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L a g
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om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Syfte

Syftet med denna lag är att främja produk-
tionen av el från förnybara energikällor, öka
konkurrenskraften för dessa energikällor, di-

versifiera elproduktionen och förbättra själv-
försörjningsgraden av el.

2 §

Tillämpningsområde

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

3 §

Förhållande till annan lagstiftning

Det produktionsstöd som betalas ut enligt
denna lag betraktas inte som statsunderstöd
enligt statsunderstödslagen (688/2001).

4 §

Myndigheter och deras uppgifter

Arbets- och näringsministeriet svarar för
den allmänna styrningen, uppföljningen och
utvecklingen av verksamheten enligt denna
lag.

Energimarknadsverket utövar tillsyn över
efterlevnaden av denna lag och sköter andra
uppgifter som ankommer på verket enligt
denna lag.

5 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) nätinnehavare nätinnehavare enligt el-

marknadslagen (386/1995),
2) vindkraftverk kraftverk där el produce-

ras med vindturbiner ur rörelseenergin i
strömmande luftmassa i en eller flera genera-
torer som är kopplade till samma mätare hos
nätinnehavaren,

3) biogas produkt som bildas när organiskt
material bryts ner under anaeroba förhållan-
den och där de huvudsakliga komponenterna
är metan och koldioxid,

4) biogaskraftverk kraftverk där el produ-
ceras från biogas, som har förts över direkt
eller via gasnätet till kraftverket, i en eller
flera generatorer som är kopplade till samma
mätare hos nätinnehavaren,

5) biogasanläggning anläggning där bio-
gas alstras genom rötning av biomassa i ett
slutet rum i en bioreaktor,

6) skogsflis bränsleflis eller bränslekross
som tillverkas av trä som kommer direkt från
skogen,

7) skogsfliskraftverk kraftverk där el pro-
duceras från skogsflis i en eller flera genera-
torer som är kopplade till samma mätare hos
nätinnehavaren,

8) trädbränsle skogsflis samt sådana bi-
produkter från industrin som uppkommer
som bi- eller restprodukt från ved i träföräd-
lingsprocessen inom skogsindustrin,

9) trädbränslekraftverk kraftverk där
värme och el produceras från trädbränsle i en
eller flera generatorer som är kopplade till
samma mätare hos nätinnehavaren,

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

11) utsläppsrätt utsläppsrätt enligt lagen
om utsläppshandel (683/2004),

12) elproducent fysisk eller juridisk person
som innehar ett kraftverk.

2 kap.

Hur kraftverk godkänns för tariffsystemet

6 §

Tariffsystemet

I tariffsystemet får en elproducent vars
vindkraftverk, biogaskraftverk, skogsflis-
kraftverk eller trädbränslekraftverk är god-
känt för systemet, under en viss tid rörligt
stöd som grundar sig på marknadspriset på el
eller på priset på en utsläppsrätt (inmatnings-
pris) för stödberättigande produktion.

I systemet kan följande godkännas:
1) skogsfliskraftverk,
2) vindkraftverk till dess att den samman-

lagda nominella effekten för generatorerna i
för systemet godkända vindkraftverk översti-
ger 2 500 megavoltampere,

3) biogaskraftverk till dess att den sam-
manlagda nominella effekten för generato-
rerna i för systemet godkända biogaskraft-
verk som huvudsakligen använder biogas
från biogasanläggningar överstiger 19 mega-
voltampere, och
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4) trädbränslekraftverk till dess att de för
systemet godkända trädbränslekraftverken är
fler än 50 och den sammanlagda nominella
effekten för deras generatorer överstiger 150
megavoltampere.

Den elproducent som först har ansökt om
godkännande enligt 14 § har företräde att bli
godkänd i tariffsystemet.

7 §

Allmänna förutsättningar för godkännande

Ett vindkraftverk, biogaskraftverk, skogs-
fliskraftverk eller trädbränslekraftverk kan
godkännas för tariffsystemet, om det är belä-
get i Finland eller på finskt territorialvatten
och är kopplat till ett elnät där. Dessutom ska
kraftverket ha verksamhetsmässiga och eko-
nomiska förutsättningar för elproduktion.

Bestämmelser om förutsättningarna för att
kraftverk ska kunna godkännas finns i
8—11 §.

8 §

Särskilda förutsättningar för godkännande av
skogsfliskraftverk

Ett skogsfliskraftverk kan godkännas för
tariffsystemet bara om

1) den sammanlagda nominella effekten
för generatorerna är minst 100 kilovoltam-
pere, och

2) det inte hör eller tidigare har hört till
systemet.

