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Beslut

Nr 5
Ålandskomposten Ab:s ansökan om investeringsstöd för
komposteringsanläggning
ÅLR 2017/2513
92 S4
Överfört från enskild föredragning 30.5.2017.
Bakgrund
Ålandskomposten Ab har 29.3.2017 lämnat in en ansökan om
investeringsstöd för en komposteringsanläggning. Anläggningen är
kostnadsberäknad till 553.000 euro och företaget ansöker om 200.000
euro i investeringsstöd för en komposteringsanläggning med
komposttrumma.
Beslut
Landskapsregeringen beslöt att bevilja 200.000 euro i stöd för
Ålandskomposten Ab:s komposteringsverksamhet enligt beslut i brev nr
88 S4, 19.5.2017. Stödet beviljas under förutsättning att lagtinget åter
beviljar medel för ändamålet i en tilläggsbudget senare under året. Stödet
beviljas mot redovisning av kostnader och ska redovisas senast
31.3.2018. Ålandskomposten Ab ska följa landskapslagen (1988:50) om
lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om
landskapsgaranti.
Motivering
EU:s biproduktförordning innehåller de övergripande kraven på hantering
av animaliska biprodukter i en komposteringsanläggning. Nationella
bestämmelser finns i lagen om animaliska biprodukter (FFS 517/2015),
vilken även gäller i landskapet.
Biproduktsförordningen innehåller omfattande krav på
verksamhetsutövaren men även krav på medlemsländerna. Artikel 4.4
anger att medlemsländerna ska se till att de har ett tillfredsställande

2 (2)
system på sitt territorium för att animaliska produkter ska behandlas,
användas eller bortskaffas i enlighet med biproduktförordningen.
Landskapsregeringen bedömer att det finns behov av minst en anläggning
i landskapet som behandlar animaliska biprodukter. Det företag som visat
på de längst komna planerna är Ålandskomposten Ab. Därför beviljas
Ålandskomposten Ab hela investeringsstödet på 200.000 euro.
I tilläggsbudget 2 för år 2015 togs 200.000 euro upp som stöd för
investeringar för omhändertagande och behandling av bioavfall. I
tilläggsbudget 5 för år 2015 ändrades momentet till ett
reservationsanslag. Medlen för stödet drogs in i samband med bokslutet
för 2016 och kommer därför att budgeteras i tilläggsbudget 2 för 2017.
Stödet villkoras därför med att lagtinget beviljar medel för ändamålet.
Ett stöd på högst 200.000 euro kan beviljas enligt regeln för stöd av
mindre betydelse, s.k. de minimis-stöd (kommissionens förordning
1407/2013). Enligt den regeln är ett stöd som inte överstiger 200.000
euro och som beviljas ett företag under tre på varandra följande
beskattningsår av så liten betydelse att det inte behöver anmälas på
förhand till kommissionen. Landskapsregeringen konstaterar att
Ålandskomposten Ab inte fått något finansieringsstöd under de tre
senaste åren.
Landskapslagen (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur
landskapets medel samt om landskapsgaranti innehåller bestämmelser
bl.a. om redovisning av stöd och när stöd kan återkrävas.
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