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Statsrådets förordning

Nr 975

om ändring av statsrådets förordning om privata säkerhetstjänster

Utfärdad i Helsingfors den 18 november 2010

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från inrikesministeriet,
ändras i statsrådets förordning om privata säkerhetstjänster (534/2002) 5 § 2 mom. 2 punk-

ten samt
fogas till förordningen nya 4 a och 4 b § som följer:

4 a §

Ansökan om godkännande som utbildare av
väktare i användningen av maktmedel

Godkännande som utbildare i använd-
ningen av maktmedel söks skriftligen. I ansö-
kan ska sökandens namn och adress samt
personbeteckning eller födelsetid nämnas.
Till ansökan ska fogas en utredning om
sådan på godkänt sätt fullgjord utbildning för
utbildare i användningen av maktmedel som
avses i 23 a § 1 mom. i lagen om privata
säkerhetstjänster. I fråga om skytteinstruk-
törsutbildningen ska till ansökan dessutom
fogas en utredning enligt vapentyp om sådan
på godkänt sätt fullgjord skytteinstruktörsut-
bildning som avses i 23 a § 2 mom. i nämnda
lag.
Till ansökan om förnyat godkännande ska
fogas en utredning om sådan på godkänt sätt

fullgjord repetitionsutbildning som avses i
23 a § 3 mom. i lagen om privata säkerhets-
tjänster.
Polisstyrelsen kan yrka att sökanden läm-

nar in även andra utredningar som gäller
förutsättningarna för godkännande.

4 b §

Beslut om godkännande som utbildare av
väktare i användningen av maktmedel

I beslutet om godkännande som utbildare i
användningen av maktmedel ska nämnas
1) den godkända personens namn samt

personbeteckning eller födelsetid,
2) giltighetstiden för godkännandet, och
3) eventuella villkor och begränsningar.
I beslutet kan även göras andra nödvändiga

anteckningar.
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5 §

Ansökan om godkännande som väktare och
som tillfällig väktare

— — — — — — — — — — — — —
Till ansökan skall fogas
— — — — — — — — — — — — —
2) en utredning om sådan på godkänt sätt
fullgjord specialutbildning i att använda

maktmedel som avses i 29 § 1 mom. i lagen
om privata säkerhetstjänster och om sådan
lydnadskontroll för en hund som avses i 31 §
2 mom. i nämnda lag och som den hund som
medförs vid utförandet av uppgifterna har
genomgått på godkänt sätt, samt
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1 de-
cember 2010.

Helsingfors den 18 november 2010

Inrikesminister Anne Holmlund

Lagstiftningsråd Pertti Normia
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Statsrådets förordning

Nr 976

om ändring av 9 § förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Utfärdad i Helsingfors den 18 november 2010

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisnings- och kulturminis-
teriet,
ändras i förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009)

9 § som följer:

9 §

Priserna per enhet för specialundervisning i
vissa fall

Utan hinder av bestämmelserna om grade-
ring av priset per enhet i 4 § 3—5 mom.,
höjs priset per enhet för utbildningsanordna-
ren enligt 2—4 mom. gällande sådan utbild-
ning som utbildningsanordnaren getts i sär-
skild uppgift inom specialundervisningen
som avses i 20 § 2 mom. i lagen om yrkesut-
bildning (630/1998).
Vid beräkningen av priset per enhet för
den utbildning som avses i 1 mom. höjs de
priser per enhet som beräknats per studerande
för de olika utbildningsområdena inom yr-
kesutbildningen med ett belopp som fås när
nämnda utbildningsområdesspecifika priser
per enhet multipliceras med 1,31.
I fråga om finansieringen av undervisning
och handledning som ordnas för handikap-
pade studerande i tränings- och rehabilite-
ringssyfte och på finansieringen av förbere-
dande utbildning för invandrare inför den
grundläggande yrkesutbildningen tillämpas
det genomsnittliga pris per enhet som med
stöd av 23 § lagen om finansiering av under-

visnings- och kulturverksamhet föreskrivs för
yrkesutbildning multiplicerat med 1,65.
Det pris per enhet som beräknats för ut-

bildningsanordnaren enligt 2 och 3 mom.
höjs i fråga om gravt handikappade stude-
rande med ett belopp som fås när det genom-
snittliga pris per enhet som fastställts för
yrkesutbildning med stöd av 23 § i lagen om
finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet multipliceras med 1,12. Om ord-
nandet av utbildningen förutsätter att den stu-
derande har ett personligt skolgångsbiträde,
höjs priset per enhet för en sådan studerande
dessutom med ett belopp som fås när nämnda
genomsnittliga pris per enhet multipliceras
med 2,72.

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2011.
Förordningen tillämpas första gången när

priserna per enhet bestäms för år 2011.
På finansiering som har beviljats före

denna förordnings ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
Åtgärder som verkställigheten av förord-

ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 november 2010

Undervisningsminister Henna Virkkunen

Regeringsråd Tarja Lehtinen
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Statsrådets förordning

Nr 977

om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk år 2011

Utfärdad i Helsingfors den 18 november 2010

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministe-
riet, föreskrivs med stöd av 7 § 4 mom. och 30 § 2 mom. i lagen om strukturstöd till jordbruket
(1476/2007):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid beviljande
av investeringsstöd för gårdsbruk enligt 7 § i
lagen om strukturstöd till jordbruket
(1476/2007) till en sådan sökande som upp-
fyller de villkor för beviljande av stöd som
anges i statsrådets förordning om investe-
ringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till
unga jordbrukare (299/2008).
Denna förordning tillämpas på ansök-
ningar som gäller investeringar som kan be-
viljas stöd enligt fullmakten att bevilja ränte-
stödslån under moment 30.20.49 i statsbud-
geten för 2011 eller av de medel som anvisas
för bidrag för investering i gårdsbrukets ut-
vecklingsfonds dispositionsplan för 2011.

2 §

Tillämpningen av gemenskapens lagstiftning
om statligt stöd och stöd som finansieras med

medel ur program

Nationellt stöd kan beviljas för investe-
ringar som avses i denna förordning, förutsatt
att investeringen uppfyller villkoren i kom-
missionens förordning (EG) nr 1857/2006
om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i

fördraget på statligt stöd till små och medel-
stora företag som är verksamma inom pro-
duktion av jordbruksprodukter och om änd-
ring av förordning (EG) nr 70/2001.
När investeringsstöd enligt 4—9 § beviljas

i stödregionerna A och B som avses i bilaga
1 till statsrådets förordning om nationellt stöd
till södra Finland 2008 (63/2008), bortsett
från Åland, tillämpas dessutom kommissio-
nens beslut K(2008) 696 om godkännande av
ett finskt nationellt stödprogram för genom-
förande av särskilt artikel 141 i Akten om
villkoren för Republiken Österrikes, Republi-
ken Finlands och Konungariket Sveriges an-
slutning.
När stöd beviljas för investeringar enligt 4

och 9 § tillämpas dessutom kommissionens
beslut K(2007) 3779 om godkännande av
programmet för utveckling av landsbygden i
Fastlandsfinland för programperioden
2007—2013.

2 kap.

