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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
ändring av lagen om stöd till produktion av el från förny-
bara energikällor 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att lagen om stöd 
till produktion av el från förnybara energikäl-
lor ändras så att rätten till fast produktions-
stöd för el upphör vid ingången av 2012. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 
1 januari 2012. 
 

 
————— 
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MOTIVERING 

 
1  Nuläge 

Med stöd av lagen om stöd till produktion 
av el från förnybara energikällor 
(1396/2010), nedan produktionsstödslagen, 
har fast produktionsstöd för el betalats till 
sådan elproduktion som sker utanför tariffsy-
stemet. För el som producerats med vindkraft 
och skogsflis har det betalats 6,90 euro per 
megawattimme i produktionsstöd. Stödet för 
el som producerats med biogas och vatten-
kraft har varit 4,20 euro per megawattimme. 

Rätten till fast produktionsstöd för el trädde 
i kraft den 25 mars 2011. Ett motsvarande 
stöd betalades fram till utgången av 2010 
med stöd av lagen om accis på elström och 
vissa bränslen (1260/1996), nedan elskatte-
lagen. Den sistnämnda lagen trädde i kraft 
den 1 januari 1997 för vindkraftverk, små 
vattenkraftverk samt mindre värmekraftverk 
som använder trä eller bränntorv i sin elpro-
duktion. De energikällor som godkänts som 
berättigande till stöd har ändrats flera gånger, 
och år 2010 betalades stöd enligt elskattela-
gen till el som producerats med vindkraft, 
små vattenkraftverk, skogsflis, biogas och 
återanvändningsbränsle. Vissa av de kraft-
verk som varit berättigade till stöd enligt el-
skattelagen har hunnit få stöd i mer än tio år. 

Cirka 20 vindkraftverk, ca 10 små vatten-
kraftverk, ett biogasverk och cirka 40 skogs-
fliskraftverk hade vid ingången av oktober 
2011 registrerat sig hos Energimarknadsver-
ket som mottagare av fast produktionsstöd. 
Tiden för registrering som mottagare av fast 
produktionsstöd för el för år 2011 löper ut 
först i april 2012, vilket innebär att antalet 
registreringar ännu kan öka något. De regi-
strerade kraftverkens beräknade årsproduk-
tion som berättigar till stöd är dock redan nu 
klart större än den årsproduktion på basis av 
vilken tullen har betalat stöd enligt elskatte-
lagen för år 2010. Den viktigaste orsaken till 
detta är den beräknade starka ökningen i an-
vändningen av skogsflis. 

Största delen av de skogsfliskraftverk som 
registrerat sig som mottagare av fast produk-
tionsstöd håller på att gå över eller har redan 
gått över till tariffsystemet. De vindkraftverk 
och biogasverk som tagits i drift efter in-
gången av 2009 har under övergångsperio-
den, som löpte ut vid utgången av september 
2011, kunnat söka sig till tariffsystemet. En 
del av vindkraftverken har tagit vara på den-
na möjlighet liksom också ett biogasverk. 

De kraftverk som fått fast produktionsstöd 
för el har också kunnat få annat statsstöd, 
t.ex. sådant energistöd som avses i statsrådets 
förordning om allmänna villkor för beviljan-
de av energistöd (1313/2007). 
 
2  Föreslagna ändringar  

I propositionen föreslås att rätten till fast 
produktionsstöd för el ska upphöra vid in-
gången av år 2012. Stöd ska betalas sista 
gången för el som producerats under 2011. 

Enligt förslaget ska tillämpningsområdet 
för 2 § i produktionsstödslagen begränsas så 
att vattenkraften inte längre omfattas av till-
lämpningsområdet. Enligt förslaget ska 5 § 
10 punkten som innehåller definitionen på 
vattenkraft upphävas. Det föreslås vidare 
upphävande av 4 kap., där 30—37 § innehål-
ler de materiella bestämmelserna om det fas-
ta produktionsstödet till el, och av 53 § 3 
mom., som innehåller bestämmelser om åter-
krav och återbetalning av det fasta produk-
tionsstödet. 

