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Beslut 
På basen av tidigare beslut ÅLR 2019/6795 gällande stöd till Svinryggens Deponi Ab för 
biogasanläggning, beslöt landskapsregeringen att fastställa villkor för densamma. 
Villkoren anges i bilaga I121E22. 
 
Stödet utgör 20 %, högst 830 051 euro, av de stödberättigade kostnaderna. Kostnaderna 
påförts moment 72010 Främjande av hållbar energiomställning. 
 
Landskapsregeringen beslöt samtidigt att upphäva beslut I119E41 från 27.11.2019, vilket 
omfattade villkor som nu bör uppdateras. 
 
Motivering 
Ålands landskapsregering antog 3.5.2019 principer för beviljande av investeringsstöd för 
en biogasanläggning. Utgående från utvärderingen av inkomna ansökningar beslöt 
landskapsregeringen den 16.10.2019 att bevilja Svinryggen Deponi Ab ett stöd för 
uppförande av en biogasanläggning för bioavfall på Åland. Besvär inlämnades mot 
beslutet och efter att Högsta förvaltningsdomstolen förkastat besvären vann beslutet laga 
kraft 11.3.2021. 
 
Bakgrund 
Landskapsregeringen har för avsikt är att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar 
hantering av bioavfall där produkter som biogas och näringsämnen tas tillvara på ett 
effektivt sätt. Biogasprocessen är en central del i en cirkulär ekonomi, vilket 
överensstämmer med målsättningarna i Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. 
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Lagrum 
Det stöd som avses i detta beslut har beviljats med stöd av följande rättsakter och 
föreskrifter. 
 
Lagstiftning och principer: 
Landskapslag (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om 
landskapsgaranti 
Ålands landskapsregerings ”Principer för beviljande av investeringsstöd för 
biogasanläggning” av den 3 maj 2019 
Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilka vissa 
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 
108 i fördraget, EUT L 187, 26.6.2014 s. 1. 
 

 



Villkor för utbetalning av understöd 

Villkoren baserar sig på de uppgifter Svinryggens Deponi Ab 
inlämnat i sin ansökan om understödet. Dessa villkor är fastslagna 
för att tydliggöra vilka villkor som råder. 

Stödet utgör 20 % av de stödberättigade kostnaderna, dock högst 
830 051 euro, för uppförande av en biogasanläggning för bioavfall 
vid Svinryggens deponi i Jomala kommun. 

Biogasanläggningen ska vara driftsatt senast efter tre år, det vill 
säga 15.4.2024, och uppnå samtliga villkor i detta beslut senast 
efter sex år, det vill säga 15.4.2027. Avvikelser av betydelse från 
den inlämnade projektplanen samt förlängning av projekttiden ska 
omgående meddelas landskapsregeringen och godkännas för att 
projektet fortsättningsvis ska vara stödberättigat. 

Företagets kontaktperson för projektet och dennes kontaktuppgifter 
ska meddelas landskapsregeringen senast inom maj månad 2021. 

En årlig rapport över anläggningens funktion och produktion ska 
tillsändas landskapsregeringen för att uppvisa att villkoren för 
stödet uppfylls. Rapporten ska omfatta hela kalenderår. 
Rapporteringskravet upphör efter att tio hela driftår rapporterats. 
Med driftår avses kalenderår efter att anläggningen driftsatts. 
Rapporten ska vara landskapsregeringen tillhanda före utgången av 
februari månad påföljande år. 

Enligt ”Principer för beviljande av investeringsstöd för 
biogasanläggning” fastslagna 3.5.2019 och de i ansökan 
utvärderade kriterierna ska anläggningen: 
1. ha en kapacitet att mottaga minst 3 500 ton bioavfall per år,
2. på ett av landskapsregeringen godkänt sätt hantera

komposterbart avfall från hushåll, död fisk och slaktavfall (av
biproduktförordningens kategori 2 och 3),

3. ha en nettoproduktion av metangas på minst 300 000 Nm3/år,
4. av rötresten förädla en godkänd gödselprodukt för jordbruk om

totalt minst 600 ton torrsubstans/år,
5. producera en ekologisk gödselprodukt samt
6. producera fordonsgas.