Investeringar i husdjursskötsel

3 §

Bygginvesteringar inom husdjursskötseln

Med husdjursskötsel avses i denna förord-
ning mjölkboskaps- och nötkreatursskötsel,
svinhushållning, får- och getskötsel, höns-
och fjäderfähushållning samt hästhushåll-
ning.
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Med byggnader, konstruktioner eller an-
läggningar som behövs inom husdjurssköt-
seln avses produktionsbyggnader med rast-
gårdar, sådana foderförråd som är gastäta
eller av annat slag och som behövs inom
husdjursproduktionen, gödselstäder samt så-
dana värmecentraler som producerar värme
huvudsakligen för produktionsbyggnader
som används inom husdjursskötseln och fo-
derförråd och som i övrigt uppfyller de krav
på stödberättigande värmecentraler som
anges i 26 §. Värmecentraler anses dock vara
byggnader som behövs inom husdjurssköt-
seln bara om den producerade värmen är
avsedd att användas enbart i en produktions-
byggnad eller ett foderförråd, eller i en ma-
skinhall eller reparationsverkstad som anslu-
ter sig till dessa. Om värme produceras för
flera byggnader som behövs inom husdjurs-
skötseln eller för flera byggnader som behövs
inom husdjursskötseln och annan produktion,
bestäms stödet för värmecentralen utgående
från stödnivån för den byggnad som huvud-
delen av värmen är avsedd för.
När det gäller investeringar enligt 4–8 §,
räknas kostnader som orsakas av att en ma-
skinhall eller reparationsverkstad eller någon
annan sådan lokal inne i en produktionsbygg-
nad eller någon annan byggnad enligt 2 mom.
byggs, utvidgas eller repareras grundligt inte
som stödberättigande kostnader, liksom inte
heller kostnader som hänför sig till de
nämnda objekten utan att ha något direkt
samband med husdjursproduktion.

4 §

Mjölkboskaps- och nötkreatursskötsel

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utvidg-
ning och grundlig reparation av byggnader,
konstruktioner eller anläggningar som behövs
inom mjölkboskaps- och nötkreatursskötseln.
Om utfodringen av mjölk- eller nötboskap
inte baserar sig på ett fast monterat utfod-
ringssystem, kan stöd i samband med sådant
byggande som avses i 1 mom. beviljas för
anskaffning av foderutdelningsanordningar
eller fullfodervagnar inom de enhetskost-
nadsgränser som gäller för utfodringssystem.
Stöd beviljas inte för anskaffning av kom-
paktlastare eller minitraktorer.

Stöd kan beviljas för bygginvesteringar
som gäller produktionsbyggnader som be-
hövs inom mjölkboskapsskötseln bara om det
för den gårdsbruksenhet som ansökan gäller
har fastställts en referenskvantitet för mjölk
enligt 4 och 6 § i lagen om genomförande av
Europeiska gemenskapens kvotsystem för
mjölk och mjölkprodukter (355/1995), som
senast den 31 mars 2015 motsvarar kravet på
en 8 100 liter stor referenskvantitet per
mjölkkoplats enligt antalet djurplatser på lä-
genheten efter att investeringen har genom-
förts på gårdsbruksenheten. Om refe-
renskvantiteten inte senast den 31 mars 2015
motsvarar den referenskvantitet som legat till
grund för beviljandet av stöd och om antalet
djurplatser på gårdsbruksenheten samtidigt
överstiger antalet djurplatser i relation till
referenskvantiteten, kan stödet riktas endast
till den del av de godtagbara byggkostna-
derna som senast den 31 mars 2015 motsva-
rar den befintliga referenskvantitetens rela-
tiva andel av den referenskvantitet för mjölk
som krävs på basis av antalet djurplatser.

5 §

Svinhushållning

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utvidg-
ning och grundlig reparation av byggnader,
konstruktioner eller anläggningar som behövs
inom svinhushållningen.

6 §

Får- och getskötsel

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utvidg-
ning och grundlig reparation av byggnader,
konstruktioner eller anläggningar som behövs
inom får- och getskötseln.

7 §

Höns- och fjäderfähushållning

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utvidg-
ning och grundlig reparation av byggnader,
konstruktioner eller anläggningar som behövs
inom produktionen av fjäderfäkött.
Inom äggproduktionen kan stöd beviljas

för investeringar där hönsburar ersätts med
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inredda burar som uppfyller kraven i djur-
skyddslagen (247/1996) och i de bestämmel-
ser eller föreskrifter som utfärdats med stöd
av den. Inom äggproduktionen kan stöd dess-
utom beviljas för investeringar där äggpro-
duktionsmetoden ändras så att burhönshus
byts ut mot sådana flervåningssystem för fri-
gående hönor eller golvhönshus som uppfyl-
ler kraven i djurskyddslagen.
Stöd beviljas dock inte för kostnader som
beror på en sådan areal- eller volymökning
hos en produktionsbyggnad som en investe-
ring enligt 2 mom. förutsätter, eller på en
ökning av antalet hönsplatser när hönsburar
ersätts med inredda burar.

7 a §

Begränsning av antalet djurplatser inom
svin-, broiler- och kalkonsektorn

Stöd för nybyggnad och utvidgning av pro-
duktionsbyggnader inom svin, broiler- och
kalkonsektorn kan år 2011 beviljas i en om-
fattning som motsvarar sammanlagt högst det
utökade antalet djurplatser som blivit oanvänt
år 2010 av det maximala antalet på 33 000
tilläggsdjurplatser som är fastställt i 7 a § i
statsrådets förordning om styrning av inves-
teringsstöd för gårdsbruk år 2010 (735/2009).

8 §

Hästhushållning

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utbygg-
nad och grundlig reparation av stall eller
andra produktionsbyggnader som behövs för
hästuppfödning.
Stöd beviljas inte för nybyggnad, utbygg-
nad eller grundlig reparation av maneger eller
för andra investeringar som hänför sig till
serviceverksamhet inom hästhushållningen.

3 kap.

Investeringar som anknyter till växtodling

9 §

Växthusproduktion

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utbygg-

nad och grundlig reparation av byggnader
som behövs inom växthusproduktionen. Som
sådana byggnader betraktas också värmecen-
traler i den mån de producerar värme för
växthus. På uppvärmningssystem för växthus
och på värmecentraler tillämpas det som fö-
reskrivs i 26 §.
Ett växthus kan betraktas som en byggnad

som berättigar till stöd, om
1) det har uppförts på betongsockel, be-

tongpelare eller annan motsvarande fast
grund,
2) det har ett uppvärmnings- och ett venti-

lations- eller kylsystem,
3) täckmaterialet är glas, flerskiktsmaterial

eller dubbel plastfolie och avsett för växthus.

10 §

Täckdikning

Stöd kan beviljas för täckdikning av åker.
Beviljandet av stöd förutsätter att täckdik-
ningen är förenlig med bestämmelserna i
statsrådets förordning om kvalitetskrav och
maximikostnader för stödberättigad åkerdrä-
nering (333/2008).
Stöd beviljas inte för täckdikning av ut-

fallsdiken och inte heller för investeringar i
små pumpstationer.

