleborg
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Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Södermanland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland
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