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Regler för fördelning av restaureringsstöd 
 

För vilket ändamål beviljas restaureringsstöd? 

Stödet är avsett för reparation och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar på 

Åland. De åtgärder som beviljas stöd ska bidra till bevarandet eller återställandet av kulturhistoriska värden. 

Restaureringsstödet handläggs av Ålands landskapsregerings kulturbyrå. 

 

Prioriteringsgrunderna är följande: 

- Objekt som är skyddade i detaljplan (k-märkning) eller enligt LL (1988:56) om skydd av 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (byggnadsminnesförklaring), eller för vilka framställning om 

skydd gjorts 

- Övriga objekt med högt kulturhistoriskt värde där åtgärderna syftar till bevarande eller återställande 

av dessa värden 

- Objekt som tillgängliggörs eller har betydelse för en större allmänhet 

- Sökande som saknar övriga möjligheter till offentligt bidrag, i första hand privatpersoner 

- Projekt eller åtgärder som främjar kompetens, kunskapsöverföring och utveckling inom traditionellt 

hantverk 

- Projekt eller åtgärder som står i samklang med Ålands landskapsregerings hållbarhetsmål 

- En del av anslaget kan avsättas för en särskild, på förhand fastslagen objekts- eller åtgärdskategori 

 

Stöd beviljas ej för redan utförda åtgärder. 

 

Observera att erhållet stöd kan påverka rätten till hushållsavdrag i beskattningen. 

 

När skall ansökan lämnas in? 

Tidpunkten för ansökan kungörs i lokaltidningarna och på Ålands landskapsregerings hemsida. 

Ansökningstiden utgår i början av året. 

 

Hur lämnas ansökan in? 

Ansökan görs i första hand digitalt på Ålands landskapsregerings hemsida med inloggning via e-

identifikationstjänsten suomi.fi. Pappersblanketter lämnas på begäran. 

 

Fritt formulerade eller för sent inlämnade ansökningar beaktas ej. 
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Kompletterande handlingar kan vid behov insändas till Ålands landskapsregering under ansökningstiden. 

Kompletteringar som begärs av Ålands landskapsregering ska inlämnas inom utsatt tid. 

Vilka uppgifter är centrala i ansökan? 

I ansökan ska följande uppgifter ingå: 

- Grundläggande uppgifter om sökanden och byggnadsobjektet

- Uppgifter om byggnadsobjektets funktion och historia

- Planerade åtgärder inkl. material och metoder samt kostnadskalkyl och tidsplan

- Fotografier och kartskiss över byggnadsobjektets läge

- Ev. övriga bilagor, som t.ex. ritningar, arbetsbeskrivning, detaljerad kostnadskalkyl/offert,

byggnadshistorik, byggnadsdokumentation

Delgivning av beslut 

Beslut om utdelning meddelas under våren, så att arbetena ska kunna utföras under den varma årstiden. 

Samtliga sökande delges beslut om beviljande eller avslag skriftligen. I ett beslut kan ingå särskilda villkor för 

att stödet beviljas. Att villkoren följs är en förutsättning för utbetalning av stöd. 

Restaureringsarbetet 

Restaureringsarbete som görs med offentligt stöd ska utföras på ett antikvariskt korrekt sätt, d.v.s. så att alla 

lösningar stämmer överens med byggnadsobjektets karaktär beträffande såväl gestaltning som tekniskt 

utförande. I första hand bör man sträva till autenticitet i utformning och material, alltså så som huset 

ursprungligen eller tidigare varit byggt. Material och metoder ska framgå av ansökan och kan även preciseras 

i beslutsvillkoren. Också anlitade entreprenörer, talkoarbetare och övrig arbetskraft ska följa 

restaureringsplanen för att stöd ska kunna utbetalas. 

Före och efter restaureringsarbetet gör antikvariskt sakkunnig vid Ålands landskapsregering en 

platsbesiktning med dokumentation, för att säkerställa att villkoren i beslutet följs. Under pågående 

restaureringsarbete är det ändamålsenligt att sökande själv dokumenterar byggnadsobjektet och åtgärderna. 

Dokumentationen är till nytta dels under själva arbetet, dels i samband med redovisningen, men också med 

tanke på framtida vård och underhåll. Dokumentationen kan bestå av skriftlig beskrivning, arbetsdagbok, 

fotografier, ritningar, produktinformation, kvitton m.m. Ju mer ingående dokumentation, desto större 

användbarhet. 

Frågor gällande restaureringsprojektets förverkligande riktas till Ålands landskapsregerings kulturbyrå. 
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Utbetalning av stöd 

Beviljat stöd utbetalas efter att följande villkor anses vara uppfyllda: 

1. De erhållna medlen har använts för det ändamål som avses i ansökan, enligt reglerna för fördelning 

av Ålands landskapsregerings restaureringsstöd och enligt eventuella kompletterande villkor i 

landskapsregeringens beslut. 

2. Arbetet har påbörjats och avslutats inom de tidsramar som meddelas i beslutet, i regel kalenderåret. 

3. Åtgärderna har redovisats och kulturbyrån har besiktigat och godkänt det slutförda 

restaureringsarbetet. 

 

Ifall inte samtliga villkor anses uppfyllda inom fastställd tid återgår medlen helt eller delvis till Ålands 

landskapsregering. 

 

Tillämpad lagstiftning 

LL (1988:56) om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

LL (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti 

 

Personuppgifter och offentliga handlingar 

Vi behandlar personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679) (GDPR). 

Handlingar som insänds till Ålands landskapsregering är offentliga enligt LL (1977:72) om allmänna 

handlingars offentlighet, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller i någon annan lag. Även beslut som 

Ålands landskapsregering fattar är i regel offentliga handlingar i enlighet med denna lag. 