11 §

Torkanläggningar

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utvidg-
ning och grundlig reparation av varm- och
kalluftstorkar som är avsedda för torkning av
spannmål eller hö samt för anskaffning av
vagnstorkar för spannmål.
Stöd som beviljas i form av understöd kan

beviljas höjt med fem procentenheter, om
torkanläggningen används för att torka två
eller flera gårdsbruksenheters spannmål eller
hö. Behovet av torkanläggningskapacitet som
är avsedd för gemensamt bruk ska visas på
lämpligt sätt och en väsentlig del av torkan-
läggningens totalkapacitet ska vara avsedd
för torkning av spannmål från en eller flera
gårdsbruksenheter som innehas av någon an-
nan än sökanden.
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12 §

Produktlager

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utvidg-
ning och grundlig reparation av lager för
jordbruksprodukter.
Förhöjt stöd kan beviljas för nybyggnad,
utvidgning och grundlig reparation av lager
för trädgårdsprodukter, om stöd för lagring
av trädgårdsprodukter enligt 12 § i lagen om
nationella stöd till jordbruket och trädgårds-
odlingen (1559/2001) betalas för lagring av
produkterna.

13 §

Skördemaskiner för gemensamt bruk

Stöd kan beviljas för anskaffning av så-
dana skördemaskiner för gemensamt bruk
som behövs inom trädgårdsproduktion på fri-
land eller annat jordbruk. En väsentlig del av
maskinens brukstid ska utnyttjas vid skörd på
en eller flera gårdsbruksenheter som innehas
av någon annan än sökanden. Gemensamt
bruk som två eller flera jordbrukare tillämpar
ska visas på lämpligt sätt.

4 kap.

Andra produktionsinriktningar

14 §

Pälsdjursuppfödning

Stöd kan beviljas för
1) bygginvesteringar som föranleds av att
pälsdjursuppfödningen av miljöskyddsskäl
flyttas från ett grundvattenområde till en ny
plats,
2) nybyggnad, utvidgning och grundlig re-
paration av skugghus, oisolerade djurhallar,
utrymmen för förvaring av foder och gödsel-
städer samt för kringgärdande av farmen med
ett stängsel som hindrar djuren från att
rymma från farmen,
3) bygginvesteringar som gäller dricksvat-
tensystem i åretruntbruk eller en gemensam
gödselstad för två eller flera pälsdjursfarmer
samt för att förse befintliga skugghus med
vattentäta underlag.

Beviljandet av stöd enligt 1 mom. 1 punk-
ten förutsätter att pälsdjursuppfödningen på
grundvattenområdet måste upphöra till följd
av ett myndighetsbeslut. Understöd kan be-
viljas bara till den del de godtagbara kostna-
derna föranleds av att det byggs en pälsdjurs-
farm vars produktionskapacitet motsvarar ka-
paciteten på den farm som enligt myndighets-
beslutet ska läggas ned.

15 §

Biodling

Stöd kan beviljas för anskaffning av biku-
por som behövs vid biodling, för nybyggnad,
utvidgning och grundlig reparation av be-
handlingslokaler och lager samt för anskaff-
ning av honungsslungor.

16 §

Vissa andra produktionsinriktningar

Stöd kan beviljas för investeringar som
gäller nybyggnad, utvidgning eller grundlig
reparation av byggnader, konstruktioner eller
anläggningar som behövs vid svampodling,
uppfödning av vilt i hägn eller plockning av
vilda bär och svampar.
Stöd beviljas inte för investeringar som

främjar uppfödning av vildsvin, struts, emu
och bison i hägn eller produktion av kött som
härrör från dessa djur.

5 kap.

Särskilda investeringar

17 §

Iordningställande av jordbruksprodukter för
försäljning

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utvidg-
ning och grundlig reparation av byggnader,
konstruktioner och anläggningar som behövs
vid iordningställande av jordbruksprodukter
och för anskaffning av maskiner och anord-
ningar. Stöd beviljas dock inte för investe-
ringar som hänför sig till iordningställande av
renkött för försäljning eller för investeringar
som gäller äggpackerier.
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Den verksamhet som stödet avser ska hu-
vudsakligen utnyttja gårdsbruksenhetens rå-
varor. Produkterna ska beredas för försälj-
ning till återförsäljare eller vidareförädlare.
Beviljandet av stöd förutsätter att produk-
ten efter åtgärden fortfarande är en jordbruks-
produkt enligt bilaga I till fördraget om Euro-
peiska unionens funktionssätt.

18 §

Investeringar som främjar miljöskydd, dju-
rens välbefinnande och produktionshygien

Stöd kan beviljas för investeringar som
medför extra kostnader som hänför sig till
skydd eller förbättring av miljön, förbättrade
hygienförhållanden för jordbruksföretag som
bedriver husdjursskötsel eller till husdjurens
välbefinnande. Stöd för extra kostnader kan
dock beviljas bara om de minimikrav i fråga
om miljö, hygienförhållanden och husdjurens
välbefinnande som fastställts för produk-
tionssektorn och stödobjektet i fråga i Euro-
peiska unionens lagstiftning överskrids med
hjälp av investeringen. Om de krav i den
nationella lagstiftningen som gäller motsva-
rande omständigheter överskrider de motsva-
rande kraven i unionens lagstiftning och om
investeringen måste genomföras i enlighet
med minimikraven i den nationella lagstift-
ningen, är kostnaden extra bara till den del
också kraven i den nationella lagstiftningen
överskrids med hjälp av den.
Sådant stöd som avses i 1 mom. beviljas
inte för investeringar som gäller nybyggnad
eller utvidgning. Stöd kan beviljas bara för
stödberättigande merkostnader för
1) sådana fasta komadrasser för mjölk- och
dikor samt avelstjurar och båsmattor för an-
dra nötkreatur som installeras i en produk-
tionsbyggnad,
2) sådana fasta anläggningar och system
som är avsedda för avsvalkning av enskilda
djur och som installeras i ett svinhus, med
undantag för kostnader för ventilationsanord-
ningar i svinhus,
3) att avlägsna grisningshäckar och bygga
om grisningsboxar vid övergång till fri gris-
ning,
4) att ersätta spaltgolv i en svinbox med ett
golv som till minst två tredjedelar har fast
underlag,

5) att förstora utfodringshäckarna för sin-
suggor så att utfodringshäcken är minst 650
millimeter bred,
6) en mekanisk anordning för utdelning av

strö eller motsvarande material som svinen
kan böka i som är fast installerad i svinstallet,
7) sådana fasta anordningar eller system

som installeras i svinstallets gödselränna och
används för att kyla ned gödseln så att göd-
selgaserna minskar,
8) nybyggnad, utvidgning eller grundlig

reparation av en sådan byggnad, konstruktion
eller anläggning, eller anskaffning av en så-
dan anordning som ska användas för att lagra
eller bränna kadaver av döda nötkreatur, får,
getter, svin, fjäderfän eller pälsdjur. Ifall lag-
randet eller brännandet berör döda får eller
getter förutsätter beviljandet av stöd att in-
vesteringen genomförs på ett område där
jord- och skogsbruksministeriet med stöd av
lagen om djursjukdomar (55/1980) har be-
stämt att kadavren av djurslaget i fråga ska
samlas upp.