9 §

Särskilda förutsättningar för godkännande av
vindkraftverk

Ett vindkraftverk kan godkännas för tariff-
systemet bara om

1) det inte har fått statligt stöd,
2) det är nytt och inte innehåller begagnade

delar, och
3) den sammanlagda nominella effekten

för generatorerna är minst 500 kilovoltam-
pere.

10 §

Särskilda förutsättningar för godkännande av
biogaskraftverk

Ett biogaskraftverk kan godkännas för ta-
riffsystemet bara om

1) det inte har fått statligt stöd,
2) det är nytt och inte innehåller begagnade

delar,
3) den sammanlagda nominella effekten

för generatorerna är minst 100 kilovoltam-
pere, och

4) det som bränsle använder biogas som
alstrats i en biogasanläggning som inte har
fått statligt stöd, som är ny och som inte
innehåller begagnade delar.

Ett biogaskraftverk som avses 1 mom. kan
godkännas för systemet såsom berättigat till
ett inmatningspris höjt med värmepremie, om

1) det vid elproduktion också producerar
nyttiggjord värme, och

2) det har en total effektivitet på minst 50
procent eller, då generatorerna har en sam-
manlagd nominell effekt på 1 megavoltam-
pere eller mer, på minst 75 procent.

11 §

Särskilda förutsättningar för godkännande av
trädbränslekraftverk

Ett trädbränslekraftverk kan godkännas för
tariffsystemet bara om

1) det inte har fått statligt stöd,
2) det är nytt och inte innehåller begagnade

delar,
3) den sammanlagda nominella effekten

för generatorerna är minst 100 kilovoltam-
pere och högst 8 megavoltampere,

4) det vid elproduktion också producerar
nyttiggjord värme, och

5) det har en total effektivitet på minst 50
procent eller, då generatorerna har en sam-
manlagd nominell effekt på 1 megavoltam-
pere eller mer, på minst 75 procent.

12 §

Närmare bestämmelser om förutsättningarna
för godkännande

Närmare bestämmelser om förutsättning-

4647Nr 1396



arna för godkännande för tariffsystemet får
utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 §

Förhandsanmälan

Elproducenten ska lämna in en skriftlig
förhandsanmälan till Energimarknadsverket
senast en månad efter beslutet att bygga ett
vindkraftverk, biogaskraftverk eller träd-
bränslekraftverk som uppfyller förutsättning-
arna för godkännande för tariffsystemet.

Förhandsanmälan ska innehålla uppgifter
om generatorernas sammanlagda nominella
effekt och den planerade tidpunkten för att ta
kraftverket i drift samt en tillförlitlig bedöm-
ning av kraftverkets årliga produktion. I en
anmälan som gäller ett biogaskraftverk eller
ett trädbränslekraftverk ska det också ingå
uppgifter om nyttiggjord värme och kraftver-
kets totala effektivitet.

Förändringar i de uppgifter som elprodu-
centen lämnat i förhandsanmälan ska anmälas
till Energimarknadsverket utan dröjsmål.

Närmare bestämmelser om förhandsanmä-
lan får utfärdas genom förordning av statsrå-
det.

14 §

Ansökan

Elproducenten ska ansöka hos Energi-
marknadsverket om att bli godkänd i sy-
stemet.

Ansökan ska göras innan ett vindkraftverk,
ett biogaskraftverk och en biogasanläggning
som producerar biogas för kraftverket eller
ett trädbränslekraftverk tas i kommersiell
drift. En ansökan om godkännande för ett
skogsfliskraftverk kan också göras när kraft-
verket har tagits i kommersiell drift.

Ansökan ska innehålla den information om
elproducenten, kraftverksprojektet och kraft-
verket som behövs för myndighetens pröv-
ning. Av en ansökan om godkännande för ett
vindkraftverk, ett biogaskraftverk eller ett
trädbränslekraftverk ska det också framgå när
kraftverket enligt planerna kommer att tas i
kommersiell drift.

I ansökan ska det ingå en plan för hur

produktionen av stödberättigande el ska föl-
jas upp. Där ska också ingå en verifiering
från en kontrollör som visar att kraftverkets
läge och nätanslutning överensstämmer med
kraven i 7 § och att kraftverket uppfyller
förutsättningarna enligt 8 § 1 punkten, 9 § 2
eller 3 punkten, 10 § 1 mom. 2—4 punkten
eller 2 mom. eller 11 § 2—5 punkten. Vidare
ska ansökan åtföljas av kontrollörens verifie-
ring av en preciserad kalkyl av kraftverkets
årliga produktion.

