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Anvisningar till ansökan
- Utbetalning av stöd för gödselgas
A. Stödgrundande period
Stödperioden börjar 1 oktober 2016 och varar i tolv månader till och med den 30 september 2017. Den
stödgrundande perioden är antingen hela stödperioden eller en kortare period. Du som ansökte om
inkludering efter 30 september 2016 räknar från och med ditt inkluderingsdatum till och med 30 september
2017.

B. Sökande
Fyll i namn, adress och organisationsnummer för det företag som äger anläggningen. Fyll i telefonnummer
och e-postadress till er kontaktperson. Om du ansöker om stöd för flera anläggningar ska du lämna in en
ansökan för varje anläggning

C. Biogasproduktion under den stödgrundande perioden
Du räknar produktion under den period som du angivit under ”A. Stödgrundande period”. Antingen från
och med 1 oktober 2016 till och med 30 september 2017 eller från ditt inkluderingsdatum till och med 30
september 2017.
Producerad mängd gas
Den producerade gasen ska mätas med gasmätare. Om du inte kunde mäta gasen med gasmätare under
den stödgrundande perioden kan du redovisa produktionen enligt ett av följande alternativ:




Mängden el i kWh som producerades under den stödgrundande perioden.
Levererad mängd rågas i Nm3 som producerades under den stödgrundande perioden.
Mängd fordonsgas i Nm3 som producerades under den stödgrundande perioden.

Om du redovisar enligt någon av dessa tre alternativ ska du, vid kontroll, kunna styrka dina uppgifter med
leveranskvitton, elmätare eller annat. Om du inte kan styrka detta kan du bli skyldig att betala tillbaka
stödet.
Gasens huvudsakliga slutliga användningsområde
Välj endast ett huvudsakligt användningsområde.
Vad gasen användes till under den stödgrundande perioden
Här anger du slutprodukten för gasen för ditt företag. Om du levererade el, värme eller kyla anger du
mängderna i kWh. Det som facklades bort anger du också i kWh.
Om du levererade rågas till ett företag som i sin tur producerar fordonsgas anger du att gasen användes till
rågas (leverans för uppgradering). Om du producerar fordonsgas anger du att gasen användes till
fordonsgas.
Du ska också ange mängden gas som användes i det egna företaget utan intäkt till biogasanläggningen. Det
är den gas som användes i det egna företaget, och som inte syns i anläggningens bokföring som en intäkt,
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som ska anges. Om den gas som användes i det egna företaget är bokförd som en intäkt i anläggningens
bokföring ska den alltså inte tas med här. Gas som användes i biogasprocessen ska inte heller räknas med.

D. Anläggningens substrat under den stödgrundande perioden
Ange de olika typerna av substrat, i ton våtvikt, som du rötat under den stödgrundande perioden. Om du är
inkluderad efter 1 oktober 2016 räknar du mängden substrat från och med din inkluderingsdag.

E. Driftsekonomi för den stödgrundande perioden
Ange de intäkter och produktionskostnader som hör till biogasanläggningen. Om företaget driver
verksamhet utöver biogasanläggningen måste du särredovisa intäkterna och kostnaderna för
biogasanläggningen. Då ska du inte ange intäkter och kostnader för hela företaget. Du ska inte räkna med
avskrivningar, de räknar vi ut som en schablon med hjälp av dina uppgifter om investeringar i anläggningen.
Om du har kostnader eller intäkter som inte framgår av bokföringen, till exempel kostnader för eget arbete,
ska du räkna med dessa kostnader och skriva en kommentar om hur du gjort beräkningarna.
Du ska styrka de ekonomiska uppgifter som du lämnar i ansökan. Detta gör du genom att bifoga ett utdrag
ur bokföringen där biogasanläggningen särredovisas. Utdraget ska bestå av en huvudbok för alla konton
som berör biogasanläggningen. Utdraget ska endast omfatta de transaktioner som avser
biogasanläggningen under stödperioden och inte omfatta företagets eventuella övriga verksamhet.

F. Årets investeringar
Ange anskaffningsutgiften, eventuellt investeringsstöd och den planenliga avskrivningstiden för de
eventuella investeringar som gjorts i anläggningen under den stödgrundande perioden. De uppgifter som
du redovisat när du ansökte om inkludering ska inte redovisas igen.
Anskaffningsutgift: Ange priset för de varor och tjänster du köpt för de investeringar du gjort under den
stödgrundande perioden (exklusive moms om du är momsredovisningsskyldig).
Investeringsstöd: Ange de offentliga ekonomiska stöd som du har fått till de investeringar du gjort under
den stödgrundande perioden. Du kan ha fått stöden från till exempel Energimyndigheten,
landsbygdsprogrammet eller andra stödprogram. Du ska ange investeringsstöden i samma kolumn som
investeringens anskaffningsutgift, det vill säga på raden under.
Planenlig avskrivningstid: Du ska ange den ekonomiska livslängd som anläggningstillgångar skrivs av på.
Om olika investeringar har olika planenliga avskrivningstider måste du dela upp investeringarna på flera
kolumner (investering A, B, C och så vidare) så att det framgår vilka utgifter som har vilka investeringsstöd
och vilken avskrivningstid. Du kan fortsätta på annat papper om du behöver fler än tre kolumner.

G. Tidsåtgång och konsultstöd
Fyll i hur mycket tid du lagt ner på att söka stödet samt om du tog hjälp av en konsult.

H. Egenkontroll av metanläckage
Den här uppgiften är med som en påminnelse. Det är ytterst viktigt att du genomför din rutin för att söka
efter gasläckor. Om det vid kontroll framkommer att du inte har genomfört rutinen och att du inte har
dokumenterat läckor och åtgärder kan du bli skyldig att betala tillbaka stödet.
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På Jordbruksverkets hemsida finns ett exempel på hur en rutin för läcksökning kan se ut samt vilka kraven
på läcksökningen är. Kraven står även i Statens jordbruksverks föreskrifter SJVFS 2016:20 om statligt stöd
till produktion av biogas från gödsel.

I. Försäkran, samtycke och underskrift
Du ska försäkra att du inte är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska
kommissionen som förklarar ett stöd ogiltigt och oförenligt med den inre marknaden.
Om din anläggning producerar för fordonsgas och du har inlett din verksamhet efter den 30 december 2011
ska du försäkra att du inte rötar spannmål och andra stärkelserika grödor, socker och oljegrödor.
Du måste samtycka till att Näringsdepartementet får publicera de uppgifter som kan komma att krävas om
stödbeloppet överstiger 500 000 euro, detta enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Vilka
uppgifter som behöver publiceras står i bilaga III i förordningen och det är bland annat stödmottagarens
namn, stödbeloppet, företagets storlek och region på NUTS II-nivå.
Du måste vara behörig firmatecknare för att skriva under ansökan. Om du ansöker om utbetalning för en
ekonomisk förening, stiftelse eller liknande ska en behörig firmatecknare skriva under ansökan. Kom ihåg
att datera och underteckna ansökan.
Skicka in din ansökan
Skicka blanketten via något av följande alternativ:
 e-post: registrator@jordbruksverket.se
 brev till:
Jordbruksverket
Jordbrukarstödsenheten
551 82 Jönköping

