Statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall
Syftet med statsunderstöd
Miljöministeriet kan bevilja statsunderstöd för investeringar och projekt som hänför sig till insamling,
transport och lagring av oljeavfall samt för informationskampanjer som hänför sig till insamling av
oljeavfall år 2020. Målet med statsunderstödet är att främja riksomfattande insamling av oljeavfall
och lämnande av oljeavfall till behandling på behörigt sätt. Den statliga stödordningen förebygger
således att oljeavfall hanteras på ett oändamålsenligt sätt eller kommer ut i miljön. Sammanlagt
2 000 000 euro har reserverats för den statliga stödordningen för år 2020. Understöd beviljas från
moment 35.10.65 i statsbudgeten (oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften).
Stödordningen hänför sig till Green deal-avtalet om utveckling av den riksomfattande
oljeavfallshanteringen.

Green deal-avtalet om utveckling av den riksomfattande oljeavfallshanteringen
Miljöministeriet och Miljöindustrin och -tjänster YTP rf som representerar avfallsbranschen ingick ett
Green deal-avtal om utveckling av den riksomfattande oljeavfallshanteringen den 7 mars 2019.
Målen är att främja insamling och återvinning av oljeavfall. Alla företag som samlar in, transporterar
eller behandlar oljeavfall och som har ett verksamhetsställe i Finland kan ansluta sig till avtalet. Det
går att ansluta sig till avtalet genom att ingå en förbindelse som avses i avtalet. De företag som har
anslutit sig till avtalet förbinder sig att främja målen för behandling och återvinning av oljeavfall och
att genomföra de åtgärder för utveckling av oljeavfallshanteringen som nämns i avtalet.

Tillämpliga bestämmelser
Statsunderstöd beviljas med stöd av 7 § 1 mom. i lagen om oljeavfallsavgift (894/1986), statsrådets
förordning om statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall (5/2019) samt
statsunderstödslagen (688/2001). Statsunderstöd beviljas som stöd av mindre betydelse, dvs. som
så kallat de minimis-stöd, med iakttagande av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om
tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av
mindre betydelse. Statsunderstödet är beroende av prövning, dvs. miljöministeriet fattar beslut om
statsunderstöd på basis av sökandens ansökan. Vid beviljandet av understödet iakttas även lagen
om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet (429/2016).

Användningsändamål för understöd
Understöd kan beviljas för
1) investeringar i anordningar och utrustning som behövs för insamling, transport eller lagring
av oljeavfall,
2) utvecklingsprojekt eller inledande projekt som främjar insamling av oljeavfall särskilt utanför
stadsregionerna eller som främjar att oljeavfall av olika kvalitet hålls åtskiljs,
3) sådana informationskampanjer i anslutning till insamling av oljeavfall som främjar
kännedomen om hur oljeavfall tillvaratas och lämnas till insamling på behörigt sätt.

Förutsättningar för beviljande av understöd
En förutsättning för att understöd ska beviljas är att företaget har godkänts för eller införts i
avfallshanteringsregistret enligt 142 § 1 mom. 2 punkten i avfallslagen (646/2011) eller att företaget
har ett miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (527/2014) för behandling av oljeavfall. Understöd kan
endast beviljas företag som har skött betalningen av skatter och lagstadgade

socialförsäkringsavgifter samt övriga lagstadgade skyldigheter. En förutsättning för att understöd
ska beviljas är dessutom att företaget har anslutit sig till Green deal-avtalet om utveckling av den
riksomfattande oljeavfallshanteringen genom att ingå en i avtalet avsedd förbindelse. Förbindelsen
ska sändas för godkännande via webbplatsen sitoumus2050.fi innan ansökningstiden går ut.
Understöd kan inte beviljas om sökanden har beviljats annat understöd för samma ändamål.
Understöd får inte beviljas en kommun för mottagning och behandling av farligt avfall enligt 32 § 2
mom. i avfallslagen.
Vid bedömningen av beviljande av understöd beaktas även de allmänna förutsättningarna för
beviljande av statsunderstöd enligt 7 § 1 och 2 mom. i statsunderstödslagen samt förutsättningarna
för beviljande av enskilt stöd enligt 4 § i lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för
ekonomisk verksamhet.
Understöd beviljas för användningsändamål som nämns under punkt 4 till alla sökande som uppfyller
förutsättningarna för beviljande av understöd. Om ansökningarna är så många att anslagen inte
räcker till för alla sökande som uppfyller förutsättningarna för beviljande av understöd, bedöms
ansökningarna och ställs i rangordning. Understöd beviljas då enligt rangordning till så många
sökande som anslagen räcker till. Bedömningen utförs så att ansökningarna poängsätts på skalan
0-6 enligt följande kriterier:
1) Förmåga att främja insamling av oljeavfall: Projektet främjar insamling av oljeavfall särskilt
utanför stadsregionerna eller avfallsinnehavarnas kännedom om hur oljeavfall lämnas till
insamling. (0-2 poäng)
2) Förmåga att främja att oljeavfall av olika kvalitet hålls åtskiljs: Projektet främjar att
oljeavfall hålls åtskiljs då det tillvaratas, insamlas, transporteras och lagras eller
avfallsinnehavarnas kännedom om hur avfall av olika kvalitet hålls åtskiljs. (0-2 poäng)
3) Kontinuitet: I ansökan anvisas planer och resurser för fortsatt verksamhet som hänför sig
till insamling, transport eller lagring av oljeavfall efter att det projekt som är föremål för
statsunderstöd har genomförts. (0-2 poäng)