19 §

Förbättring av arbetsmiljön

Stöd kan beviljas för anskaffning av
mjölkningssystem, utrustning för utgödsling,
behandlingsburar för nötkreatur, ensilageskä-
rare, foderutdelningsanordningar eller fullfo-
dervagnar vars främsta syfte är att förbättra
arbetsförhållandena för dem som arbetar i
produktionsbyggnaden. Stöd kan dock bevil-
jas för anskaffning av ensilageskärare, foder-
utdelningsanordningar och fullfodervagnar
bara om sökanden inte tidigare har beviljats
stöd för samma ändamål. Stöd beviljas inte
för anskaffning av kompaktlastare eller mini-
traktorer.
Stöd beviljas inte för anskaffning av

mjölkningsrobotar och inte heller för investe-
ringar som omfattar grundlig reparation av en
produktionsbyggnad som används inom hus-
djursskötseln.

20 §

Andra värmecentraler

Utöver det som föreskrivs i 3—9 § kan
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stöd beviljas för byggande, utvidgning och
grundlig reparation av också andra sådana
värmecentraler på gårdsbruksenheter som
uppfyller kraven i 26 §, om de helt eller
delvis betjänar gårdsbruksenheternas produk-
tionsverksamhet.
En värmecentral anses vara en stödberätti-
gande byggnad bara till den del den värme
som den producerar är avsedd att utnyttjas
1) i byggnader och konstruktioner som är
nödvändiga inom gårdsbruksenhetens pro-
duktionsverksamhet, eller
2) i maskinhallar eller reparationsverkstä-
der som behövs för förvaring och reparation
av jordbruksmaskiner, eller i andra motsva-
rande lokaler.

21 §

Biogasanläggningar på gårdsbruksenheter

Stöd kan beviljas för byggande av anlägg-
ningar med hjälp av vilka det ur biomassa
kan produceras sådan gas som är avsedd för
uppvärmning av byggnader som behövs inom
produktionen på gårdsbruksenheter. Med
hjälp av anläggningen är det möjligt att pro-
ducera också annan energi som behövs för
gårdsbruksenhetens produktion.
Beviljandet av stöd förutsätter att
1) mer än hälften av den biomassa som
används i anläggningen härrör från en gårds-
bruksenhet som sökanden eller, om sökanden
är en sammanslutning, sammanslutningen el-
ler en delägare i sammanslutningen innehar,
och att
2) mer än hälften av den producerade ener-
gin används på en eller flera av de gårds-
bruksenheter som avses i 1 punkten.
Som biomassa betraktas råvara för bioen-
ergi och biprodukter från gårdsbruksenheten,
organiskt avfall från livsmedelstillverkare
och handeln samt slam från reningsverk och
avloppsslam från glesbebyggelse.
Stöd kan beviljas för godtagbara kostnader
för
1) byggande av sådana utrymmen som de
anordningar som hör till anläggningen förut-
sätter,
2) byggande av en gas- och slambehållare,
3) anskaffning av en reaktor som produce-
rar gas,

4) byggande av andra konstruktioner och
anordningar som är nödvändiga för produk-
tion och användning av biogas och för an-
skaffning av maskiner och utrustning som
behövs för dessa.

22 §

Hallar för förvaring av jordbruksmaskiner

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utvidg-
ning och grundlig reparation av hallar som
används för förvaring av jordbruksmaskiner.
Villkoret för att stöd ska kunna beviljas är att
maskinhallen är oisolerad och att fasaderna
huvudsakligen och de bärande konstruktio-
nerna i tillämpliga delar är av trä. Maskinhal-
len kan innehålla en värmeisolerad gårds-
verkstad för reparation av egna jordbruksma-
skiner förutsatt att den är måttligt stor med
beaktande av antalet maskiner och redskap på
gårdsbruksenheten och deras beskaffenhet.

23 §

Förvärv av en bebyggd jordbruksfastighet

För förvärv av en bebyggd jordbruksfastig-
het, kan stöd beviljas för följande ändamål:
1) betalning av inlösningsandel för en

gårdsbruksenhet eller en del av den när
gårdsbruksenheten på grund av avvittring el-
ler arvskifte förblir i sökandens uteslutande
ägo,
2) betalning av utjämning för en gårds-

bruksenhet som vid avvittring förblir i sökan-
dens uteslutande ägo,
3) betalning av utfyllnad av laglott för en

gårdsbruksenhet eller en del av den som tes-
tamenterats till sökanden, om hela gårds-
bruksenheten förblir i sökandens ägo,
4) förvärv av en gårdsbruksenhet eller en

del av den för vilken det har ansökts om
startstöd, om startstödet har sökts genom en
ansökan som anhängiggjorts senast den 31
december 2007 och startstöd har beviljats,
5) anskaffning av produktionsbyggnader

med mark.
Som godtagbara kostnader betraktas kost-

naderna för förvärv av sådana produktions-
byggnader eller produktionsbyggnader med
mark, konstruktioner eller anläggningar som
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används i jordbruket. Stöd kan dessutom be-
viljas för kostnader för jordbruksmark som
sökanden förvärvar i samband med en bygg-
nad till den del jordbruksmarkens andel inte
överskrider tio procent av alla stödberätti-
gande investeringskostnader. I de stödberätti-
gande kostnaderna beaktas byggnadens, kon-
struktionens eller anläggningens placering,
storlek, skick och användningsändamål i
jordbruket.
Stöd beviljas inte för förvärv av bostads-
hus eller skog. Stöd för förvärv av en be-
byggd jordbruksfastighet beviljas inte, om
sökanden på basis av en ansökan som an-
hängiggjorts den 12 maj 2008 eller senare har
beviljats startstöd för förvärv av en sådan
lägenhet eller del av en sådan lägenhet där
byggnaden finns och som hör till samma
gårdsbruksenhet. Med del av en lägenhet av-
ses både en kvotdel och ett outbrutet område
av en registerlägenhet.

24 §

Godtagbara kostnader för förvärv av en
bebyggd jordbruksfastighet

Som godtagbara kostnader räknas vederlag
för värdet av den förvärvade egendom som
använts för jordbruk, till den del den består
av
1) ett lån som sökanden enligt överlåtelse-
handlingen har förbundit sig att betala eller
ansvara för och som har beviljats med stöd av
lagen om strukturstöd, lagen om finansiering
av landsbygdsnäringar (329/1999), lagen om
strukturpolitiska åtgärder inom jord- och
skogsbruket (1303/1994), landsbygdsnä-
ringslagen (1295/1990), lagen om gårds-
bruksenheter (188/1977) eller annan lagstift-
ning som nämns i 59 § 1 och 2 mom. i
landsbygdsnäringslagen, eller en motsva-
rande statlig försäljningsprisfordran som har
uppstått med stöd av ovan nämnda lagstift-
ning eller lagen om gårdsbrukets utvecklings-
fond (657/1966),
2) en annan kredit som gäller den lägenhet
som förvärvas och som sökanden enligt över-
låtelsehandlingen har förbundit sig att betala
eller ansvara för,
3) den köpeskilling eller del av den som
senast när den sista låneposten lyfts ska beta-

las i pengar till säljaren eller till personer som
säljaren anger.

