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Ärende/Dnr/Exp.

Beslut

Nr 29
Stödordning gällande investeringsstöd till normalladdare
för elbilar inom turismbranschen.
ÅLR 2017/5323
Motiv
För att stimulera nyinvesteringar i laddinfrastruktur för elbilar som på ett
effektivt sätt påskyndar övergången till hållbarare transportmedel avser
landskapsregeringen att finansiellt stöda investeringen av normalladdare
för elbilar inom turismbranschen. Avsikten är att stimulera
uppbyggnaden av en heltäckande infrastruktur för laddning av elbilar på
Åland.
Beslut
Ålands landskapsregering beslöt att anta stödordning gällande
investeringsstöd till normalladdare för elbilar inom turismbranschen
enligt bilaga 1, I117E22.
Nr 30
Stödordning gällande investeringsstöd till
snabbladdningsstationer för elbilar inom
eldistributionsbranschen
ÅLR 2017/5322
Motiv
För att stimulera nyinvesteringar i laddinfrastruktur för elbilar som på ett
effektivt sätt påskyndar övergången till hållbarare transportmedel avser
landskapsregeringen att finansiellt stöda investeringen av
snabbladdningsstationer för elbilar inom eldistributionsbranschen.
Avsikten är att stimulera uppbyggnaden av en heltäckande infrastruktur
för laddning av elbilar på Åland.
Beslut
Ålands landskapsregering beslöt att anta stödordning gällande
investeringsstöd till snabbladdningsstationer för elbilar inom
eldistributionsbranschen enligt bilaga 2, I117E22.
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Bilaga 1, I117E22

Dnr ÅLR 2017/5323
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
Fastställd 27.6.2017
Stöd för främjande av hållbara transportmedel.
Stödordning: Investeringsstöd till normalladdare för elbilar inom turismbranschen.
Rättsgrund
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.
Landskapslag om näringsstöd (2008:110).
Landskapslag (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om
landskapsgaranti.
Landskapsregeringens principer för handläggning och beviljande av stöd till näringslivet avseende
infrastrukturavdelningens allmänna byrås moment, produktionsbaserad ersättning i landskapets
tilläggsbudget 1, 2017.
Ändamål
Stödet beviljas till nyinvesteringar i laddinfrastruktur för elbilar som på ett effektivt sätt påskyndar
övergången till hållbarare transportmedel. Avsikten är att stimulera uppbyggnaden av en
heltäckande infrastruktur för laddning av elbilar på Åland.
Målsättningen är att etablera laddinfrastruktur vid turistanläggningar genom att stöda sk
normalladdare som har en maximal överföringseffekt på lägst 3,6 kW och högst 22 kW.
De investerade medlen ska ha som huvudsakliga syfte att minska växthusgasutsläppen och öka
energieffektiviteten.
Stödtagare
Företag inom turismbranschen på Åland med förutsättningar att tillhandahålla laddningsmöjligheter
med god tillgänglighet för allmänheten. Till turismbranschen räknas t ex logianläggningar,
restauranger, kaféer och likande besökssanläggningar för turister.
Kriterier
Stöd kan beviljas om åtgärden har potential att främja företagets konkurrenskraft och miljöarbete.
Faktorer som värderas är tillgängligheten för allmänheten att använda laddningsmöjligheter för
elfordon (publika laddningsplatser) och företagets miljöprofil samt antal övernattningar. Vid
beviljandet av stödet beaktas regional spridning av normalladdningsstationer över hela Åland. Stöd
beviljas för maximalt en normalladdningsstation per ansökande företag.
Laddningsstation för normalladdning, även kallad destinationsladdare, ska ha en maximal
överföringseffekt inom området lägst 3,6 kW och högst 22 kW. Laddstationerna ingår i en helhet för
att etablera laddinfrastruktur på turistanläggningar i syfte att främja elbilsturism på hela Åland.
1. Normalladdarna ska bara avse laddning av elbilar.
2. Normalladdarna ska utrustas med minst ett uttag eller anslutningsdon för elbilar av typ 2
mod 3 AC-laddning
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3. Normalladdarna (destinationsladdarna) placeras så att de kan anses bidra till en
ändamålsenlig fördelning av laddmöjligheter i landskapet.
