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Statsrådets förordning
om stöd för skrotning av torvproduktionsmaskiner åren 2022–2023

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):
1§
Tillämpningsområde
Denna förordning innehåller bestämmelser om sådant specialunderstöd enligt 5 § 3 mom. i
statsunderstödslagen som inom ramen för statsbudgeten beviljas av statens medel för skrotning
av torvmaskiner.
2§
Statsbidragsmyndighet
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten är statsbidragsmyndighet i fråga om
det statsunderstöd som avses i denna förordning.
3§
Stödets förenlighet med Europeiska unionens inre marknad
Stödet beviljas som stöd av mindre betydelse 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.
4§
Stödmottagare
Stödet beviljas företag.
5§
Förutsättningar för beviljande av stöd
En förutsättning för att skrotningsstöd ska beviljas är att sökanden har antecknats i det i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) avsedda företags- och organisationsdatasystemet
före 2020 och att sökanden visar upp ett skrotningsintyg enligt 9 §.

Stöd beviljas endast för torvmaskiner som anskaffats före 2020. Stöd beviljas dock inte för
torvmaskiner som anskaffats mer än 15 år före tidpunkten för ansökan om stöd.
Stöd beviljas endast en gång för samma skrotningsfärdiga maskin.
En ytterligare förutsättning för beviljande av stöd är att anslag som reserverats för betalning
av understöd står till förfogande.
6§
Stödberättigande torvproduktionsmaskiner
Stöd beviljas för följande skrotningsfärdiga maskiner som är avsedda för upptagning av frästorv eller för bearbetning av torvmosse i syfte att ta upp frästorv:
1) samlar- och sugvagnar,
2) fräsar,
3) vändare,
4) strängläggare,
5) utjämningsskruvar.
Stöd beviljas dock inte för skrotningsfärdiga maskiner för produktion av stycketorv.
7§
Stödbelopp
Statsbidragsmyndigheten beräknar skrotningsstödet för en torvmaskin enligt följande formel:
stödbeloppet= stödprocenten * maskinens anskaffningspris.
Den stödprocent som avses i 1 mom. är
1) 80 procent, om maskinen har anskaffats mindre än fem år före tidpunkten för ansökan om
stöd,
2) 60 procent, om maskinen har anskaffats minst fem år men mindre än 10 år före tidpunkten
för ansökan om stöd,
3) 30 procent, om maskinen har anskaffats minst fem år men mindre än 15 år före tidpunkten för ansökan om stöd.
8§
Ansökan om stöd
Ansökan om stöd görs elektroniskt via den för ändamålet avsedda webbtjänsten. Den som
ansöker om stöd ska lämna de uppgifter och utredningar som behövs för att ärendet ska kunna
avgöras.
Av ansökan och dess bilagor ska åtminstone följande uppgifter framgå:
1) sökandens officiella namn, kontaktuppgifter och hemort, företagets bransch samt företags- och organisationsnummer,
2) tillverkningsnummer, modell, märke och andra behövliga identifieringsuppgifter för en i
6 § avsedd skrotningsfärdig maskin,
3) en redogörelse för maskinens anskaffningspris och anskaffningsår,
4) ett i 9 § avsett skrotningsintyg,
5) en redogörelse för andra stöd av mindre betydelse som beviljats under det innevarande
och de två föregående beskattningsåren,
6) övriga uppgifter som statsbidragsmyndigheten begär i ansökningsanvisningarna.
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9§
Skrotningsintyg
Den som ansöker om stöd ska i samband med skrotningen begära ett skrotningsintyg som
bevis på att maskinen har skrotats. Statsbidragsmyndigheten fastställer blanketten för skrotningsintyget.
Skrotningsintyget ska innehålla åtminstone följande uppgifter:
1) skrotningsföretagets namn, företags- och organisationsnummer och kontaktuppgifter,
2) identifieringsuppgifter för den skrotningsfärdiga maskinen,
3) uppgifter om maskinens ägare,
4) skrotningsställets underskrift samt datum, namnförtydligande och eventuell stämpel.
10 §
Beviljande och utbetalning av stöd
Statsbidragsmyndigheten beslutar om beviljande av stöd. Stödet betalas till stödmottagaren i
en enda post i samband med stödbeslutet.
11 §
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december
2023.

Helsingfors den xx december 2021

Näringsminister Mika Lintilä

Specialsakkunnig Nicoleta Kaitazis
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