Dessutom föreslås det att 43 § 2 mom. 3 
punkten, 48 § 1 mom., det inledande stycket i 
49 § 1 mom. och 49 § 1 mom. 1 punkten, 
50 §, det inledande stycket i 51 § 1 mom. och 
51 § 1 mom. 2 punkten samt det inledande 
stycket i 51 § 2 mom., 55 § 1 mom., 59 § 1 
mom. och 60 § 1 mom. i produktionsstödsla-
gen ska ändras så att ur dem stryks hänvis-
ningarna till det fasta produktionsstödet för 
el. 
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3  Proposi t ionens konsekvenser 

Behovet av anslag i statsbudgeten bedöms 
minska med 4,5 miljoner euro per år från och 
med år 2013. Denna bedömning utgår från 
antaget att skogsfliskraftverken i huvudsak 
omfattas av tariffsystemet och inte har fått 
fast produktionsstöd för el. 

Energimarknadsverket betalar det fasta 
produktionsstödet för el till kraftverken år 
2012 enligt den mängd el som producerats år 
2011. Tullen har betalat ett motsvarande stöd 
på basis av elskattelagen för den mängd el 
som producerats år 2010 enligt följande: till 
vindkraftverk 1,9 miljoner euro för produk-
tion av 0,28 terawatttimmar el, till små vat-
tenkraftverk 0,57 miljoner euro för produk-
tion av 0,13 terawattimmar el, till biogas-
kraftverk 0,26 miljoner euro för produktion 
av 0,06 terawattimmar el och till skogsflis-
kraftverk 12,4 miljoner euro för produktion 
av 1,8 terawattimmar el, dvs. sammanlagt 
cirka 15,2 miljoner euro. Jämfört med år 
2008 har mängden el från vindkraft som fått 
stöd ökat något, mängden el från biogas som 
fått stöd nästan femdubblats, mängden el från 
vattenkraft som fått stöd minskat med cirka 
en fjärdedel och mängden el från skogsflis 
som fått stöd ökat så att den nu är en och en 
halv gånger större. 

De skogsfliskraftverk som fått stöd enligt 
elskattelagen kommer i regel att söka fast 
produktionsstöd för en del av år 2011, men 
kommer i fortsättningen att tillhöra tariffsy-
stemet och få  pris enligt produktionsstödsla-
gen vilket varierar enligt priset på en ut-
släppsrätt och är högre än det fasta produk-
tionsstödet för el. 

I tariffsystemet har det godkänts fem vind-
kraftverk som även skulle ha haft rätt till stöd 
enligt elskattelagen.  Dessutom skulle över 
hälften av den uppskattade årliga produktio-
nen (över 0,1 terawattimmar) vid vindkraft-
verk som registrerat sig som mottagare av det 
fasta produktionsstödet kunna övergå till ta-
riffsystemet  med stöd av den föreslagna la-
gens övergångsbestämmelse. Det inmat-
ningspris som betalas till el som produceras 
med vindkraft varierar enligt marknadspriset 
på el och är högre än det fasta produktions-
stödet för el. 

Små vattenkraftverk som fått stöd enligt el-
skattelagen och som varit berättigade till det 
fasta produktionsstödet för el godkänns inte i 
tariffsystemet. De biogaskraftverk som fått 
stöd enligt elskattelagen och som på motsva-
rande sätt är berättigade till det fasta produk-
tionsstödet för el uppfyller i regel inte heller 
kriterierna för godkännande i tariffsystemet. 

Det att kraftverk övergår till tariffsystemet 
ökar inte nämnvärt Energimarknadsverkets 
arbetsbörda eftersom övergångarna redan 
från början var beaktade i dimensioneringen 
av verkets resurser och eftersom upphörande 
av det fasta produktionsstödet på motsvaran-
de sätt i viss mån kommer att minska arbets-
bördan. Tariffsystemet kräver av kraftverken 
fler förvaltningsförfaranden än det fasta pro-
duktionsstödet för el, men nivån på stödet en-
ligt tariffsystemet är i gengäld högre. 