6 kap.

Begränsningar i fråga om byggande

25 §

Byggkostnader som inte omfattas av stöd

Stöd beviljas inte för kostnader för ny-
byggnad, utvidgning eller grundlig reparation
av
1) byggnader, konstruktioner och anlägg-

ningar som inte är nödvändiga ur produk-
tionssynpunkt,
2) lokaler vars användningsändamål är an-

nat än produktion av jordbruksprodukter.

26 §

Begränsningar i fråga om värmecentraler

Beviljandet av stöd för byggande, utvidg-
ning eller grundlig reparation av värmecen-
traler förutsätter att värmecentralen utnyttjar
spillvärme, värme från vattendrag, luften,
marken eller solen eller någon annan förny-
bar energikälla, inbegripet biomassa. För
byggande, utvidgning eller grundlig repara-
tion av en sådan värmecentral där det är
möjligt att utnyttja torv, kan stöd beviljas
endast om det i värmecentralen är möjligt att
producera värme också med hjälp av trä eller
någon annan förnybar energikälla.
Stöd beviljas inte för sådana kostnader för

värmecentraler som beror på att det är möjligt
att använda olja, stenkol eller något annat
motsvarande icke förnybart bränsle i värme-
centralen.

7 kap.

Stöd och ansökan om stöd

27 §

Stödets form och maximibelopp

Stöd för investeringar enligt denna förord-
ning beviljas i form av understöd, räntestöd
för räntestödslån eller stöd som ingår i stats-
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borgen, eller som en kombination av dessa,
med beaktande av de maximibelopp av stöd
och de stödformer som anges i bilagan till
denna förordning. Stöd kan beviljas förhöjt
med tio procentenheter för investeringar en-
ligt 4—9 § och 12 § 2 mom., om sökanden är
1) en fysisk person som uppfyller kraven
för beviljande av startstöd för unga jordbru-
kare, om det vid tiden för ansökan inte har
förflutit mer än fem år sedan etableringen,
2) en sammanslutning där alla delägare
eller medlemmar uppfyller villkoren i 1
punkten,
3) två eller flera lantbruksföretagare ge-
mensamt eller var för sig, om alla uppfyller
villkoren i 1 punkten.
Minst 60 procent och högst 80 procent av
de godtagbara kostnaderna kan beviljas i rän-
testödslån i enlighet med vad som anges i
bilagan i fråga om respektive stödobjekt. Om
den godtagbara totalkostnaden för en investe-
ring är mindre än 7 000 euro, beviljas stöd
dock inte i form av räntestöd.
Stöd som beviljas i form av understöd för
investeringar enligt 4 och 9 § och delfinan-
sieras av Europeiska unionens beviljas med
iakttagande av de begränsningar som anges i
programmet för utveckling av landsbygden i
Fastlandsfinland. Återstoden av det stöd som
tilldelas objektet beviljas uteslutande av na-
tionella medel. Understöd som är avsett för
andra investeringar beviljas uteslutande av
nationella medel.
Statsborgen kan beviljas bara för investe-
ringar i mjölkboskaps- och nötkreaturssköt-
sel. Statsborgen kan uppgå till högst 500 000
euro per investering.

28 §

Maximibeloppet av stöd i vissa fall

Investeringsstöd kan beviljas endast till
den del stödbeloppet inte överstiger 500 000
euro per gårdsbruksenhet under en period på
tre skatteår.
Det stödbelopp som avses i 1 mom. får
överstiga 500 000 euro, men inte 750 000
euro, om investeringen genomförs av två
lantbruksföretagare tillsammans eller av ett
jordbruksföretag med två delägare eller med-
lemmar som alla uppfyller kraven på företa-

gare i 2 kap. i statsrådets förordning om
investeringsstöd för gårdsbruk och om start-
stöd till unga jordbrukare.
Därtill får det stödbelopp som avses i 1

mom. överstiga 500 000 euro, men inte
1 000 000 euro, om investeringen genomförs
av minst tre lantbruksföretagare tillsammans
eller av ett jordbruksföretag med minst tre
delägare eller medlemmar som alla uppfyller
kraven på företagare i de bestämmelser som
nämns i 2 mom.
Vid tillämpningen av 2 och 3 mom. betrak-

tas personer som är varandras makar eller
sambor inte som två separata lantbruksföreta-
gare eller delägare eller medlemmar i ett
jordbruksföretag. Med sambo avses en per-
son som en lantbruksföretagare eller delägare
eller medlem i ett jordbruksföretag, utan att
ha ingått äktenskap, fortgående lever tillsam-
mans med i gemensamt hushåll under äkten-
skapsliknande förhållanden.
Om en fysisk person som är sökande har

fått investeringsstöd på grund av sitt delägar-
skap eller medlemskap i en sammanslutning
eller tillsammans med någon annan part, be-
aktas vid uträkningen av det ovan avsedda
maximibeloppet av stöd tidigare beviljat stöd
i samma proportion som ägarandelen för den
fysiska person som är sökande. Om en fysisk
person som är sökande är delägare eller med-
lem i en sammanslutning som har beviljats
stöd, beaktas vid uträkningen av det ovan
avsedda maximibeloppet av stöd det stöd
som tidigare har beviljats sammanslutningen
i samma proportion som ägarandelen för sö-
kanden. Om en delägare eller medlem i en
sammanslutning som är sökande har fått in-
vesteringsstöd, beaktas vid uträkningen av
maximibeloppet av det stöd som beviljas
sammanslutningen det stöd som delägaren
eller medlemmen har fått i proportion till
delägarens eller medlemmens ägarandel.

29 §

Ansökningstider

Ansökningstiderna för investeringsstöd för
de stödobjekt som avses i 4—22 § är föl-
jande:
1) den första ansökningstiden börjar den

24 november 2010 och går ut den 21 januari
2011,
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2) den andra ansökningstiden börjar den 2
februari 2011 och går ut den 31 mars 2011,
3) den tredje ansökningstiden börjar den
15 april 2011 och går ut den 15 augusti 2011
och
4) den fjärde ansökningstiden börjar den 1
september 2011 och går ut den 17 oktober
2011.
Ansökningstiden för stöd som gäller det
stödobjekt som avses i 23 § börjar den 1
december 2010 och går ut den 30 november
2011.
Med undantag av vad som föreskrivs i 1
mom. får investeringsstöd sökas fortlöpande,
om en produktionsbyggnad som är nödvän-
dig inom gårdsbruksenhetens produktions-
verksamhet, och för vilken det enligt denna
förordning kan beviljas stöd, har förstörts så

att den inte längre kan användas för sitt ända-
mål, och detta har orsakats av en plötslig och
oförutsebar yttre skadehändelse som inte be-
ror på sökanden.

30 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24
november 2010.
Denna förordning tillämpas i fråga om

stödobjekt enligt 4—22 § på ansökningar
som har anhängiggjorts den 24 november
2010 eller därefter. Förordningen tillämpas i
fråga om stödobjekt enligt 23 § på ansök-
ningar som har anhängiggjorts den 1 decem-
ber 2010 eller därefter.

