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Ab Jan-Ove Management Oy
Kyrkovägen 9 B
67700 Karleby

Ärende
Beslut om beviljande av infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användningen av biogas i trafiken i anbudsförfarandet som ordnades 1–30.9.2019.

Stödsökande
Ab Jan-Ove Management Oy (senare även ”stödsökande”)
2635844-9

Anbud

Kyrkovägen 9 B
67700 Karleby
Biogas tankningsstationer i Österbotten (senare även ”projekt”).
Anbudet gäller två gastankningsanläggningar. Enligt uppgifterna vid tidpunkten av
givandet av beslutet kommer gastankningsanläggningar att placeras i Vörå och Pedersöre. Placering av anläggning i Vörå har inte preciserats i anbudet. Anläggning i
Pedersöre placeras i Mysinge, Eurooppatie 443, på fastigheten 599-409-12-2, koordinaterna är N 7058417.521 E 289410.666.
Anbud gällande investeringsprojekt som gäller gastankningsanläggningar i enlighet
med 4 § 1 punkten i statsrådets förordning om infrastrukturstöd för främjande av
eltrafik och för användning av biogas i trafiken 2018–2021 (498/2018, senare även
”infrastödsförordning”).

Avgörande
Energimyndigheten beviljar stödsökande (senare även ”stödmottagare”) infrastrukturstöd så som fastställs närmare i motiveringen till beslutet i det anbudsförfarande
som ordnades 1–30.9.2019.
Stödets maximibelopp och stödets andel av de godtagbara kostnaderna
Stödet beviljas för att användas för godtagbara kostnader till följd av att projektet
fullföljdes, emellertid så att stödets högsta belopp uppgår till högst 375 600 euro.
Dessutom får stödets andel högst täcka 40 procent av de godtagbara kostnaderna.
Rätt till stöd
Stödmottagarens rätt att få stöd förfaller om projektet inte har genomförts inom
18 månader efter att detta beslut har delgivits. Utbetalning av stödet ska sökas
senast fyra (4) månader efter att projektet tagits i bruk i enlighet med detta beslut,
det vill säga senast 22 månader efter att detta beslut har delgivits.
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Beskrivning av ärendet
Energimyndigheten ordnade 1.-30.9.2019 ett anbudsförfarande gällande infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och användning av biogas i trafiken.
Stödsökande har genom sitt anbud som lämnades inom den utsatta tiden, det vill
säga 30.9.2019, ansökt om infrastrukturstöd i grupp 1 i enlighet med infrastödsförordningen (investeringsprojekt för gastankningsanläggning). Stödsökandens anbud gäller två gastankningsanläggningar.