Det att kraftverk övergår till tariffsystemet 
medför inte heller behov av ökade anslag för 
systemet eftersom övergången redan från 
början var beaktad vid bedömningen av vilka 
konsekvenser som stödet enligt tariffsystemet 
skulle ha för statsbudgeten. 

Det fasta produktionsstödet för el och det 
stöd enlig elskattelagen som föregick det 
sistnämnda anses knappast ha någon betydel-
se för Finland med tanke på uppnåendet av 
det mål att öka andelen förnybar energi som 
EU uppställt för Finland. Detta mål förutsät-
ter att andelen förnybara energikällor av den 
slutliga energiförbrukningen är 38 procent år 
2020, vilket skulle förutsätta att mängden 
förnybar energi av den slutliga förbrukningen 
skulle motsvara uppskattningsvis 124 tera-
wattimmar. 

Propositionen försämrar lönsamheten för 
sådana kraftverk som är berättigade till det 
fasta produktionsstödet för el. Detta skulle ha 
betydelse närmast för sådana kraftverk som 
inte godkänns i tariffsystemet, dvs. små vat-
tenkraftverk, små vindkraftverk eller biogas-
verk, vindkraftverk eller biogasverk som ta-
gits i kommersiell drift före 2009 samt såda-
na biogaskraftverk som i sin elproduktion ut-
nyttjar deponigas.  En del av dessa kan ha 
fått stöd enligt elskattelagen i redan mer än 
tio år. 
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4  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid arbets- och 
näringsministeriet. Ett meddelande om att be-
redningen inleds publicerades den 11 oktober 
2011. Arbets- och näringsministeriet har den 
18 oktober 2011 ordnat ett samråd till vilket 
kallades finansministeriet, Energimarknads-
verket, Finsk Energiindustri rf, Skogsindu-
strin rf , Finska vindkraftföreningen rf, FIN-
BIO – Finska Bioenergiföreningen rf, Suo-
men Biokaasuyhdistys ry och Pienvesivoi-
mayhdistys ry. Berörda parter hade också re-
serverats tillfälle att senast den 26 oktober 
2011 inkomma med skriftliga synpunkter på 
propositionen. Finsk Energiindustri rf, Finska 
vindkraftföreningen rf, Suomen Biokaasuyh-
distys ry, Pienvesivoimayhdistys ry och vissa 
elproducenter som använder vindkraft har 
gett ett skriftligt utlåtande om propositionen. 

Vid samrådet har man tagit upp särskilt 
ändringens oförutsebarhet och den snabba 
tidtabellen för genomförandet samt den all-
männa osäkerhet i fråga om kontinuiteten i 
politiken för förnybar energi som följer av 
detta. För att man skulle våga investera i för-
nybara energikällor förutsätts en stabil och 
investeringsvänlig politisk verksamhetsmiljö. 
Vid samrådet ansågs det också viktigt att de 
kraftverk som inte använde sig av möjlighe-
ten att övergå till tariffsystemet med stöd av 
produktionsstödslagen skulle få möjlighet att 
på nytt överväga saken. Vid samrådet före-
slogs vidare komplettering av bedömningen 
av propositionens konsekvenser. Övergångs-
bestämmelserna i den föreslagna lagen och 
bedömningen av propositionens konsekven-
ser har kompletterats på basis av samrådet.  
 
5  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2012. 

Med stöd av övergångsbestämmelsen ska 
på det fasta produktionsstöd som ska betalas 
för el som producerats år 2011 tillämpas de 
bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet 
av lagen. 

