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Beslut 
Ålands landskapsregering beslöt att fastställa principer enligt bilaga I121E09 gällande 
investeringsstöd för hållbar resursanvändning  
Kostnaden belastar moment 72010, Främjande av hållbar energiomställning. 

Motivering 
Syftet är att effektivisera resurs- och energianvändningen samt minska utsläppen av 
växthusgaser från företag. Målet med stödet är bl.a. att minska antalet av de återstående 
större oljepannorna, ökad cirkulär ekonomi inom avfallshantering samt 
effektiveringsåtgärder. Stöden ges till märkbara förbättringar som går att mäta över tid 
och riktar sig till förnyande av system och tankesätt. 

Bakgrund 
Det finns behov att effektivisera resurs- och energianvändningen för de flesta aktörer i 
samhället, från det enskilda hushållet till företag och organisationer. 
Landskapsregeringens har för avsikt att långsiktigt medverka till att stimulera åtgärder i 
linje med dessa är centrala begrepp som överensstämmer med målsättningarna i 
Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. 

Bilaga 
Principer gällande investeringsstöd för hållbar resursanvändning inom näringslivet. 



UNDERSTÖD FÖR FRÄMJANDE AV HÅLLBAR RESURSANVÄNDNING 
INOM NÄRINGSLIVET 

VILLKOR 2021 (gäller från och med 17.2.2021) 

I syfte att effektivisera resurs- och energianvändningen samt minska utsläppen av växthusgaser från företag 
har Ålands lagting beslutat att understöda företag som främjar hållbar resursanvändning.  
Ålands landskapsregering har fastställt följande villkor: 

1. Vem kan erhålla understödet?
Företaget som äger eller bedriver verksamhet i den fastighet i vilken åtgärden ska genomförs.
Företaget ska uppfylla villkoren i landskapslagen (1996:47) om rätt att utöva näring.

2. För vad kan understöd erhållas?
Stöd beviljas för flera typer av åtgärder, se bilaga 1. Åtgärderna ska leda till bestående och
betydande förändringar av företagets resursanvändning eller utsläpp av växthusgaser. Alla
nödvändiga installationer, arbeten och investeringar som behövs för att åtgärden ska ha funktion är
stödberättigade. Kostnader ska ha uppkommit efter ansökningstidpunkten för att vara
stödberättigade.

3. Hur stort är understödet?
Stödnivåerna framgår av bilaga 1. Företaget kan totalt högst erhålla 300 000 euro vilket kan
åstadkommas genom ett flertal förstudier och åtgärder. Varje ansökan om investeringsunderstöd
måste ha en beräknad investeringskostnad på minst 20 000 euro för att vara stödberättigade. En
ansökning kan innehålla en eller flera investeringar. Stödet kan sökas flera gånger tills 300 000 euro
erhållits.
Om företaget bedriver momspliktig verksamhet, beräknas de stödberättigade kostnaderna exklusive
mervärdesskatt.
Understödet kan inte kombineras med andra offentliga understöd för samma åtgärd. Understödet
kan inte sökas om åtgärden är stödberättigad via andra av landskapsregeringen utlysta stödsystem,
detta stödsystem är således ett sistahandsalternativ.

4. Hur går understödprocessen till?
Ansökan, beslut och redovisning av understöd följer nedanstående tillvägagångssätt:

a) Företaget skickar en anmälan till landskapsregeringen om att inleda projekt. Anmälan ska
innehålla vilken/vilka av åtgärderna i bilaga 1 som kommer att utföras under projektet.
Landskapsregeringen fattar inget beslut på anmälan utan företaget kan fortsätta till steg b)
efter att anmälan gjorts.