Understödsbelopp och godtagbara kostnader
Understöd kan beviljas till 50 procent av de godtagbara totalkostnaderna utan mervärdesskatt för
investeringen, projektet eller informationskampanjen. Det totala beloppet av de stöd av mindre
betydelse som beviljats ett företag får dock uppgå till högst 200 000 euro under tre skatteår i följd. I
fråga om det totala beloppet av stöd av mindre betydelse beaktas alla stöd av mindre betydelse som
beviljats företag som tillhör samma koncern under innevarande skatteår eller de två föregående
skatteåren oberoende av vilken myndighet som beviljat stödet. Om maximibeloppet av sökandens
stöd av mindre betydelse överskrids som en följd av att understödet beviljas, beviljas sökanden inget
understöd alls.
Godtagbara kostnader är
1) kostnader för anskaffning och installation av anordningar eller utrustning,
2) kostnader för ibruktagande av anordningar eller utrustning och för utbildning av den
driftspersonal som detta förutsätter,
3) skäliga löne- och resekostnader för personer som deltar i genomförandet av
utvecklingsprojekt eller inledande projekt eller informationskampanjer,
4) kostnader för anskaffning av informationsmaterial som behövs för informationskampanjer
och för presentation eller spridning av sådant material.
5) Revisors uttalande

Att ansöka om understöd
Understöd söks genom att till miljöministeriet lämna in ansökningsblanketten för insamling, transport
och lagring av oljeavfall samt de bilagor som nämns på den. Ansökningsblanketten ska fyllas i
omsorgsfullt och undertecknas. Enligt 10 § i statsunderstödslagen ska sökanden i samband med
ansökan om statsunderstöd till statsbidragsmyndigheten lämna riktiga och tillräckliga uppgifter om
ändamålet med statsunderstödet samt om de andra omständigheter som statsbidragsmyndigheten
behöver känna till för att avgöra ansökan.
Ansökningsblanketten jämte bilagor ska skickas per e-post till miljöministeriet på adressen
kirjaamo@ym.fi eller per post på adressen Miljöministeriet, Registratorskontoret, PB 35, 00023
Statsrådet. Ansökningstiden pågår den 5 Februari - 31 Mars 2020. Ansökan ska ha kommit in till
miljöministeriet innan ansökningstiden går ut. Försenade ansökningar beaktas inte. Efter att ha
behandlat ansökan skickar miljöministeriet ett skriftligt statsunderstödsbeslut till sökanden.
Statsunderstödsmottagaren är skyldig att iaktta villkoren för användning av statsunderstöd som
framgår av bilagan till statsunderstödsbeslutet. Det är bra att bekanta sig med dessa villkor redan
innan statsunderstöd söks.
Ansökan om statsunderstöd ska göras innan projektet inleds. Ett investeringsprojekt anses ha inletts
när ett bindande beslut om investering har fattats. Ett utvecklingsprojekt och ett inledande projekt
anses ha inletts när ett bindande beslut om investering har fattats eller leveransbeställningar har
gjorts eller andra arbeten som hänför sig till oljeavfallshantering eller utrustning och anordningar som
hänför sig därtill har inletts. En informationskampanj anses ha inletts när planering, sammanställning
eller produktion av informationsmaterial har påbörjats eller när en beställning av planering,
sammanställning eller produktion av informationsmaterial har gjorts.

Utbetalning av understöd
Understödet betalas i efterskott på ansökan i en post på grundval av en utredning av användningen
av understödet samt de faktiska kostnaderna. Det understöd som betalas ut är 50 procent av de
faktiska godtagbara kostnaderna, dock högst det belopp som beviljats i understöd. Investeringar,
projekt eller informationskampanjer som är föremål för understöd bör genomföras senast den 31
Oktober 2020. Understödstagaren ska till miljöministeriet lämna in en ansökan om utbetalning och
en redovisning för användningen av understödet utan dröjsmål efter att det projekt som är föremål
för understöd har genomförts, dock senast vid den tidpunkt som nämns i statsunderstödsbeslutet.