Med stöd av övergångsbestämmelsen i 63 § 
i produktionsstödslagen har det varit möjligt 
att godkänna sådana vindkraftverk, biogas-
kraftverk och träbränslekraftverk som tagits i 
drift efter den 1 januari 2009 i tariffsystemet 
förutsatt att ansökan om detta har inlämnats 
inom nio månader från lagens ikraftträdande, 
de erhållna statsstöden inklusive ränta har 
återbetalats och de övriga lagstadgade villko-
ren uppfylls. I praktiken har detta gett en del 
av de elproducenter som producerar el med 
vindkraft och biogas möjlighet att välja mel-
lan det fasta produktionsstödet för el och ta-
riffsystemet, och majoriteten av dessa har 
valt tariffsystemet. Några elproducenter vid 
vindkraftverk som tagits i kommersiell drift 
efter den 1 januari 2009 har dock valt det fas-
ta produktionsstödet för el, och då har man 
inte förutsett att denna stödform upphör vid 
ingången av 2012. För dessa elproducenter 
och de producenter av el från biogas som 
eventuellt befinner sig i samma situation ska 
det ännu reserveras en möjlighet att överväga 
inlämning av ansökan om övergång till tariff-
systemet inom tre månader från lagens ikraft-
trädande dvs. före utgången av mars 2012. 
Vad gäller anmälningsskyldigheten i anslut-
ning till EU:s regler för statligt stöd handlar 
det här om en administrativ ändring som inte 
kräver officiell anmälan till EU:s kommis-
sion. Arbets- och näringsministeriet har dock 
underrättat EU:s kommission om den admi-
nistrativa ändringen. 
 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 

Lag 

om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) 5 § 10 

punkten, 4 kap. och 53 § 3 mom. samt 
ändras 2 §, 43 § 2 mom. 3 punkten, 48 § 1 mom., det inledande stycket i 49 § 1 mom. och 

49 § 1 mom. 1 punkten, 50 §, det inledande stycket i 51 § 1 mom. och 51 § 1 mom. 2 punkten, 
det inledande stycket i 51 § 2 mom., 55 § 1 mom., 59 § 1 mom. och 60 § 1 mom. som följer:   
 

2 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag innehåller bestämmelser om ett 
produktionsstöd som ska betalas av statliga 
medel för el som produceras från vindkraft, 
biogas och trädbränsle. 
 

43 § 

Rätt att få information 

— — — — — — — — — — — — — —  
Trots sekretessbestämmelserna har Ener-

gimarknadsverket rätt att från andra myndig-
heter få nödvändig information för tillsynen 
över efterlevnaden av denna lag om följande: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) andra omständigheter kring elproducen-
ten som är av väsentlig betydelse för att god-
känna producenten i tariffsystemet eller för 
att bestämma, betala ut, avbryta utbetalning-
en av eller återkräva inmatningspriset. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

48 § 

Brott mot bestämmelserna om inmatningspris 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
1) bryter mot sin skyldighet enligt 22 § 1 

mom. 1 punkten eller 22 § 2 eller 3 mom. el-
ler 

2) lämnar felaktiga uppgifter i en rapport 
som avses i 27 §,  

ska, om inte strängare straff för gärningen 
föreskrivs någon annanstans i lag, för brott 
mot bestämmelserna om inmatningspris dö-
mas till böter. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

49 § 

Avbrytande av utbetalningen 

Energimarknadsverket kan besluta att av-
bryta utbetalningen av inmatningspriset, om 

1) det finns anledning att misstänka att el-
producenten har blivit föremål för ett förfa-
rande som avses i 18 § 2 mom. 3 punkten el-
ler att förutsättningarna i 7—11 § inte längre 
uppfylls,  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

50 § 

Återbetalning 

Elproducenten ska utan dröjsmål återbetala 
ett imatningspris eller en del av priset som 
denne fått felaktigt utbetald, till för högt be-
lopp eller uppenbart grundlöst.  Om det be-
lopp som ska återbetalas uppgår till högst 10 
euro, behöver det inte återbetalas. 
 