Helsingfors den 18 november 2010

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare Mika Saari
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STÖDFORMER OCH MAXIMIBELOPP ENLIGT FÖRORDNINGENS 27 § 

 

 

Stödobjekt Räntestödslånets Räntestödets Understödets Räntestödslånets Räntestödets Understödets

 maximibelopp maximibelopp maximibelopp maximibelopp maximibelopp maximibelopp

 av de godtagbara av de godtagbara av de godtagbara av de godtagbara av de godtagbara av de godtagbara

 kostnaderna kostnaderna kostnaderna kostnaderna kostnaderna kostnaderna 

 inom stödregion inom stödregion  inom stödregion inom andra inom andra inom andra

 A och B, A och B, A och B, regioner än A regioner än A regioner än A 

 procent procent procent och B, och B, och B, 

    procent procent procent  

 

 

Mjölkboskaps- och nöt-  60  20 40

1

 75 20 25

1

 

kreatursskötsel 

 

Svinhushållning 70 20 15

1

 70 20 15

1

 

 

Får- och getskötsel 60 20 40

1

 75 20 25

1 

 

Höns- och fjäderfähus- 70 20 15

1

 70 20 15

1

 

hållning 

 

Hästhushållning 65 20 35

1

 75 20 25

1

 

 

Växthusproduktion 65 20 35

1

 70 20 30

1

 

 

Täckdikning 70 20 20 70 20 20 

 

Torkanläggningar 70 20 20

2

 70 20 10

2

 

 

Lager för trädgårds- 65 20 35

1

 70 20 30

1

 

produkter som får stöd 

för lagring av trädgårds- 

produkter enligt 12 § i  

lagen om nationella stöd 

till jordbruket och 

trädgårdsodlingen 

(1559/2001) 

 

Övriga produktlager 70 20 20 70 20 10 

 

Skördemaskiner för 70 15 - 70 15 - 

gemensamt bruk 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1

 Understödets maximibelopp kan höjas med 10 procentenheter, om villkoren i 27 § 1 mom. uppfylls. 

2

 Understödets maximibelopp kan höjas med 5 procentenheter, om villkoren i 11 § 2 mom. uppfylls. 

 

Bilaga 



3098 Nr 977

 

 

Stödobjekt Räntestödslånets Räntestödets Understödets Räntestödslånets Räntestödets Understödets

 maximibelopp maximibelopp maximibelopp maximibelopp maximibelopp maximibelopp

 av de godtagbara av de godtagbara av de godtagbara av de godtagbara av de godtagbara av de godtagbara

 kostnaderna kostnaderna kostnaderna kostnaderna kostnaderna kostnaderna 

 inom stödregion inom stödregion  inom stödregion inom andra inom andra inom andra

 A och B, A och B, A och B, regioner än A regioner än A regioner än A 

 procent procent procent och B, och B, och B, 

    procent procent procent 

 

Pälsdjursuppfödning 

 - en bygginvestering - - 45 - - 45 

som orsakas av att 

pälsdjursuppfödningen 

av miljöskyddsskäl 

flyttas från ett 

grundvattenområde till 

en ny plats 

 

- för nybyggnad, 70 10 10  70 10 10 

grundlig reparation  

och utvidgning av 

skugghus, oisolerade 

djurhallar, utrymmen 

för förvaring av foder 

och gödselstäder samt 

för kringgärdande av 

farmen med ett stängsel 

varmed djuren hindras att 

rymma från farmen 

 

- för bygginvesteringar - - 20 - - 20  

som avser dricks- 

vattensystem i 

åretruntbruk och en 

gemensam gödselstad 

för två eller flera 

pälsdjursfarmer samt 

för att förse befintliga 

skugghus med 

vattentäta underlag 

 

Biodling 80 15 15 80 15 15 

 

Vissa andra 70 20 15 70 20 15 

produktionsinriktningar 

 

Iordningställande av 70 20 15 70 20 15 

jordbruksprodukter 

 

Investeringar som - - 75 - - 75 

främjar miljöskydd, 

djurens välbefinnande 

och produktionshygien 

 

Förbättring av 70 15 15 70 15 15 

arbetsmiljön 
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Stödobjekt Räntestödslånets Räntestödets Understödets Räntestödslånets Räntestödets Understödets

 maximibelopp maximibelopp maximibelopp maximibelopp maximibelopp maximibelopp

 av de godtagbara av de godtagbara av de godtagbara av de godtagbara av de godtagbara av de godtagbara

 kostnaderna kostnaderna kostnaderna kostnaderna kostnaderna kostnaderna 

 inom stödregion inom stödregion  inom stödregion inom andra inom andra inom andra

 A och B, A och B, A och B, regioner än A regioner än A regioner än A 

 procent procent procent och B, och B, och B, 

    procent procent procent 

 

 

Sådana värmecentraler 70 20 15 70 20 15 

på gårdsbruksenheter 

som producerar värme för 

produktionsändamål på 

gårdsbruksenheten 

 

Biogasanläggningar 70 20 15 70 20 15 

på gårdsbruksenheten 

 

Hallar för förvarning 70 15 - 70 15 - 

av jordbruksmaskiner 

 

Förvärv av en byggd 70 20 - 70 20 - 

jordbruksfastighet 

 



Statsrådets förordning

Nr 978

om ändring av statsrådets förordning om kvalitetskrav och maximikostnader för stödbe-
rättigad åkerdränering

Utfärdad i Helsingfors den 18 november 2010

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,
upphävs i statsrådets förordning om kvalitetskrav och maximikostnader för stödberättigad

åkerdränering (333/2008) 10 a §, sådan den lyder i förordning 647/2008 samt
ändras 2 och 3 §, 4 § 2 punkten, 8, 9 och 10 § samt bilagorna 1 och 2 som följer:

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) täckdike ett rördike som släpper in och
ut vatten över rörets hela längd,
2) täckdikning lokal dränering med hjälp

av täckdiken inklusive de konstruktioner,
som behövs för underhåll av dräneringen,
3) kringfyllnadsmaterial material, såsom

grus, krossgrus, flis eller rörfilter samt kom-
binationer av dessa, som läggs ovanpå röret,
4) rörfilter kringfyllnadsmaterial som har
lindats runt röret före rörläggningen,
5) reglerbrunn täckdikningsbrunn, med

vilken man kan reglera täckdikningens dräne-
ringsdjup och som kan utnyttjas vid underbe-
vattning.

3 §

Bestämning av stödberättigad kostnad

Den godtagbara maximalkostnaden som
berättigar till stöd för täckdikning är 3,20
euro per täckdikningsmeter och 3 200 euro
per hektar. Om täckdikningen utförs med

kringfyllnadsmaterial som inte uppfyller kva-
litetskraven i 8—10 §, är den godtagbara
maximalkostnaden som berättigar till stöd
1,70 euro per täckdikningsmeter och 2 800
euro per hektar.
På sura sulfatjordar kan täckdikningen

kompletteras med reglerbrunnar, vars föror-
sakade godtagbara kostnad som berättigar till
stöd är högst 800 euro per hektar.