Verksamhetens mottagningsavgift för respektive avfallstyp ska inte 
överstiga 170 euro/ton, exkluderat konsumentprisindexjustering 
(2020 referensår) dock så att medeltalet på mottagningsavgiften 
under verksamhetens första tio driftår är högst 100 euro/ton, 
exkluderat konsumentprisindexjustering (2020 referensår). Ålands 
landskapsregering kan på ansökan av särskilda skäl justera den 
högsta mottagningsavgift som får tas ut för avfallet. 

Bilaga I121E22



Utbetalning mot redovisning 
Stödet får användas som finansiering av de kostnader som anses 
stödberättigade och projektrelaterade samt utbetalda från och med 
16.10.2019. 
 
För personal som anställts av stödmottagaren och som timredovisar 
arbetad tid i projektet eller för timanställd personal ska 
projektdagbok eller annan tidsredovisning föras där det ska framgå 
dag för dag hur många timmar personen har arbetat i projektet samt 
vad personen har arbetat med. 

 
Landskapsregeringen betalar ut stödet mot ansökan från 
stödmottagaren. Utbetalning sker som regel i efterskott. Stödet 
täcker mervärdesskatt endast där denna uppkommer som verklig 
kostnad. Verifikationer och övrigt bokföringsmaterial för de 
redovisade kostnadsposterna ska insändas till landskapsregeringen 
med ansökan. Ansökan om utbetalning ska undertecknas av 
behörig person. 
 
Stödet utbetalas genom redovisning i skild ansökan om utbetalning 
av stöd jämte lägesrapport. Stödet kan utbetalas i flera delar genom 
delredovisningar som kan göras med ett intervall om minst två 
månader. Stödet kan utbetalas som maximalt 20 % av de godkända 
kostnaderna i respektive ansökan, dock totalt högst 830 051 euro. 
De sista 20 % av investeringsstödet betalas inte ut förrän ansökan 
om utbetalning av stöd, slutrapport med uppföljning av villkoren 
för stöd är mottagen och godkänd av landskapsregeringen. 
 
Återkrav av beviljat stöd 
Det beviljade stödet jämte ränta kan helt eller delvis återkrävas till 
landskapet: 
a. om stödmottagaren använt bidragsmedlen på annat sätt än för 

avsett ändamål, 
b. om stödmottagaren i sin ansökan om stöd eller utbetalning på 

någon väsentlig punkt lämnat felaktiga uppgifter eller 
hemlighållit uppgifter som i väsentlig grad skulle inverkat på 
beviljandet eller på utbetalningen av stödet, 

c. om stödmottagaren inte iakttagit villkor beträffande det 
beviljade bidraget, 

d. om stödmottagaren vägrat lämna uppgifter, handlingar eller 
annat material som behövs för uppföljningen eller vägrat att i 
tillräcklig utsträckning hjälpa till med granskningen, eller 

e. om förutsättningarna för beviljandet av stödet väsentligt har 
förändrats, 

f. landskapsregeringen inte godkänner ansökan om förändring 
eller 

g. om stödmottagaren utan vägande skäl har inställt eller i 
väsentlig grad har inskränkt den verksamhet som ligger till 
grund för stödet innan tio driftår genomförts. 

 



Om brott vid utverkande av stöd som anges i detta beslut och om 
missbruk av stödet stadgas i strafflagen (FFS 39/1889). 
 
Lagrum 
Det stöd som avses i detta beslut har beviljats med stöd av följande 
rättsakter och föreskrifter: 

Landskapslag (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur 
landskapets medel samt om landskapsgaranti 
Ålands landskapsregerings ”Principer för beviljande av 
investeringsstöd för biogasanläggning” av den 3 maj 2019 
Kommissionens förordning (EU) nr 1069/2009 av den 21 
oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter 
och därav framställda produkter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel och om upphävande av förordning 
(EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter). 
Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 
2014 genom vilka vissa kategorier av stöd förklaras förenliga 
med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i 
fördraget, EUT L 187, 26.6.2014 s. 1. 

 