Närmare bestämmelser om ansökan och
bilagor till den och om verifiering från kon-
trollören får utfärdas genom förordning av
statsrådet.

15 §

Beslut om godkännande

Energimarknadsverket ska godkänna ett
kraftverk för tariffsystemet, om det av ansö-
kan framgår att förutsättningarna enligt denna
lag är uppfyllda, sökanden har lämnat en
förhandsanmälan enligt 13 § och det enligt
denna lag inte finns något hinder för att god-
känna kraftverket.

Beslutet om godkännande ska innehålla
uppgifter om elproducenten och bestämmel-
ser om

1) kraftverket och den sammanlagda nomi-
nella effekten för generatorerna,

2) det produktionsstöd som ska tillämpas,
3) den totala elproduktion som inmatnings-

priset högst ska betalas ut för under beslutets
giltighetstid, om det är fråga om ett vind-
kraftverk, biogaskraftverk eller skogsflis-
kraftverk, och

4) övrig information som är nödvändig
med tanke på ett allmänt eller enskilt intresse
och som hänför sig till förutsättningarna för
att fatta beslutet.

16 §

Rätt till inmatningspris

Inmatningspris betalas ut för den el som
produceras under en tremånadersperiod (pris-
period). Elproducentens rätt till inmatnings-
pris börjar den prisperiod som följer efter det
att beslutet om godkännande har vunnit laga
kraft.
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Elproducenten kan få inmatningspris i
högst tolv år från och med den tidpunkt då
rätten till inmatningspris inträder.

Elproducenten har dock inte rätt att få
1) inmatningspris för den el från ett vind-

kraftverk, biogaskraftverk eller skogsflis-
kraftverk som överstiger den totala mängd
som har fastställts i den bestämmelse som
meddelats med stöd av 15 § 2 mom. 3 punk-
ten i beslutet om godkännande,

2) mer än 750 000 euro för fyra prisperio-
der i rad i inmatningspris när det gäller el
från ett trädbränslekraftverk.

Närmare bestämmelser om indelningen av
ett kalenderår i prisperioder och den elpro-
duktion som utbetalningen av inmatningspri-
set grundar sig på får utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

17 §

Förhandsbesked om verksamhetsmässiga och
ekonomiska förutsättningar för elproduktion

På skriftlig ansökan från elproducenten ska
Energimarknadsverket ge besked om projek-
tet uppfyller de verksamhetsmässiga och eko-
nomiska förutsättningarna enligt 7 § 1 mom.
eller inte (förhandsbesked). Förhandsbeske-
det ska ges för en bestämd tid, dock för högst
två år. I sin ansökan ska elproducenten lämna
den information om de verksamhetsmässiga
och ekonomiska förutsättningarna för elpro-
duktion som myndigheten behöver för sin
prövning.

Under giltighetstiden är Energimarknads-
verket skyldigt att följa förhandsbeskedet i
sina beslut enligt 15 §.

Närmare bestämmelser om ansökan får ut-
färdas genom förordning av statsrådet.

18 §

Hur beslutet om godkännande förfaller

Beslutet om godkännande förfaller när el-
producenten inte längre har rätt till inmat-
ningspris enligt 16 §.

Energimarknadsverket kan besluta att be-
slutet om godkännande förfaller, om

1) verksamheten vid kraftverket har varit
nedlagd utan avbrott i minst ett år av orsaker
som beror på elproducenten,

2) verksamheten vid kraftverket inte har
startat eller åtgärder som är väsentliga för
verksamhetsstarten inte har vidtagits senast
fem år efter det att beslutet om godkännande
har vunnit laga kraft, eller

3) elproducentens egendom har utmätts,
elproducenten har försatts i likvidation eller
konkurs eller domstolen har beslutat att
skuldsanering eller saneringsförfarande ska
inledas för elproducenten.

Energimarknadsverket ska besluta att be-
slutet om godkännande förfaller, om elprodu-
centen gör en ansökan om det.

19 §

Ändring av beslutet om godkännande

Energimarknadsverket kan ändra beslutet
om godkännande, om det sker sådana föränd-
ringar i någon av grunderna för en bestäm-
melse i beslutet som ska anses vara varaktiga.