Stödområden
Hela Åland.
Form av stöd
Stödet beviljas i form av bidrag.
Stödintensitet
Det maximala stöd som kan beviljas till företag är 50 % i stöd för normalladdare
(destinationsladdare), dock högst 1.000 €. Det totala beloppet av alla s.k. 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 € under en tre års period.
Stödberättigade kostnader
 Material- och förnödenhetskostnader.
 Kostnader för installation, frakt och andra service- och tjänstekostnader direkt knutna till
den aktuella investeringen
Ansökningstid
Ansökningarna skall vara inlämnade senast 31.10.2017.
Redovisning
Det beviljade stödet utbetalas mot redovisning av kostnaderna. Efter genomförd investering
redovisas var den installerade laddutrustningen är placerad och kort teknisk specifikation på
laddaren (t ex kopia på faktablad). Därefter görs utbetalning av stödet.
Redovisningen ska göras inom ett år från beslutet fattats eller enligt vad som föreskrivs i det
enskilda beslutet.
Förlängning av projekttiden
Har ett projekt/investering blivit fördröjt kan bidragstagaren mot skriftlig anhållan samt med
motivering beviljas förlängd projekttid. Observera att samtliga kostnader som hör till projektet även
skall vara betalda under projekttiden för att kunna godkännas.
Kontroll och återkrav
Landskapsregeringen har rätt att utföra inspektioner hos en stödmottagare för att utreda
förutsättningarna för att bevilja och utbetala stöd samt för att se om villkoren för att bevilja och
utbetala stöd har iakttagits. Stödmottagaren är skyldig att lämna de upplysningar som är nödvändiga
för att granskningen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt.
Finansiell kontroll utförs av landskapsrevisionen.
Eventuella återkrav kan beslutas om i enlighet med vad som föreskrivs i landskapslagen om lån,
räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om garantier samt i näringsstödslagen för
landskapet Åland.
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Bilaga 2, I117E22
ÅLR 2017/5322
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
Fastställd 27.6.2017
Stöd för främjande av hållbara transportmedel.
Stödordning: Investeringsstöd till snabbladdningsstationer för elbilar inom
eldistributionsbranschen
Rättsgrund
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.
Landskapslag om näringsstöd (2008:110).
Landskapslag (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om
landskapsgaranti.
Landskapsregeringens principer för handläggning och beviljande av stöd till näringslivet avseende
infrastrukturavdelningens allmänna byrås moment, produktionsbaserad ersättning i landskapets
tilläggsbudget 1, 2017
Ändamål
Stödet beviljas till nyinvesteringar i laddinfrastruktur för elbilar som på ett effektivt sätt påskyndar
övergången till hållbarare transportmedel. Avsikten är att stimulera uppbyggnaden av en
heltäckande infrastruktur för laddning av elbilar på Åland.
Målsättningen är att etablera snabbladdningsstationer med en effekt på minst 43 kW per enhet för
att inleda uppbyggnaden av en heltäckande infrastruktur för laddning av elbilar.
De investerade medlen ska ha som huvudsakliga syfte att minska växthusgasutsläppen och öka
energieffektiviteten.
Stödtagare
Företag inom eldistributionsbranschen på Åland med förutsättningar att tillhandahålla
laddningsmöjligheter med god tillgänglighet för allmänheten.
Kriterier
Stöd kan beviljas om åtgärden har potential att främja företagets konkurrenskraft och miljöarbete.
Faktorer som värderas är tillgängligheten för allmänheten att använda laddningsmöjligheter för
elfordon (publika laddningsplatser), graden av tekniskt nytänkande, företagets miljöprofil, ansökans
kommersiella betydelse samt framtida marknadsutsikter.
Laddningsstation för snabbladdning ska ha en maximal överföringseffekt på minst 43 kW och
placeras på en plats med god tillgänglighet och som besöks av en stor mängd bilister.
1. Laddstationen ska bara avse laddning av elbilar.
2. Laddstationen ska vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad.
3. Laddstationen ska utrustas med uttag eller anslutningsdon för fordon av typ 2 mod 3 ACladdning. Laddstationerna ska ha fasta anslutningskablar för DC-laddning med CHAdeMO
och CCS.