51 §  

Återkrav 

Energimarknadsverket ska besluta att ett 
redan utbetalt inmatningspris ska återkrävas, 
om elproducenten 
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— — — — — — — — — — — — — —  
2) har låtit bli att återbetala det inmatnings-

pris eller en del av priset som ska återbetalas 
enligt 50 §. 

Energimarknadsverket kan bestämma att 
ett redan utbetalt inmatningspris eller en del 
av priset ska återkrävas, om elproducenten 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

55 § 

Överklagande av Energimarknadsverkets be-
slut  

Ett beslut som Energimarknadsverket har 
meddelat med stöd av 17, 28, 49, 51 eller 54 
§ får inte överklagas genom besvär. Om-
prövning av beslutet får begäras hos Energi-
marknadsverket inom 30 dagar från delfåen-
det av det, på det sätt som föreskrivs i för-
valtningslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

59 § 

Bevaring av uppgifter 

Elproducenten är skyldig att bevara materi-
alet till rapporten för utbetalning av inmat-
ningspris till dess det har gått tio år sedan be-

slutet om godkännande förföll eller återkal-
lades. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

60 § 

Hur uppgifter ska lämnas till Energimark-
nadsverket 

Elproducenten ska lämna ansökan som av-
ses i 28 § till Energimarknadsverket på elek-
tronisk väg. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den    20  . 
På fast produktionsstöd för el som betalas 

för el som producerats före ikraftträdandet av 
lagen tillämpas de bestämmelser som gällde 
vid ikraftträdandet. 

Trots bestämmelserna i 14 § 2 mom. kan, 
med stöd av de bestämmelser som gällde vid 
lagens ikraftträdande och med iakttagande av 
bestämmelserna i 63 § 2—5 mom., för tariff-
systemet godkännas också vindkraftverk och 
biogaskraftverk som har tagits i kommersiell 
drift, om ansökan om godkännande lämnas in 
till Energimarknadsverket inom tre månader 
från lagens ikraftträdande.  
 

————— 
 

Helsingfors den 25 november 2011   

 
 
 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Arbetsminister Lauri Ihalainen 
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Bilaga 
Parallelltext 

 

Lag 

om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) 5 § 10 

punkten, 4 kap. och 53 § 3 mom. samt 
ändras 2 §, 43 § 2 mom. 3 punkten, 48 § 1 mom., det inledande stycket i 49 § 1 mom. och 

49 § 1 mom. 1 punkten, 50 §, det inledande stycket i 51 § 1 mom. och 51 § 1 mom. 2 punkten, 
det inledande stycket i 51 § 2 mom., 55 § 1 mom., 59 § 1 mom. och 60 § 1 mom. som följer:  
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag innehåller bestämmelser om ett 
produktionsstöd som ska betalas av statliga 
medel för el som produceras från vindkraft, 
biogas, trädbränsle och vattenkraft. 
 

2 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag innehåller bestämmelser om ett 
produktionsstöd som ska betalas av statliga 
medel för el som produceras från vindkraft, 
biogas och trädbränsle. 
 

 
5§ 

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

10) vattenkraftverk kraftverk där el produ-
ceras från vattenkraft i en eller flera genera-
torer som är kopplade till samma mätare hos 
nätinnehavaren, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 
 
 
 
(upphävs) 

 
4 kap. 

Fast produktionsstöd för el och betalning av 
stödet 

30 § 

Fast produktionsstöd för el 

För el från vindkraft, skogsflis, biogas och 

(upphävs) 
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vattenkraft betalas ett fast produktionsstöd ut 
till elproducenten, om de förutsättningar för 
stöd som anges i 31 § 1 och 2 mom. uppfylls.  

Stöd betalas ut enligt följande: 
1) 6,90 euro per megawattimme för el från 

vindkraft och skogsflis, 
2) 4,20 euro per megawattimme för el från 

biogas och vattenkraft. 
 

