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1. STÖDETS FORM 
 
Stöd beviljas som ett direkt bidrag. Stöd beviljas oberoende bostädernas upplåtelseform. Den 
som söker och tar emot understödet är byggnadens ägare. Stödtagare kan vara fysisk eller 
juridisk person vars hemort är en kommun på Åland. 
 
2. VILKA TYPER AV ÅTGÄRDER STÖDS 
 
Andra tillgänglighetsåtgärder kopplade till bostäder än installation av hiss. Understödet avser 
sådana åtgärder som gör det möjligt för rörelsehindrade att ta sig in i byggnaden, från 
ytterdörren till hissen och vidare in i bostäderna och de gemensamma lokalerna. Åtgärder som 
förbättrar tillgängligheten på gårdsplanen eller i de gemensamma lokalerna, såsom i bastun, 
omfattas inte av detta tillgänglighetsunderstöd. Understöd beviljas inte heller för reparationer 
inne i bostaden. För sådana reparationer kan understöd för reparation av pensionärers bostäder 
sökas.  
 
3. EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER SOM UNDERSTÖDS 
 
Åtgärder som understöds kan t.ex. vara: 

− byggande av ramper 
− sänkning av trösklar 
− avlägsnande av trappsteg 
− breddning av dörröppningar 
− montering av räcken 
− automatisering av ytterdörr 
− andra motsvarande åtgärder som gör det möjligt för rörelsehindrade att komma in i 

byggnaden, bostäderna eller de gemensamma lokalerna 
− förbättring av tillgängligheten genom reparationer av belysning i trapphus, t.ex. 

effektivisering av belysningen i entrévåningens trapphus och/eller installation av 
rörelsedetektorer för belysningen i entrévåningens trapphus. 

Tillgänglighetsunderstöd kan även beviljas för en kartläggning av tillgängligheten som gjorts i 
samband med ovan nämnda utförda åtgärder. 
 
4. STÖDETS STORLEK 
 
Bidraget uppgår till högst 40 % av de godkända kostnaderna. För eventuell kartläggning av 
tillgängligheten och konsultation som gjorts i samband utförda åtgärder kan bidraget för denna del 



dock uppgå till högst 70 % av de godkända kostnaderna. Sammanlagt maximalt bidrag till en 
bostadsfastighet kan högst uppgå till 20.000 euro.  
 
5. ARBETETS PÅBÖRJANDE 
 
Reparationsarbetena får inte påbörjas förrän beslutet om beviljande av understöd har givits 
eller den tekniska ändamålsenligheten hos reparationsåtgärderna har godkänts, om inte särskil-
da skäl föranleder annat. Landskapsregeringen kan bevilja förhandstillstånd att påbörja 
reparationsarbetena innan beslut givits. För detta krävs en speciell ansökan. 
 
6. UTBETALNING OCH REDOVISNING AV KOSTNADER 
 
Understöd utbetalas i efterskott mot redovisning av kostnader (fakturor och bevis på erlagd 
betalning) för åtgärden samt fotografier över den utförda åtgärden samt efter att 
reparationsåtgärden konstaterats färdigställd. Företaget eller personen som anlitas för arbetet ska 
finnas med i registret för förskottskatteuppbörd. Om installatören anställs direkt av beställaren är 
denne skyldig att sköta om skatteinnehållning och betala de avgifter som är lönerelaterade. För 
eget arbete utgår ingen ersättning. Landskapsregeringen kan vägra utbetalning av beviljat stöd om 
det föreligger oklarheter beträffande betalningar av olika lönerelaterade avgifter och 
skatteinnehållningar. Åtgärden ska vara slutförd senast 15 månader efter att understödsbeslutet 
delgivits om inte landskapsregeringen beslutar annat. Utbetalning av understödet ska rekvireras 
omgående efter att åtgärden färdigställts.  
 
7. TEKNISKA KRAV 
 
Åtgärderna ska följa de föreskrifter och allmänna råd som finns i landskapsförordningen om 
Ålands byggbestämmelsesamling (2015:5). 
 
8.  STÖDTAGARENS SKYLDIGHETER 
 
Landskapsregeringen har rätt att få utredningar över sakförhållanden som är nödvändiga för 
övervakning av det stöd som landskapsregeringen beviljat. 
 
9. TILLÄMPNING 
 
Dessa regler är fastställda med stöd av landskapslagen (1999:40) om bostadsproduktion. Stöd 
beviljas under förutsättning att budgetmedel finns tillgängliga för ändamålet.  
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