Elproducenten kan ansöka om höjning av
den sammanlagda nominella effekten för ge-
neratorerna enligt beslutet eller av den totala
elproduktionen enligt beslutet och om rätt att
få värmepremie för elproduktion i ett biogas-
kraftverk.

Ansökan ska åtföljas av en plan och veri-
fieringar som avses i 14 § 4 mom. På beslutet
om ansökan tillämpas vad som i 15 § före-
skrivs om beslut om godkännande för tariff-
systemet.

20 §

Återkallelse av beslutet om godkännande

Energimarknadsverket kan återkalla beslu-
tet om godkännande, om

1) ansökan eller någon bilaga till den inne-
håller felaktiga eller bristfälliga uppgifter
som i väsentlig grad har påverkat beslutet
eller i övrigt har påverkat prövningen av an-
sökan, eller

2) kraftverkets läge eller nätanslutning inte
längre uppfyller kraven i 7 §, någon förutsätt-
ning för godkännande enligt 8—11 § inte
längre uppfylls eller elproducenten på ett vä-
sentligt sätt har försummat eller överträtt en
skyldighet eller en begränsning enligt denna
lag eller en bestämmelse i beslutet om god-
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kännande och trots anmärkningar och var-
ningar inte har rättat till bristerna i verksam-
heten.

21 §

Överföring av beslutet om godkännande

Om besittningen av ett kraftverk som
nämns i ett beslut om godkännande överförs
på en ny elproducent och det fortfarande
finns verksamhetsmässiga och ekonomiska
förutsättningar för elproduktion, ska Energi-
marknadsverket överföra beslutet på den nya
elproducenten. Elproducenten är då skyldig
att skriftligt underrätta Energimarknadsverket
att besittningen av kraftverket har överförts
och lämna nödvändig information om den
övertagande parten och dennes samtycke till
övertagandet.

Den övertagande parten ska svara för el-
producentens skyldigheter enligt denna lag i
fråga om kraftverket och har rätt till inmat-
ningspris efter att ha fått besked om att beslu-
tet om godkännande har överförts.

I samband med beslutet att överföra beslu-
tet om godkännande ska Energimarknadsver-
ket se över beslutet när de gäller de omstän-
digheter som avses i 15 § 2 mom.

Närmare bestämmelser om anmälan om
överföring får utfärdas genom förordning av
statsrådet.

22 §

Elproducentens allmänna skyldigheter

Elproducenten ska utan dröjsmål under-
rätta Energimarknadsverket om följande:

1) varaktiga förändringar i de förutsätt-
ningar som avses i 7—11 § eller i någon av
grunderna för en bestämmelse i beslutet om
godkännande,

2) förändringar i besittningsförhållandena
för det kraftverk som är godkänt för tariffsys-
temet,

3) dröjsmål med att ta i drift ett kraftverk
som är godkänt för tariffsystemet, och

4) avbrott i elproduktionen som pågår
längre än tre månader.

Om kraftverket kan använda olika slags
bränslen, är elproducenten skyldig att ha en

tillförlitlig bokföring över de bränslen som
används i kraftverket och deras energiinne-
håll för varje prisperiod.

Elproducenten är skyldig att ha en tillför-
litlig bokföring över den nyttiggjorda värmen
i trädbränslekraftverk eller i ett i 10 § 2 mom.
avsett biogaskraftverk samt kraftverkets to-
tala effektivitet.

Närmare bestämmelser om anmälnings-
pliktiga ärenden och bokföringen enligt 2 och
3 mom. får utfärdas genom förordning av
statsrådet.

3 kap.

Utbetalning av inmatningspris

23 §

Riktpris och rörligt produktionsstöd

Riktpriset för el från ett för tariffsystemet
godkänt vindkraftverk, biogaskraftverk och
trädbränslekraftverk är 83,50 euro per mega-
wattimme.

För el från ett för tariffsystemet godkänt
skogsfliskraftverk betalas det ett sådant rör-
ligt produktionsstöd om högst 18 euro per
megawattimme som följer priset på en ut-
släppsrätt.

24 §

Elproduktion som berättigar till riktpris och
rörligt produktionsstöd

Elproduktion som berättigar till riktpris
och rörligt produktionsstöd är el som har
producerats i ett kraftverks generator mins-
kad med den elenergi som kraftverkets appa-
rater för egen förbrukning förbrukar. Appara-
ter för egen förbrukning är anordningar och
aggregat som kraftverket behöver för att pro-
ducera antingen el eller både el och värme
och för att upprätthålla produktionsberedska-
pen samt anordningar och aggregat som be-
hövs för att undanröja och minska de miljö-
skador som anläggningen orsakar.