31 § 

Förutsättningar för att få fast produktionsstöd 
för el 

Fast produktionsstöd för el betalas ut förut-
satt att: 

1) kraftverkets läge och nätanslutning upp-
fyller kraven i 7 §, 

2) kraftverket inte hör och inte har hört till 
tariffsystemet på grundval av elproduktion 
med det aktuella bränslet, och 

3) elproducenten har tillförlitlig bokföring 
över de bränslen som använts i kraftverket 
under ett kalenderår och deras energiinne-
håll, om kraftverket kan använda olika slags 
bränslen. 

Om elen produceras från vattenkraft, krävs 
det dessutom att den sammanlagda nominella 
effekten för generatorerna i vattenkraftverket 
är högst 1 megavoltampere. 

Närmare bestämmelser om förutsättningar-
na för att få fast produktionsstöd för el får ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 
 

32 § 

Registreringsskyldighet 

Elproducenten ska göra en skriftlig anmä-
lan till Energimarknadsverket för att registre-
ra sig som mottagare av fast produktionsstöd 
för el. I anmälan ska ingå de uppgifter om el-
producenten och kraftverket som behövs för 
utbetalningen av stödet. Anmälan ska göras 
innan produktionsstöd söks första gången i 
enlighet med 36 §. 

Förändringar i de uppgifter som elprodu-
centen har uppgett ska anmälas skriftligt till 
Elmarknadsverket utan dröjsmål. 

Närmare bestämmelser om skyldigheten att 
registrera sig får utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 
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33 § 

Elproduktion som berättigar till fast produk-
tionsstöd för el 

Bestämmelserna i 24 § om elproduktion 
som berättigar till riktpris och rörligt produk-
tionsstöd ska också tillämpas på elproduktion 
som berättigar till fast produktionsstöd för el. 
Fast produktionsstöd ska dock också betalas 
ut för de timmar då marknadspriset på el är 
negativt på den ort där kraftverket är beläget. 
 

34 § 

Inskränkning i utbetalningen av fast produk-
tionsstöd för el 

Fast produktionsstöd för el betalas inte ut, 
om elproduktionen under ett kalenderår lig-
ger under 200 megawattimmar. 

Fast produktionsstöd för el betalas inte hel-
ler ut i följande fall: 

1) för el från vindkraft, biogas eller vatten-
kraft, om medelvärdet för marknadspriset på 
el under ett kalenderår är högre än 76,60 
euro per megawattimme, 

2) för el från skogsflis, om medelvärdet för 
marknadspriset på en utsläppsrätt under ett 
kalenderår är högre än 18 euro. 

Närmare bestämmelser om marknadspri-
serna på el och utsläppsrätter får utfärdas 
genom förordning av statsrådet. 
 

35 § 

Rapport för utbetalning av fast produktions-
stöd för el 

Elproducenten ska för varje kalenderår ut-
arbeta en tillförlitlig rapport om den elpro-
duktion som berättigar till fast produktions-
stöd för el. 

Närmare bestämmelser om rapporten får 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 

36 § 

Hur fast produktionsstöd för el bestäms 

För att få fast produktionsstöd för el ska el-
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producenten lämna in en ansökan till Ener-
gimarknadsverket senast den 30 april året ef-
ter det stödberättigande kalenderåret. 

Utifrån ansökan ska Energimarknadsverket 
fatta beslut om storleken på det fasta produk-
tionsstödet till elproducenten.  

På ansökan om fast produktionsstöd för el 
tillämpas vad som i 28 § 3 mom. föreskrivs 
om ansökan om inmatningspris. 
 

37 § 

Utbetalning av fast produktionsstöd 

Energimarknadsverket betalar ut fast pro-
duktionsstöd för el till en elproducent som 
har registrerat sig enligt 32 § för ett kalen-
derår, om elproducenten har lämnat in en an-
sökan till Energimarknadsverket i enlighet 
med 36 §. 
 