Motiveringar
Genomförande av anbudsförfarandet och stödet som delas ut
Anbud i grupp 1 har i enlighet med 8 § 2 mom. i infrastödsförordningen lämnats i
en omfattning som är över 20 procent större än anslaget som avsetts för gruppen.
Sålunda överensstämmer stödet som ska delas ut med anslagen som allokeras till
gruppen, det vill säga 1,5 miljoner euro.
Grunder och förutsättningar för beviljande av stöd
Allmänna förutsättningar
Enligt 4 § 1 punkten i infrastödsförordningen kan stöd beviljas för investeringsprojekt för fasta gastankningsanläggningar som är belägna utanför sådana överförings- och distributionsnät som omfattas av naturgasmarknadslagen (587/2017)
och som i första hand är avsedda för påfyllning av fordon med ett gasformigt drivmedel som framställts av biomassa, antingen i komprimerad eller flytande form.
De allmänna förutsättningarna enligt 5 § 1 mom. i infrastödsförordningen för att
infrastrukturstöd kan beviljas är att projektet inte skulle genomföras eller den nya
teknik som ingår i projektet inte skulle tas i bruk utan stödet, att den gastankningsanläggning eller det laddningssystem som ingår i projektet tas i bruk inom 18
månader från det att beslutet om beviljande av stöd fattades, det, innan beslutet
om beviljande av stöd fattas, inte i fråga om projektet har fattats något sådant
bindande investeringsbeslut, gjorts någon sådan beställning av en huvudanordning,
fattats något sådant beslut om inledande av byggnadsarbetet eller ingåtts någon
annan sådan förbindelse som innebär att det inte längre är möjligt att inhibera
projektet utan betydande ekonomisk förlust och att inget annat offentligt stöd har
beviljats för projektet.
Enligt 5 § 3 mom. i infrastödsförordningen är förutsättning för att infrastrukturstöd
ska beviljas även att avtal mellan verksamhetsutövare som gäller gastankningsanläggningen eller laddningssystemet baserar sig på öppenhet, jämlikhet och ickediskriminering, gastankningsanläggningen står fritt till alla användares och konsumenters förfogande, utan några diskriminerande villkor, med undantag för behövliga identifierings-, användnings- och betalningsvillkor, alla tider på dygnet, med
undantag för nödvändiga reparations-, service- och underhållsavbrott, och att gastankningsanläggningens minimikapacitet för fortlöpande påfyllning är 100 kilogram
per timme, och utöver detta ska volymen hos tankningsanläggningens lager möjliggöra påfyllning av minst 200 kilogram gas per timme.
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Stödmottagaren har i sitt anbud visat att projektet uppfyller de ovan givna förutsättningarna för beviljande av infrastrukturstöd i enlighet med 4 § och 5 § i infrastödsförordningen.
Omständigheter som påverkar beräkningen av jämförelsetalet
Enligt 10 § 1 mom. i infrastödsförordningen baserar sig jämförelsen av de anbud
som lämnats in vid ett anbudsförfarande med andra anbud som inlämnats i samma
grupp på ett jämförelsetal som räknats fram.
Enligt 11 § 1 mom. i infrastödsförordningen beviljas stöd till de anbud som inom
sin egen grupp fått det lägsta jämförelsetalet inom ramen för anslaget med beaktande av vad som föreskrivs om fördelningen av stödbeloppet, om också alla andra
förutsättningar enligt infrastödsförordningen uppfylls och det inte föreligger något
sådant hinder för beviljande av stöd som anges i lag eller denna förordning.
Stödmottagaren har i sitt anbud angett att följande koefficienter kommer att uppfyllas:
koefficienten 0,8, om det vid varje gastankningsanläggning som ingår i projektet
finns möjlighet till snabb påfyllning av tunga fordon eller påfyllning av kondenserad
gas. (Koefficient för snabb tankning eller tankning av kondenserad gas)
koefficienten 0,9, om varje gastankningsanläggning som ingår i projektet är belägen på högst en kilometers avstånd från en landsväg som hör till det i EU:s direktiv
2014/94/EU avsedda transeuropeiska transportnätverket TEN-T inom Finlands territorium. (TEN-T koefficient)
koefficienten 0,7, om det är fråga om ett projekt som inbegriper ny teknik. (Koefficient för ny teknik)
Koefficienterna som gäller projektet har beaktats i beräkningen av jämförelsetalen
i enlighet med vad som uppges i anbudet
Jämförelsetalet som räknats fram för stödmottagarens anbud hör till de anbud som
fått de lägsta jämförelsetalen med beaktande av anslaget i 8 § 1 mom. i infrastödsförordningen.
Fastställande av det högsta stödbeloppet
Godtagbara kostnader för projektet
Godtagbara kostnader enligt 12 § 2 mom. i infrastödsförordningen kan vara direkta
kostnader för investeringen som föranleds av anskaffningen och installationen av
maskiner och anordningar, av byggnadstekniska arbeten och av röjnings- och jordbyggnadsarbeten.
Bedömningen av de godtagbara kostnaderna uppgår i anbudet till 939.000 euro.
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Stödets belopp och dess andel av de godtagbara kostnaderna
Enligt 12 § 1 mom. infrastödsförordningen kan stödandelen av de godtagbara kostnaderna vara högst 40 procent ifall det är frågan om ett projekt som utnyttjar ny
teknik.
Stödets andel av de godtagbara kostnaderna är enligt anbudet 40 procent.
Utgående från de uppgifter som stödmottagaren har gett i sitt anbud har Energimyndigheten fastställt stödets högsta belopp till 375 600 euro.
Stödets slutliga belopp bekräftas på ansökan i beslutet gällande utbetalning av stödet.

