30 oktober 2017

Underlag du skickar med vid ansökan om
investeringsstöd för biogas (gödselbaserad eller
inte):
1. Namn på insatsen.
2. Om du är skyldig att redovisa moms för den verksamhet som ansökan avser.
3. Om du har ansökt om eller beviljats andra stöd för samma investering d.v.s. Om din
verksamhet fått annat statligt, kommunalt eller offentligt stöd under de senaste tre
beskattningsåren.
4. Varför du vill genomföra investeringen.
5. Plats för den verksamhet som utvecklas genom investeringen.
6. Budgeterad utgift och budgeterad total anskaffningsutgift för investeringen och hur
investeringen ska finansieras.
7. Slutdatum för investeringen.
8. Vilket år investeringen ger full effekt inom verksamheten.
9. Företagets nuvarande verksamhet.
10. Förväntad ekonomisk livslängd för investeringen.
11. Hur investeringen påverkar ekonomin och arbetstiden.
12. Vilken utbildning samt branscherfarenhet du har som har betydelse för den verksamhet
som du söker stöd för.
13. Hur företagets ägarstruktur ser ut.
14. Vilka företag som du eventuellt har kopplingar till? Du ska ange namn, ägarandel i
procent, årsarbetskraft, årsomsättning och balansomslutning.
15. Vilka företag som eventuellt äger andelar i ditt företag? Du ska ange namn, ägarandel i
procent, årsarbetskraft, årsomsättning och balansomslutning.
16. Om du utvecklar ny verksamhet genom investeringen.
17. Hur stark den sökande upplever att konkurrensen på marknaden är för produkten eller
tjänsten.
18. Hur du bedömer att marknaden kommer att utvecklas de närmaste två åren.
19. Om investeringen är ny för företaget eller medför ny teknik eller nya metoder.
20. Konsekvenser om du inte får stöd.
21. Om investeringen påverkar energianvändningen i företaget. I så fall behöver du ange
energiproduktion och energianvändning före och efter investeringen.
22. Om du fått energirådgivning.
23. Gödselslag, djurslag, antal djur, producerad mängd rågas samt storlek på rötkammare.
24. Om du producerar bio-el, hur stor mängd el du producerar, mängd värme du genererar vid
sidan av produktionen och hur mycket av värmen som används.
25. Installerad effekt för den nya energikällan.
26. Om du ska samarbeta med något annat företag, nätverk eller organisation i samband med
investeringen.
27. Ange hur många kubikmeter rötrest du kommer att hantera per år.
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28. Om du har ett jordbruksföretag eller är medlem i ett jordbrukshushåll, vilken inriktning
jordbruket har samt jordbruksareal.

De bilagor som den sökande ska bifoga beroende på vad ansökan avser är:
1. Företagets senaste balans- och resultaträkning alternativt tidigare ägares bokslut om det
finns tillgängligt.
2. Öppningsbalansräkning, om inte uppgifterna i punkt 1 går att få fram.
3. Tillstånd eller godkännanden som krävs för investeringen.
4. Ritningar vid ny-, om- eller tillbyggnad.
5. Lånelöfte eller lånehandlingar om insatsen finansieras med hjälp av banklån.
6. Kopior av offerter eller annan redovisning av att budgeterade utgifter för investeringen är
rimliga. Detta gäller såvida det inte finns en enhetskostnad för nybyggnation av den
stalltyp som du ska bygga.
7. Kopia av ansökan eller beslut om annat stöd om den sökande har sökt eller beviljats
sådant.
8. Intyg om firmatecknare, om inte den sökanden är en enskild firma.
9. Andra bilagor som har betydelse för ansökan.
För fullständig lista över frågor, se e-tjänst för ansökan.
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