4 §

Dräneringsplanens innehåll

En dräneringsplan ska innehålla åtmins-
tone
— — — — — — — — — — — — —
2) en kostnadskalkyl med enhetspriser och

genomsnittliga kostnader per hektar och per
meter,
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Kringfyllnadsmaterial

Om täckdikningen berör de begränsade
jordarter som enligt bilaga 1 kräver goda
filtreringsegenskaper ska som kringfyllnads-
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material användas grus, krossgrus eller rörfil-
ter enligt kraven i 9 och 10 §. Jordartens
filtreringsegenskap bestäms på grundval av
jordarten vid läggningsdjupet.

9 §

Grus och krossgrus som används som kring-
fyllnadsmaterial

Om grus eller krossgrus används som
kringfyllnadsmaterial ska dess kornstorlek
uppfylla det som krävs enligt siktkurvan i
bilaga 2. Vid användning av grus eller kross-
grus som kringfyllnadsmaterial ska detta
ligga minst åtta centimeter ovanför rörets
övre kant. Då täckdikningen berör jordarter
som kräver goda filtreringsegenskaper, ska
också grus eller krossgrus ligga minst åtta
centimeter nedanför rörets undre sida om
jordarten och dess vattenförhållanden kräver
det.

10 §

Rörfilter

Om täckdikningen berör jordarter som krä-
ver goda filtreringsegenskaper och rörfilter
används som kringfyllnadsmaterial ska dess
tjocklek monterat till dräneringsröret vara
minst 3,0 millimeter. Rörfiltrets tjocklek fast-
ställs enligt standard SFS-EN ISO 9863.
Rörfiltrets porstorlek ska vara 450–1 000

mikrometer i mo-, finmo- och mjäljordar och
minst 200 mikrometer i övriga jordar. Por-
storleken på rörfilter fastställs enligt standard
SFS-EN ISO 12956.

Denna förordning träder i kraft den 24
november 2010.
På ansökningar som anhängiggjorts före

förordningens ikraftträdande tillämpas de be-
stämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 18 november 2010

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare Mika Saari
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Kringfyllnadsmaterialets filtreringsbehov på olika jordarter (8 §) 
 

 

 
kumulativ 

genomsläpplighets- 

procent 

        lera                    mjäla               mo              sand 

 
kornstorlek (mm) 

 

 

Det skuggade området visar siktkurvan för jordarter med stort behov av filtrering hos kring-

fyllnadsmaterialet i täckdikena (jordarter som kräver goda filtreringsegenskaper). 

 



 Nr 978  
  

 

3103
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Kornstorleksfördelning för dräneringsgrus som används vid åkerdränering (9 §) 
 
 

 

 
 
 
Grus eller krossgrus som används i anslutning till röret för att skydda det skall innehålla en 

jämn fördelning av olika kornstorlekar inom det avgränsade kornstorleksområdet som skug-

gats på bilden. Detta villkor uppfylls i tillräcklig grad då siktkurvan inte skär linjen för den 

genomsnittliga kornstorleken. 

 
 



Statsrådets förordning

Nr 979

om ändring av statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om start-
stöd till unga jordbrukare

Utfärdad i Helsingfors den 18 november 2010

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,
ändras i statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga

jordbrukare (299/2008) 5 § 5 mom., 9 § 4 mom., 11 § 1 mom., 13 § 1 mom., rubriken för 23 §
samt 23 § 2 mom., 30 och 33 §, 35 § 4 mom., 37 § 1 mom. 3 punkten, 44 och 44 a § och 48 §
2 mom. samt bilagan, av dem 5 § 5 mom. sådant det lyder i förordning 121/2009, 9 § 4 mom.
och 44 a § sådana de lyder i förordning 648/2008 och 37 § 1 mom. 3 punkten sådan den lyder
i förordning 736/2009 samt 44 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 496/2008, som
följer:

5 §

Beräkning av företagarinkomst och kassarest

— — — — — — — — — — — — —
När stöd beviljas för täckdikning, anskaff-
ning av skördemaskiner för gemensamt bruk,
pälsdjursuppfödning, biodling, en investering
som främjar miljöskydd eller djurens välbe-
finnande eller produktionshygien, förbättring
av arbetsmiljön, värmecentraler, hallar för
förvaring av jordbruksmaskiner eller förvärv
av en bebyggd jordbruksfastighet ska man i
stället för företagarinkomsten räkna ut jord-
brukets kassarest. Kassaresten beräknas ge-
nom att jordbrukets kassautgifter samt amor-
teringar och räntor på skulder som hänför sig
till jordbruket dras av från kassaintäkterna
från jordbruket. Startstöd och investerings-
stöd som beviljas som understöd ska inte
inkluderas i kassaintäkter. Utgifter som hän-
för sig till investeringar ska inte inkluderas i
kassautgifter. Som kassautgifter betraktas
inte löneutgifterna för sökandens eget arbete.
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Företagarinkomsten och kassaresten i vissa
fall

— — — — — — — — — — — — —
Vad som bestäms i 6 § 2–4 mom. om

företagarinkomstens andel av sökandens in-
komster tillämpas också på de minimibelopp
för företagarinkomsten som avses i 1 och 2
mom.

11 §

Beräkning av lönsamhetskoefficient

Lönsamhetskoefficienten beräknas genom
att dividera företagarinkomsten från jordbru-
ket med summan av lönekravet och räntekra-
vet på eget kapital. Lönekravet beräknas ge-
nom multiplikation av det antal arbetstimmar
som företagarfamiljen utfört i jordbruket med
timlönekravet, som är 14,00 euro per timme.
— — — — — — — — — — — — —
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13 §

Gårdsbruksenhetens produktionsförhållan-
den

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska när
den beviljar stöd försäkra sig om att gårds-
bruksenheten iakttar de obligatoriska krav
som gäller produktionsgrenen i fråga och
som grundar sig på Europeiska unionens lag-
stiftning och nationell lagstiftning om miljö,
hygien och djurs välbefinnande.
— — — — — — — — — — — — —

23 §

Privat finansiering och egna produktions-
insatser

— — — — — — — — — — — — —
Användningen av eget virke och eget jord-
material och det egna arbetet kan godkännas
som stödberättigande kostnad bara om stödet
beviljas en fysisk person.
— — — — — — — — — — — — —

30 §

Ändring av lånevillkor

Kreditinstitutet och låntagaren får inte av-
tala om ändring av villkoren för räntestödslån
utan närings-, trafik- och miljöcentralens till-
stånd, om det är sannolikt att ändringen leder
till att statens räntestödsutgifter ökar under
den återstående lånetiden. Oberoende av vad
som föreskrivs ovan får villkoren för ränte-
stödslån ändras efter att hela räntestödet för
lånet har betalats, om statsborgen inte utgör
säkerhet för lånet.
Tillstånd för ändring av lånevillkor ska
inhämtas hos närings-, trafik- och miljöcen-
tralen innan betalningsskyldigheten för den
amorteringspost eller ränta som ansökan om
ändring gäller, enligt stödvillkoren har upp-
stått, och om det är fråga om ett lån mot
borgen, innan amortering för vilken uppskov
beviljats har förfallit till betalning.

