ÅLR 2021/523

21.1.2021

UNDERSTÖD FÖR INSTALLATION AV ELBILSLADDARE
VILLKOR 2021

(gäller från och med 1.1.2021)
I syfte att elektrifiera vägtransportsektorn har Ålands lagting beslutat att understöda fastighetsägare som
installerar elbilsladdare. Ålands landskapsregering har 21.1.2021 fastställt följande villkor:
1. Vem kan erhålla understödet?

Privatpersoner eller juridiska personer som äger den fastighet i vilken åtgärden genomförs kan
erhålla stöd.

2. Vilka fastigheter omfattas av understödet?

Alla typer av fastigheter på Åland omfattas av stödet.

Understödet beviljas endast en gång till samma fastighet.
3. För vad kan understöd erhållas?

Stöd beviljas högst en gång per fastighet för fast installation av en eller flera elbilsladdare som;
a.

är utrustade med minst de uttag eller anslutningsdon för elfordon av typ 2 som beskrivs i
standarden EN 62196-2 eller av typ Combo 2 som beskrivs i standarden EN 62196-3.

b. är CE-märkt

Förutom laddningsanordningen är kompletterande nödvändiga installationer, till exempel grävning,
kabeldragning, styrenheter, anslutningar, nödvändiga byggnads- och installationstekniska arbeten
samt arbetskostnader för installation stödberättigade. Understöd beviljas för installationer gjorda

från och med 1.1.2021. Landskapsregeringen kan av särskilda skäl bevilja stöd för installationer som
inte uppfyller villkoren, vid avsteg ska den högsta stödnivån sänkas.
4. Hur stort är understödet?

Stödets storlek uppgår till maximalt 1.000 euro. För bostadsbyggnader med flera än en bostad höjs
det maximala stödbeloppet med ytterligare 500 euro för varje ytterligare laddningspunkt som
installeras.

Stödet kan högst utgöra 50 % av de stödberättigade kostnaderna. Om byggnadens ägare bedriver
momspliktig verksamhet beräknas de stödberättigade kostnaderna exklusive mervärdesskatt.

ÅLR 2021/523

21.1.2021

Understödet kan inte kombineras med andra offentliga understöd. Hushållsavdrag likställs med ett
offentligt understöd. Om stödmottagaren är ett företag är stödet av mindre betydelse 1.
5. Hur ansöker jag om understödet?

Ansökan görs med den elektroniska ansökningsblanketten på landskapsregeringens hemsida,
alternativt kan pappersblankett erhållas från landskapsregeringen.

Ansökan görs efter att elbilsladdaren installerats, dock senaste 6 månader efter installation.

Ansökan om understöd kan inlämnas kontinuerligt under året. Landskapsregeringen behandlar

ansökningar vartefter de kommer in och delger den sökande ett beslut. Utbetalning av understöd

görs i samband med beviljandet av ansökan. Understöd beviljas under förutsättning att budgetmedel
finns tillgängliga för ändamålet.
6. Vad ska ansökan innehålla?

Ansökans innehåll framgår av den elektroniska ansökningsblanketten eller på pappersblanketten.

Nödvändig information om den sökande, fastigheten och åtgärden behöver framkomma i ansökan.
Dessutom behövs följande bilagor:
a.

Lagfart, köpebrev, gåvobrev eller annat bevis på att den sökande äger fastigheten.
Fastighetsbeteckningen ska framgå.

b. Den byggnadsspecifika byggnadsbeteckningen om laddaren installeras i eller i anslutning
till en byggnad. Alternativt kan en kartskiss visande den aktuella byggnaden användas

c.

istället för byggnadsbeteckningen.

En sammanställd redovisning av kostnaderna för åtgärden innehållande samtliga fakturor
och sammanhängande kvitton eller kontoutdrag. Ur fakturorna ska det gå att utläsa

materialkostnader och arbetskostnader. Understöd beviljas för fakturor daterade från och

med 1.1.2021.

d. Fotografier på installationsplatsen före åtgärden utförts.
e.

Fotografier efter att åtgärden utförts vilka påvisar att laddaren installerats på

f.

Ibruktagningsbesiktningsprotokoll som bevis på att laddaren är klar att tas i bruk.

installationsplatsen.

Landskapsregeringen kan vid behov utföra egen inspektion. Sökande är skyldig att medverka till att
nödvändiga inspektioner kan utföras i byggnaden.

Understöd kan återkrävas om det framkommer att stödet utbetalats på grundval av felaktiga
uppgifter.

Det totala beloppet av alla så kallade de minimistöd enligt Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om
tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse
som ett företag erhåller kan inte överskrida 200.000 euro under en tre års period. För företag inom fiskeri- och
vattenbrukssektorn enligt Kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 om tillämpning av artiklarna 107 och 108 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn kan
stödet inte överskrida 30.000 euro under en tre års period.
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7. Viktig information
-

Arbetet ska utföras enligt elsäkerhetsföreskrifterna, tänk på att använda rätt skydd mot jordfel
och DC-felstömmar. Anlitade elentreprenörer ska finnas registrerade i det åländska

elentreprenörsregistret 2. Företaget eller personen som anlitas för arbetet ska finnas med i

registret för förskottsskatteuppbörd. Om installatören anställs direkt av beställaren är denne
skyldig att sköta om skatteinnehållning och erlägga de avgifter som är lönerelaterade.

Landskapsregeringen kan vägra utbetalning av understöd för arbetskostnaden om det föreligger
oklarheter beträffande betalningar av olika lönerelaterade avgifter och skatteinnehållningar.

-

Vid etappvis installation kan det vara klokt att i samband med första installationen förbereda
inför kommande installationer så som att dra skyddsrör färdigt.

-

Vid installation av ett större antal laddare kan det vara klokt att reglera totalt uttagbar effekt för
laddarna.

-

Elbilar bör i huvudsak laddas vid de tider när det finns ledig kapacitet i elnätet och tillgången på
el är god. I regel går förbrukningen ner nattetid. Både för den enskilda fastigheten och för hela
elnätet bör därför utrusningen kunna styras/schemaläggas till låglasttider.

8. Lagstöd

Dessa villkor är fastställda med stöd i följande rättsakter:
-

Finansiering till företag beviljas i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om
tillämpning av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av
mindre betydelse.

-

Finansiering till företag beviljas i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 om
tillämpning av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av
mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

-

Landskapslag (2008:110) om näringsstöd.

-

Landskapslag (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om
landskapsgaranti.
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https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/elentreprenorsregister_2020-09-10.pdf