Villkor för stödbeslutet
Införande av projektet
Projektet ska tas i bruk inom 18 månader efter att detta beslut har delgivits.
Stödmottagaren ska till ansökan om utbetalning bifoga en tillräcklig utredning om
datum då projektet togs i bruk.
Om projektet inte har tagits i bruk inom den ovan angivna tiden förfaller stödmottagarens rätt till utbetalning av det beviljade stödet.
Utbetalning av stöd
Stödmottagaren ska lämna in en ansökan om utbetalning till Energimyndigheten
inom fyra (4) månader efter att projektet har tagits i bruk i enlighet med detta
beslut. Stödet utbetalas utgående från de faktiska godtagbara kostnaderna. Stöd
betalas dock inte utöver det högsta belopp som fastställts i detta beslut. Lägre stöd
kan betalas än vad som fastställts som högsta stödbelopp i detta beslut.
Till ansökan om utbetalning fogas en utredning om tidpunkten då projektet tas i
bruk, en tillförlitlig kostnadsutredning om faktiska kostnader och betalda kostnader
gällande projektet, anmälan om försäkringsskydd för egendom som är föremål för
stödet eller annan motsvarande beredskap i fall en skada sker, rapport av en i 1
kap. 2 § 1 punkten i revisorslagen (1141/2015) avsedd revisor om hans eller hennes observationer som gäller kostnaderna som redovisats inom projektet under
hela den tid som projektet varat och en slutrapport om projektets resultat och vilka
möjligheter de medför i fråga om utnyttjande.
Om stödmottagaren inte lämnar in ansökan om utbetalning inom den utsatta tiden
förfaller stödmottagarens rätt till utbetalning av det beviljade stödet med stöd av
29 § 1 mom. i statsunderstödslagen (688/2001).
Ändringar i projektet
Det får ske mindre ändringar i projektet om ändringarna inte påverkar det beräknade jämförelsetalet utgående från vilket projektet fick ett positivt stödbeslut. Förändringarna får inte heller påverka förutsättningarna för beviljande av stödet.
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Om det efter att detta beslut getts sker ändringar i hur förutsättningarna uppfylls
så att förutsättningarna för beviljande av stöd inte längre uppfylls kan Energimyndigheten besluta om att avbryta utbetalningen av stödet i enlighet med 19 § i statsunderstödslagen.
Utrednings- och anmälningsskyldighet och Energimyndighetens rätt att få ta del av
information
Stödmottagaren ska anmäla till Energimyndigheten om ändringar i ägande eller
besittning av egendom som är föremål för stödet eller användningen eller användbarheten av denna omedelbart efter händelsen men senast två (2) månader efter
det inträffade.
Stödmottagaren är skyldig att på Energimyndighetens begäran skicka in uppgifter
om användningen och/eller funktionen hos den egendom som understötts samt de
uppgifter som behövs för övervakningen av att utbetalningsvillkoren följs.
Energimyndighetens kontrollrätt
Energimyndigheten har rätt att genomföra kontroller av stödmottagarens ekonomi
och verksamhet i den omfattning som de är nödvändiga med tanke på övervakningen av utbetalningen av stödet och användningen av det. Energimyndigheten
har dessutom rätt att vid behov granska verksamheten i enlighet med beslutet eller
ekonomin och verksamheten för genomförande av projektet i enlighet med 16 § i
statsunderstödslagen.
Bokföringsskyldighet
Stödmottagaren ska föra en projektbokföring om projektet som en del av stödmottagarens bokföring enligt bokföringslagen (1336/1997). Ett separat kostnadsställe
eller konto eller något annat motsvarande ska användas så att användningen av
stödet utan svårigheter kan övervakas.
Bevarande av uppgifterna
Stödmottagaren ska bevara alla verifikat och övrigt bokföringsmaterial som gäller
verkställandet av det understödda projektet enligt bokföringslagen (1336/1997).