33 §

Motsäkerhet för statsborgen

För statsborgen ska det ställas en motsä-

kerhet, som kan vara en fastighets- eller före-
tagsinteckning. I företag i sammanslutnings-
form kan närings-, trafik- och miljöcentralen
också kräva personborgen av sammanslut-
ningens aktieägare och medlemmar.

35 §

Begränsningar av de godtagbara kostna-
derna

— — — — — — — — — — — — —
Om det inte finns bestämmelser om en-

hetskostnaderna och anbud inte har begärts,
ska närings-, trafik- och miljöcentralen på
något annat sätt säkerställa godtagbarheten
för kostnaderna.

37 §

Kostnader som inte omfattas av stöd

Stöd beviljas inte för:
— — — — — — — — — — — — —
3) anskaffning av maskiner eller anord-

ningar, om inte anskaffningen hänför sig till
en byggnadsinvestering eller är en stödberät-
tigande investering i maskiner eller anord-
ningar enligt den gällande förordning av
statsrådet som avses i 26 a §,
— — — — — — — — — — — — —

44 §

Tiden för ansökan om utbetalning av investe-
ringsstöd och lån och om tillstånd att lyfta

lån

Ansökan om utbetalning av den första un-
derstödsposten ska göras inom två år efter det
att stödet beviljades. Om giltighetstiden för
stödbeslutet har förlängts med stöd av 19 § 2
mom. i lagen om strukturstöd, ska ansökan
om utbetalning av den första posten göras
inom den tid som anges i beslutet.
Ansökan om utbetalning av den sista un-

derstödsposten ska göras senast två månader
efter utgången av den frist som fastställts för
genomförandet av åtgärden. Närings-, trafik-
och miljöcentralen kan besluta att stöd beta-
las trots att ansökan gjorts efter utsatt tid, om
sökanden anger vägande skäl till att ansökan
försenats, ansökan inte har försenats väsent-
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ligt, den omständigheten att utbetalning söks
efter utsatt tid inte har inverkat på genomför-
andet av åtgärden och utbetalningen inte in-
verkar på lika bemötandet av sökande. Den
första och sista posten som sökts för utbetal-
ning ska vara minst 20 procent av det stödbe-
lopp som beviljats i form av understöd.
Ett lån får dock betalas till låntagaren, om
den lånefinansierade köpeskillingen har be-
talts innan lånet lyfts. Om endast en del av
den lånefinansierade köpeskillingen har be-
talts, får lånet betalas till låntagaren till den
del som den betalda delen av den lånefinan-
sierade köpeskillingen överstiger det belopp
som motsvarar skillnaden mellan den lånefi-
nansierade köpeskillingen och lånet.
Om ett projekt beviljats enbart räntestöds-
lån eller utöver understöd även räntestödslån,
ska tillstånd att lyfta lånet sökas inom mot-
svarande tidsfrist, på vilken bestämmelserna i
1 och 2 mom. om utbetalning av understöd
tillämpas. Om räntestöd har beviljats för eta-
blering som jordbrukare på grundval av en
förbindelse enligt 8 § 3 mom. i lagen om
strukturstöd, måste tillstånd att lyfta lån sökas
inom 2 månader från utgången av den frist
som fastställts för uppfyllandet av förbindel-
sen.

44 a §

Utbetalning av tilläggsbidrag för en investe-
ring

Tilläggsbidrag för en investering betalas på

en gång den sista februari eller den sista
september som följer närmast efter att ett år
har förflutit sedan den sista understödsposten
beviljades. För att tilläggsbidrag ska utbetalas
förutsätts att stödmottagaren senast en månad
före tilläggsbidragets betalningsdag lämnar
närings-, trafik- och miljöcentralen en god-
tagbar utredning över att villkoren enligt 25 §
3 mom. uppfylls.

48 §

Övervakning av affärsplanen

— — — — — — — — — — — — —
Stödmottagaren ska lämna närings-, trafik-

och miljöcentralen en utredning om genom-
förandet av de investeringar och andra åtgär-
der för utveckling av gårdsbruksenheten som
anges i affärsplanen, om de påverkar förut-
sättningarna för beviljande av stöd. Om in-
vesteringarna och utvecklingsåtgärderna inte
har genomförts på det sätt som anges i affärs-
planen, ska sökanden lämna en utredning om
orsakerna till detta.

Denna förordning träder i kraft den 24
november 2010.
På ansökningar som anhängiggjorts före

förordningens ikraftträdande tillämpas de be-
stämmelser som gäller vid ikraftträdandet.
Förordningens 9 § 4 mom. och 11 § 1 mom.
tillämpas dock på de ansökningar om start-
stöd till unga jordbrukare som har blivit an-
hängiga den 1 december eller senare.

Helsingfors den 18 november 2010

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare Mika Saari
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Bilaga 1

ENHETSSTORLEKAR SOM AVSES I 21 c § I FÖRORDNINGEN

Produktionsgrenar enligt
produktionsgrupp

Koefficient för beräkning
av enhetsstorleken när det
gäller djur som hör till
samma produktionsgrupp

Minimiantalet djurplatser

Mjölkboskapsskötsel
Mjölkko 30

Nötkreatursskötsel
Diko 1 80
Nötkreatur, under 12 månader 0,5 160
Nötkreatur, över 12 månader 0,667 120

Svinhushållning
Suggor och galtar 1 160
Slaktsvin 0,16 1 000

Hönshushållning
Värphöns 12 000

Fjäderfähushållning
Broiler 45 000
Kalkon 11 000

Produktionsgren Minimistorleken i kvadrat-
meter för växthus

Växthusproduktion
Växthus 2 500
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Skatteförvaltningens beslut

Nr 980

om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2010

Utfärdat i Helsingfors den 15 november 2010

Skatteförvaltningen har med stöd av 93 § 2 mom. inkomstskattelagen den 30 december 1992
(1535/92), sådant det lyder i lagen 520/2010, förordnat, att avdraget för resekostnader mellan
bostaden och arbetsplatsen beräknas, då såsom billigaste fortskaffningsmedel betraktas annat
än allmänna trafikmedel, som följer:

1 §
Då den skattskyldige använder för arbets-
resan mellan bostad och arbetsplats fortskaff-
ningsmedel som han äger eller innehar, är
avdragets belopp:

bil 0,24 euro per kilometer
motorcykel 0,15 euro per kilometer
moped 0,08 euro per kilometer
cykel 80 euro per år

2 §
Då den skattskyldige använder för ovan-
nämnd resa en bil som arbetsgivaren äger el-

ler innehar, är avdragets belopp 0,20 euro per
kilometer.

3 §
Då den skattskyldige använder för ovan-

nämnd resa annat än ovan i 1 och 2 § avsett
fortskaffningsmedel, beviljas avdraget på ba-
sis av en tillförlitlig utredning om kostna-
derna.

4 §
Detta beslut träder i kraft den 23 november

2010.

Helsingfors den 15 november 2010

Generaldirektör Mirjami Laitinen

Överinspektör Tomi Peltomäki
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