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Enligt standard EN 62196-2 eller av typ Combo 2 som beskrivs i standarden EN 62196-3.
De kan förutom dessa även ha ytterligare andra anslutningsdon.
4. Laddstationerna placeras så att de kan anses bidra till en ändamålsenlig fördelning av
laddmöjligheter i det aktuella området.
Stödområden
Hela Åland.
Form av stöd
Stödet beviljas i form av bidrag.
Stödintensitet
Det maximala stöd som kan beviljas till företag uppgår till högst 40 % av de godkända
stödberättigande kostnaderna, dock högst 20 000 euro för snabbladdningsstation.
Det totala beloppet av alla s.k. de minimis-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.
Stödberättigade kostnader
 Material- och förnödenhetskostnader.
 Kostnader för installation, frakt och andra service- och tjänstekostnader direkt knutna till
den aktuella investeringen
 Anställdas lönekostnader får upptas till sitt fulla värde.
 Programvara för övervakning och styrning av laddstationer för elbilar.
Ansökningstid
Handläggning och beslut om stöd behandlas då ansökan inkommit. Ansökan om stödet kan göras
senast 30.11.2017.
Redovisning
Redovisningen av kostnader för att erhålla ett beviljat stöd sker i efterskott, d.v.s. efter att
kostnaderna uppstått. Kostnader som redovisas ska vara betalda inom den i beslutet fastställda
projekttiden. Kostnader som hör till projektet/investeringen men som betalas efter den i beslutet
fastställda projekttiden erhåller inte stöd. Se dock nedan under rubriken Förlängning av projekttiden
om möjlighet att i vissa fall förlänga en beviljad projekttid.
Uppkomna kostnader ska antingen verifieras med av bokföringsansvarig undertecknat utdrag av
databaserad bokföring där händelserna framgår per konto och där händelsetransaktionerna framgår
samt där varan eller tjänsten tydligt framgår eller bestyrkta kopior av kvitterade fakturor
tillsammans med kontoutdrag. I det fall bestyrkta kopior av kvitterade fakturor tillsammans med
kontoutdrag inte används bör olika typer av djupgående s.k. stickprovsmässiga temagranskningar av
bokföringsunderlaget hos stödtagarna göras. Även i andra fall kan sådana temagranskningar göras. I
de enskilda stödbesluten kan det anges vilka beviskrav för uppkomna kostnader som ställs i
samband med rekvirering av medel.
Vid slutredovisning av investeringsstöd ska en redogörelse över projektets genomförande bifogas.
Av redogörelsen ska framgå hur projektet genomförts, hur väl de uppsatta målen uppfyllts samt de
effekter projektet uppnått.
Slutredovisning ska göras inom ett år från beslutet fattats eller i vad som föreskrivs i det enskilda
beslutet.
Förlängning av projekttiden
Har ett projekt/investering blivit fördröjt kan bidragstagaren mot skriftlig anhållan samt med
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motivering beviljas förlängd projekttid. Observera att samtliga kostnader som hör till projektet även
skall vara betalda under projekttiden för att kunna godkännas.
Kompletterande stöd
Huvudregeln är att en ansökan inte behandlas på nytt om projektet/investeringen blivit dyrare än
beräknat. Undantag kan göras om investeringens innehåll väsentligt ändrats och som är av stor
betydelse för att uppnå de näringspolitiska målen, eller om andra särskilda skäl föreligger.
Kontroll och återkrav
Landskapsregeringen har rätt att utföra inspektioner hos en stödmottagare för att utreda
förutsättningarna för att bevilja och utbetala stöd samt för att se om villkoren för att bevilja och
utbetala stöd har iakttagits. Stödmottagaren är skyldig att lämna de upplysningar som är nödvändiga
för att granskningen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt.
Finansiell kontroll utförs av landskapsrevisionen.
Eventuella återkrav kan beslutas om i enlighet med vad som föreskrivs i landskapslagen om lån,
räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om garantier samt i näringsstödslagen för
landskapet Åland.