Tillämpade bestämmelser
Statsrådets förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken 2018–2021 4 § 1 punkt, 5 §, 8 §, 10 §, 11 §, 12 §,
14 §, 16 § och 17 §.
Statsunderstödslagen 16 §, 19 § och 29 §

Ändringssökande
Ändring i ett beslutet får sökas hos förvaltningsdomstolen på det sätt som bestäms
i förvaltningsprocesslagen (434/2003).
Anvisningar om ändringssökande bifogas.
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Mer information
Vid behov ges närmare information av konkurrenssakkunnig Roland Magnusson,
029 5050 111, roland.magnusson@energiavirasto.fi
Energimyndighetens kontaktuppgifter
Adress: Fågelviksgränden 2 A, 00530 Helsingfors
Växel: 029 505 0000
E-post: kirjaamo@energiavirasto.fi
www.energiavirasto.fi

Bilaga

Anvisning om begäran om omprövning

Utdelning

Ab Jan-Ove Management Oy

Avgift

200 €

ENERGIAVIRASTO
ENERGIMYNDIGHETEN

ANVISNING OM BEGÄRAN OM OMPRÖVNING
Rätt till omprövning
Ändring i Energimyndighetens givna beslutet får sökas hos Energimyndigheten i
den ordning som anges i förvaltningslagen (434/2003).
Rätt till begäran om omprövning har den som beslutet gäller eller vars rätt, skyldighet eller förmån beslutet omedelbart påverkar.

Tidsfrist
Begäran om omprövning ska tillhandahållas inom trettio (30) dagar efter det att
beslutet har fattats. Vid uträkning av tidsfristen inberäknas inte dagen när beslutet
delgavs. Om sista dagen av en tidsfrist infaller på en helgdag, lördag eller självständighetsdag, första maj, julafton eller midsommarafton upphör tidsfristen vid
utgången av påföljande arbetsdag.

Omprövningsbegärans innehåll
Begäran om omprövning ska göras skriftligen. Av omprövningsbegäran ska framgå:


namnet på och hemorten för den som begär omprövning,



postadress och telefonnummer för att kunna sända meddelanden till den
som begär omprövning,



beslut i vilket omprövning söks,



i vilka punkter i beslutet söks omprövning och hurudana ändringar yrkas på,
och



på vilka grunder omprövning begärs.

Omprövningsbegäran ska undertecknas av den som begär omprövning, eller av
den lagliga företrädaren eller ombudet. Om talan för den som begär omprövning
förs av hens lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har
upprättat omprövningsskrivelsen, ska även denna persons namn, hemkommun
och postadress uppges i omprövningsskrivelsen.

Bilagor till begäran om omprövning
Skrivelsen skall åtföljas av:


beslutet som är föremål för begäran om omprövning i original eller en kopia,



bevis på vilken dag beslutet delgetts eller annan utredning om när tidsfristen
börjar, och



handlingar som den som begär omprövning åberopar till stöd för begäran,
om de inte redan tidigare lämnats in hos Energimyndigheten.

Ombudet ska foga en fullmakt till omprövningsbegäran om inte huvudmannen gett
ombudet fullmakt muntligen hos omprövningsmyndigheten. Advokaten eller allmänna rättsbiträdet ska förete en fullmakt endast om omprövningsmyndigheten
bestämmer det.

ENERGIAVIRASTO
ENERGIMYNDIGHETEN

Inlämnande av begäran om omprövning
Omprövningsskrivelsen ska sändas inom utsatt tid till Energimyndigheten under
adressen
Energimyndigheten
Fågelviksgränden 2 A
00530 HELSINGFORS
e-post: kirjaamo@energiavirasto.fi
Bestämmelserna i anvisningen om begäran om omprövning ska iakttas vid vite att
omprövningsbegäran inte behandlas om inte lagligt hinder kan påvisas inom utsatt
tid.
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ANVISNING OM SÖKANDE AV ÄNDRING GÄLLANDE AVGIFTEN
Enligt 11 b § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) kan en avgiftsskyldig som anser att det skett ett fel gällande avgiften för offentligrättsliga
prestationer som nämns i 6 §, begära omprövning inom sex månader från fastställandet av avgiften hos den myndighet som fastställt avgiften.