Bilaga I121E09



 

 

  

b) Företaget gör med hjälp av egen eller anlitad expertis en förstudie av nuläge och åtgärden. 
Förstudien leder till en projektplan för åtgärden i vilken ingår offerter/kostnadskalkyler för 
genomförande. I projektplanen ska även finnas en plan för att göra hela företagets 
verksamhet fossilfri. Företag som redan uppfyller steg b) kan hoppa till steg c). 

c) Företaget lämnar in en ansökan om understöd för att förverkliga åtgärden som beskrivs i 
projektplanen, projektplanen bifogas ansökan. Efter att ansökan inlämnats kan företaget 
inleda förverkligandet av åtgärden på egen risk. Landskapsregeringen fattar ett beslut om 
beviljande av stöd och ett preliminärt stödbelopp baserat på ansökan. Efter beslutet kan 
företaget inleda förverkligandet av åtgärden. Om åtgärden inte kommer att utföras kan 
företaget gå vidare till d) för att redovisa kostnaderna för förstudien och utbetalning av stöd. 

d) Efter att åtgärden utförts, redovisar företaget projektet till landskapsregeringen. 
Redovisningen ska innehålla en sammanställning av kostnader för projektet samt rapport 
över uppnådda resultat tack vare åtgärden. Kostnader ska ha uppkommit efter 
ansökningstidpunkten för att vara stödberättigade. Projektbokföring krävs. 
Landskapsregeringen utbetalar stöd baserat på de sammanställda kostnaderna. 

 
 
 
 

 

 

Figur 1. Understödsprocessens olika steg. 

Ansökningar görs fritt formulerade riktad till landskapsregeringen. Ansökan om understöd kan 
inlämnas kontinuerligt under året. Landskapsregeringen behandlar ansökningar vartefter de 
inkommer och delger den sökande ett beslut. Understöd beviljas under förutsättning att 
budgetmedel finns tillgängliga för ändamålet. 
Sökande är skyldig att medverka till att nödvändiga inspektioner kan utföras. Understöd kan 
återkrävas om det framkommer att stödet utbetalats på grundval av felaktiga uppgifter. 

5. Lagstöd 
Dessa villkor är fastställda med stöd i följande rättsakter: 
-EU-förordning 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre 
marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. 
-Landskapslag (2008:110) om näringsstöd. 
-Landskapslag (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om 
landskapsgaranti. 
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Bilaga 1. Stödberättigade åtgärder, stödnivåer och maximala stödbelopp 

Typ av åtgärd Stödnivå Max. stödbelopp Övriga villkor 

Utredningar och förstudie 40 % 10 000 
euro/förstudie 

Ska vara inom de åtgärdsområden 
som räknas upp i denna tabell. 
Arbetstid för egen personal eller 
personer med samröre med 
företaget är inte stödberättigad. 

Byte av uppvärmningskälla 
Byte från fossil uppvärmning till: 
-bioenergi (fast, flytande, gas) 
-fjärrvärme 
-direkt el eller värmepumpar  

25 % 300 000 euro Stöd ges enbart för 
uppvärmningskällor vars syfte är 
att enbart tillgodose företagets 
egna lokaler och verksamhet i 
lokalerna. För elbaserade 
uppvärmningskällor måste grön el 
köpas. 

Fossilfri trafik 
-Laddningsapparatur för elfordon 
-Produktion och/eller distribution 
av biodrivmedel 

25 % 300 000 euro Åtgärderna ska nyttjas till största 
delen för företagets interna bruk 
och inom företagets logistikkedja. 

Effektivisering av: 
-Energi- och vattenförbrukning 
-Avlopps- och avfallsuppkomst 

25 % 300 000 euro Åtgärderna ska ha märkbar 
inverkan på företagets 
förbrukning och verksamhet. 

Cirkulär ekonomi 
Åtgärder där sidoprodukt eller 
avfallsprodukt tillvaratas som 
insatsvara. 

25 % 300 000 euro Sidoprodukt eller avfallsprodukt 
kan vara från företaget eller från 
annat företag. 

Övriga åtgärder 
Åtgärder som effektiviserar 
resursanvändning eller minskar 
utsläpp av växthusgaser kan erhålla 
stöd. 

25 % 300 000 euro  
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