43 § 

Rätt att få information 

— — — — — — — — — — — — — —  
Trots sekretessbestämmelserna har Energi-

marknadsverket rätt att från andra myndighe-
ter få nödvändig information för tillsynen 
över efterlevnaden av denna lag om följande: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) andra omständigheter kring elproducen-
ten som är av väsentlig betydelse för att god-
känna producenten i tariffsystemet eller för 
att bestämma, betala ut, avbryta utbetalningen 
av eller återkräva inmatningspriset eller det 
fasta produktionsstödet för el. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

43 § 

Rätt att få information 

— — — — — — — — — — — — — —  
Trots sekretessbestämmelserna har Ener-

gimarknadsverket rätt att från andra myndig-
heter få nödvändig information för tillsynen 
över efterlevnaden av denna lag om följande: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) andra omständigheter kring elproducen-
ten som är av väsentlig betydelse för att god-
känna producenten i tariffsystemet eller för 
att bestämma, betala ut, avbryta utbetalning-
en av eller återkräva inmatningspriset. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
48 § 

Brott mot bestämmelserna om inmatningspris 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
1) bryter mot sin skyldighet enligt 22 § 1 

mom. 1 punkten, 22 § 2 eller 3 mom. eller 
31 § 1 mom. 3 punkten, eller 

2) lämnar felaktiga uppgifter i en rapport 
som avses i 27 eller 35 § 

ska, om inte strängare straff för gärningen 
föreskrivs någon annanstans i lag, för brott 

48 §

Brott mot bestämmelserna om inmatningspris

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
1) bryter mot sin skyldighet enligt 22 § 1 

mom. 1 punkten eller 22 § 2 eller 3 mom. el-
ler 

2) lämnar felaktiga uppgifter i en rapport 
som avses i 27 §, 

ska, om inte strängare straff för gärningen 
föreskrivs någon annanstans i lag, för brott 
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mot bestämmelserna om inmatningspris dö-
mas till böter. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

mot bestämmelserna om inmatningspris dö-
mas till böter. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
49 § 

Avbrytande av utbetalningen 

Energimarknadsverket kan besluta att av-
bryta utbetalningen av inmatningspriset eller 
det fasta produktionsstödet, om 

1) det finns anledning att misstänka att el-
producenten har blivit föremål för ett förfa-
rande som avses i 18 § 2 mom. 3 punkten el-
ler att förutsättningarna i 7—11 § eller 31 § 
inte längre uppfylls,  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

49 § 

Avbrytande av utbetalningen 

Energimarknadsverket kan besluta att av-
bryta utbetalningen av inmatningspriset, om 

 
1) det finns anledning att misstänka att el-

producenten har blivit föremål för ett förfa-
rande som avses i 18 § 2 mom. 3 punkten el-
ler att förutsättningarna i 7—11 § inte längre 
uppfylls,  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
50 § 

Återbetalning 

Elproducenten ska utan dröjsmål återbetala 
ett imatningspris eller ett fast produktionsstöd 
för el eller en del av priset eller stödet som 
denne fått felaktigt utbetald, till för högt be-
lopp eller uppenbart grundlöst. Om det be-
lopp som ska återbetalas uppgår till högst 10 
euro, behöver det inte återbetalas. 

50 § 

Återbetalning 

Elproducenten ska utan dröjsmål återbetala 
ett imatningspris eller en del av priset som 
denne fått felaktigt utbetald, till för högt be-
lopp eller uppenbart grundlöst. Om det be-
lopp som ska återbetalas uppgår till högst 10 
euro, behöver det inte återbetalas. 

 
51 § 

Återkrav 

Energimarknadsverket ska besluta att ett 
redan utbetalt inmatningspris eller fast pro-
duktionsstöd för el ska återkrävas, om elpro-
ducenten 
— — — — — — — — — — — — — — 

2) har låtit bli att återbetala det inmatnings-
pris eller det fasta produktionsstöd för el eller 
en del av priset eller stödet som ska återbeta-
las enligt 50 §.  

