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Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
PB 1060, 22 111 Mariehamn

UNDERSTÖD FÖR INSTALLATION AV SOLCELLER
– FÖRETAG
VILLKOR 2020 (Gäller från 22.4.2020 tillsvidare)

I syfte att minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären har Ålands lagting
beslutat att tilldela medel för att understöda företag som installerar
solenergianläggningar. Ålands landskapsregering har fastställt följande stödvillkor:
1. Stödmottagare är företag som äger den byggnad i vilken åtgärderna genomförs.
2. Stöd beviljas för installation av solcellsanläggning på befintlig byggnad (inte vid
nybyggnation). Stöd beviljas för installation på högst en byggnad/byggnadskomplex
inom samma företag.
3. Stöd beviljas inte till företag som erhåller landskapsregeringens stöd för samma
åtgärd genom ett annat stödsystem (t.ex. lantbruksföretag eller bostadsaktiebolag)1.
4. Stödet, som är av mindre betydelse2, kan högst utgöra 15 % av de godkända
kostnaderna, dock högst den summa som anges i bilaga 1. Stödberättigade
installationer är solceller, växelriktare samt övriga tekniska enheter och
installationer som är nödvändiga för en funktionerande anläggning.
5. Som stödberättigade kostnader godkänns kostnader för inköpta material jämte
arbetskostnader för installationen. Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört.
Solcellssystem kan producera livsfarlig spänning och ström, varför elarbeten ska
utföras av en behörig person. Spänningar överstigande 120 VDC (likström) och 50
VAC (växelström) räknas som elarbeten som ska utföras av en person med
behörighet. 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.
För lantbruksföretag finns ett separat stödsystem ”Regler för investeringsstöd och startstöd till lantbruket på
Åland” fastställt av landskapsregeringen 19.12.2017 och för ägare till bostadshus finns ett ytterligare ett
stödsystem genom ”Villkor för understöd för installation av solceller, fastställda av landskapsregeringen
20.6.2017”. För bägge dessa stödsystem kan stödet uppgå till högst 40 procent. Bör uppdateras
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Det totala beloppet av alla s.k. de minimi-stöd 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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6. Installationsarbeten, för vilka understöd söks, får inte påbörjas innan stödansökan
har inlämnats till landskapsregeringen. Ett eventuellt påbörjande av arbetet innan
landskapsregeringen har fattat beslut om eventuellt godkännande sker på egen risk. I
det fall ansökan inte uppfyller stödvillkoren för beviljande av stöd kan sökande i
sådana fall bli utan stöd. Utgifter för planering och inköp av vissa material godkänns
som kostnadsberättigade trots att de gjorts innan ansökan inlämnats. Inköpstidpunkt
för installationsmaterial får som längst vara ett år innan ansökan inlämnats.
7. Understöd utbetalas i efterskott mot sammanställd redovisning av kostnader (fakturor
och bevis på erlagd betalning), fotografier över anläggningen samt
besiktningsprotokoll utfärdat av en på Åland auktoriserad besiktningsman. Om
anläggningen certifieringsbesiktigas enligt landskapslag (2017:38) om tillämpning på
Åland av rikets elsäkerhetslag, kan protokollet från certifieringsbesiktningen
användas vid stödredovisningen. Sökande är skyldig att medverka till att nödvändiga
inspektioner kan utföras i byggnaden och av anläggningen. Landskapsregeringen har
även rätt att utföra egen inspektion. Register över alla på Åland auktoriserade
besiktningsmän:
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/auktoris
erade_besiktningsman.pdf
8. Åtgärden ska vara slutförd senast 15 månader efter att understödsbeslutet delgivits.
9. Understöd kan återkrävas om det framkommer att stödet utbetalats på grundval av
felaktiga uppgifter. Om återkrav av stöd gäller för övrigt vad som stadgas i
landskapslagen (1988:50) om lån, räntestöd, och understöd ur landskapets medel
samt om landskapsgaranti.
10. Stöd beviljas inte för ersättande av äldre motsvarande installationer till nyare.
11. Stöd beviljas under förutsättning att budgeterade medel för ändamålet finns. Vid
prioritering mellan olika ansökningar vägs elförbrukning och geografisk spridning
in.
12. Den som erhållit understöd ska årligen bokföra förbrukningen och
produktionen av el och är på anmodan skyldig att till landskapsregeringen
redovisa detta upp till fem år efter det att den nya anläggningen tagits i bruk.
13. 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 fiskerioch vattenbrukssektorn
− Landskapslag om näringsstöd (2008:110).
− Landskapslag (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel
samt om landskapsgaranti.
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Bilaga 1. Tekniska krav och stödbelopp
För samtliga anordningar gäller att de ska vara typgodkända (CE-märkta) inom EESområdet. Vid eventuella oklarheter i ansökan är det sökandes skyldighet att påvisa att
anordningen fyller stipulerade krav.
Högsta stödbelopp för olika typer av installationer
Maximalt
stödbelopp

Krav

Övriga villkor

Solceller

Företag

0,20 €/W
installerad
toppeffekt,
dock högst
10.000 euro

Anläggningen ska dimensioneras
så att producerad el används
maximalt inom den egna
byggnaden/byggnadskomplexet.
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