Kriterier for støtte til vannbåren
varme
Dette må du vite før du starter registrering av tiltaket:
•

•
•
•
•

•
•

Det vannbårne varmeanlegget skal være installert i din helårsbolig, som har godkjent
byggesøknad datert før 01.07.2010
o Støtten forutsetter at du er juridisk eier av boligen hvor tiltaket er gjennomført.
o Du kan ikke motta støtte til tiltak i fritidsbolig og lignende.
o Du kan ikke motta støtte til installasjon av vannbårent varmeanlegg i nye boliger.
Gulvvarmerør, viftekonvektor eller radiator må være etablert som en del av tiltaket
Den vannbårne anlegget skal varme opp minimum 50 prosent av oppvarmet bruksareal
Anlegget må forsynes av en annen varmekilde enn fossil eller elkjel/elkassett
Arbeidet skal være utført av fagfolk
o Arbeidet må utføres av personer som har nødvendig utdanning og autorisasjon. Dette er viktig
fordi vi ønsker at du får riktig installasjon av utstyret, og dermed den kvaliteten og
energisparingen du betaler for. I tillegg får du reklamasjonsrett og eventuelt garantier som sikrer
anlegget ditt.
Du kan ikke motta annen offentlig støtte til samme tiltak
Minst 50 prosent av kostnadene må være fra de siste 12 månedene, og må kunne
dokumenteres med fakturadato
o Du kan legge inn fakturaer som er mer enn ett år gamle, så lenge de utgjør mindre enn halve
totalkostnaden.

Dette må du legge ved i registreringen:
•

•

Komplett fakturadokumentasjon for tiltaket
o Vi beregner støtten ut fra innsendt dokumentasjon. Du kan ikke sende inn ekstra
fakturadokumentasjon eller få utbetalt ekstra støtte etter at saken er konkludert.
o Fakturaen må være utstedt til deg som eier boligen og som registrerer tiltaket.
Følgende kostnader kan også inngå i beregningsgrunnlaget for støtte:
o Regulering/fordelere/fordelerskap til gulvvarme, rørdeler, arbeidstimer
(montering/innregulering), temperaturstyring/shunt og varmefordelingsplater.

Dette kan du få utbetalt:
25 prosent av dokumentert totalkostnad (inkl. mva.), opptil:
•
10.000 kroner for et vannbårent varmesystem
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