Energimarknadsverket kan bestämma att ett 
redan utbetalt inmatningspris eller fast pro-
duktionsstöd för el eller en del av priset eller 
stödet ska återkrävas, om elproducenten 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

51 §  

Återkrav 

Energimarknadsverket ska besluta att ett 
redan utbetalt inmatningspris ska återkrävas, 
om elproducenten 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) har låtit bli att återbetala det inmatnings-
pris eller en del av priset som ska återbetalas 
enligt 50 §. 

 
Energimarknadsverket kan bestämma att 

ett redan utbetalt inmatningspris eller en del 
av priset ska återkrävas, om elproducenten 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
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53 § 

Frist för återkrav och återbetalning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett återkrav på fast produktionsstöd för el 

eller på ränta eller dröjsmålsränta på fast 
produktionsstöd får inte längre inledas när 
det har gått tio år sedan det sista stödbelop-
pet betalades ut. På motsvarande sätt förfal-
ler skyldigheten enligt 50 § att betala tillbaka 
stödet när det har gått tio år sedan det sista 
stödbeloppet betalades ut. 

 
 
 
 
 
(upphävs) 

 
55 § 

Överklagande av Energimarknadsverkets be-
slut  

Beslut som Energimarknadsverket medde-
lar med stöd av 17, 28, 36, 49, 51 eller 54 § 
får inte överklagas genom besvär. Den som är 
missnöjd med beslutet får begära omprövning 
inom 30 dagar efter att ha fått del av beslutet. 
Begäran om omprövning ska ställas till 
Energimarknadsverket. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

55 § 

Överklagande av Energimarknadsverkets be-
slut  

Ett beslut som Energimarknadsverket har 
meddelat med stöd av 17, 28, 49, 51 eller 54 
§ får inte överklagas genom besvär. Om-
prövning av beslutet får begäras hos Energi-
marknadsverket inom 30 dagar från delfåen-
det av det, på det sätt som föreskrivs i för-
valtningslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
59 § 

Bevaring av uppgifter 

Elproducenten är skyldig att bevara materi-
alet till rapporten för utbetalning av inmat-
ningspris till dess det har gått tio år sedan be-
slutet om godkännande förföll eller återkalla-
des. På motsvarande sätt ska elproducenten 
bevara materialet till rapporten för utbetal-
ning av fast produktionsstöd för el till dess 
det har gått tio år sedan det sista stödbelop-
pet betalades ut. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

59 § 

Bevaring av uppgifter 

Elproducenten är skyldig att bevara materi-
alet till rapporten för utbetalning av inmat-
ningspris till dess det har gått tio år sedan be-
slutet om godkännande förföll eller återkalla-
des.  
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
60 § 

Hur uppgifter ska lämnas till Energimark-
nadsverket 

Elproducenten ska lämna ansökan som av-

60 §

Hur uppgifter ska lämnas till Energimark-
nadsverket 

Elproducenten ska lämna ansökan som av-



 RP 124/2011 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

13

ses i 28 och 36 § till Energimarknadsverket 
på elektronisk väg. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

ses i 28 § till Energimarknadsverket på elek-
tronisk väg. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

 
Denna lag träder i kraft den    20  . 
På fast produktionsstöd för el som betalas 

för el som producerats före ikraftträdandet 
av lagen tillämpas de bestämmelser som 
gällde vid ikraftträdandet. 

Trots bestämmelserna i 14 § 2 mom. kan, 
med stöd av de bestämmelser som gällde vid 
lagens ikraftträdande och med iakttagande 
av bestämmelserna i 63 § 2—5 mom., för ta-
riffsystemet godkännas också vindkraftverk 
och biogaskraftverk som har tagits i kom-
mersiell drift, om ansökan om godkännande 
lämnas in till Energimarknadsverket inom tre 
månader från lagens ikraftträdande. 
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