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Förordning
om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för
konvertering från direktverkande elvärme i
bostadshus;

Utkom från trycket
den 15 december 2006

utfärdad den 7 december 2006.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2005:1255) om stöd för
konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus 1
dels att 22–24 §§ skall upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 21 och 23 §§ skall utgå,
dels att 19, 21, 25 och 26 §§ skall ha följande lydelse.
19 §2 När de åtgärder som omfattas av stöd enligt ett preliminärt beslut har
slutförts, skall en ansökan om slutligt beslut om stöd ges in till länsstyrelsen.
En sådan ansökan skall ha kommit in till länsstyrelsen inom sex månader
från det att åtgärderna slutfördes eller inom tre månader från länsstyrelsens
preliminära beslut om stöd.
21 §3 Stöd som beslutats genom ett slutligt beslut skall betalas ut till bostadslägenhetens respektive den bostadsanknutna lokalens ägare.
25 § Länsstyrelsen får besluta att kräva tillbaka ett stöd som betalats ut om
1. den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och
mottagaren skäligen borde ha insett detta,
3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och den som
ansökt om stöd borde ha insett detta, eller
4. villkoren för stödet inte har följts.
26 § Boverket får meddela
1. närmare föreskrifter om vad som krävs för att en åtgärd vid tillämpningen av 4, 5, 6 eller 7 § skall omfattas av stöd,
2. närmare föreskrifter om när en åtgärd skall anses vara påbörjad respektive slutförd enligt 8 §,
3. föreskrifter om hur de stödberättigande kostnaderna skall beräknas enligt 10 §,
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4. närmare föreskrifter om vad som avses med inbesparade kostnader enligt 13 §,
5. föreskrifter om de uppgifter och den utredning som skall finnas med i
en ansökan enligt 17 eller 19 §, och
6. föreskrifter om tidpunkt och sätt för utbetalning av stöd.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
På regeringens vägnar
ÅSA TORSTENSSON
Egon Abresparr
(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)
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