Den elproduktion som berättigar till rikt-
pris och rörligt produktionsstöd bestäms en-
ligt mätarställningen hos den nätinnehavare
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till vars nät elproducenten är ansluten. Elpro-
duktionen kan också bestämmas utifrån mä-
tarställningen på elproducentens eller elför-
brukarens mätare, när det är fråga om någon
annan el än den som matas in i distributions-
nätet. Elproduktionen berättigar dock inte till
riktpris eller rörligt produktionsstöd för de
timmar då marknadspriset på el är negativt på
den ort där kraftverket är beläget.

I ett biogaskraftverk är det bara elproduk-
tion baserad på biogas som alstras i biogasan-
läggningen som berättigar till riktpris. Till
riktpris i ett trädbränslekraftverk berättigar
bara elproduktion baserad på trädbränsle. Till
rörligt produktionsstöd i ett skogsfliskraft-
verk berättigar bara elproduktion baserad på
skogsfils.

Närmare bestämmelser om elproduktion
som berättigar till riktpris och rörligt produk-
tionsstöd får utfärdas genom förordning av
statsrådet.

25 §

Inmatningspris

I inmatningspris för elproduktion som be-
rättigar till riktpris betalas i ett vindkraftverk,
biogaskraftverk och trädbränslekraftverk rikt-
priset minskat med medelvärdet för mark-
nadspriset på el under tre månader på den ort
där kraftverket är beläget.

Om medelvärdet för marknadspriset på el
för tre månader är under 30 euro per mega-
wattimme, betalas i inmatningspris riktpriset
minskat med 30 euro per megawattimme.

I ett skogsfliskraftverk betalas ett inmat-
ningspris på 18 euro per megawattimme i
inmatningspris för elproduktion som berätti-
gar till produktionsstöd, när medelvärdet för
marknadspriset på en utsläppsrätt för tre må-
nader är högst 10 euro. Inmatningspriset
sjunker stadigt i takt med att medelvärdet på
marknadspriset stiger och något inmatnings-
pris betalas inte längre ut när medelvärdet på
marknadspriset stiger till 23 euro.

Närmare bestämmelser om inmatningspris,
om marknadspris på el och utsläppsrätter och
om formeln för beräkning av det rörliga pro-
duktionsstödet får utfärdas genom förordning
av statsrådet.

26 §

Inmatningspris höjt med värmepremie

Inmatningspriset kan höjas med en värme-
premie som är 20 euro per megawattimme för
el från trädbränslekraftverk och 50 euro per
megawattimme för el från biogaskraftverk.

Värmepremie betalas ut, om det i ett träd-
bränslekraftverk eller biogaskraftverk i sam-
band med elproduktionen produceras nyttig-
gjord värme och kraftverkets totala effektivi-
tet under den avslutade prisperioden och de
tre föregående prisperioderna i genomsnitt
har varit sådan som anges i 11 § 5 punkten.
Dessutom ska ett biogaskraftverk vara god-
känt för tariffsystemet som ett kraftverk en-
ligt 10 § 2 mom.

Har ett trädbränslekraftverk eller biogas-
kraftverk ingått i systemet mindre än fyra
prisperioder, höjs inmatningspriset med vär-
mepremien om kraftverket i beslutet om god-
kännande har konstaterats uppfylla förutsätt-
ningarna i 10 § 2 mom. eller 11 § 4 och 5
punkten.

Bestämmelserna i 24 § om elproduktion
som berättigar till riktpris och rörligt produk-
tionsstöd gäller också elproduktion som be-
rättigar till värmepremie.

Närmare bestämmelser om värmepremien
och elproduktion som berättigar till värme-
premie får utfärdas genom förordning av
statsrådet.

27 §

Rapport för utbetalning av inmatningspris

Elproducenten är skyldig att sammanställa
en tillförlitlig rapport om den elproduktion i
kraftverket som under prisperioden berättigar
till riktpris och rörligt produktionsstöd med
stöd av 24 § och till värmepremie med stöd
av 26 §.

Närmare bestämmelser om innehållet i och
tidpunkten för rapporten får utfärdas genom
förordning av statsrådet.

28 §

Hur inmatningspriset bestäms

För att få inmatningspris ska elproducen-
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ten lämna in en ansökan till Energimarknads-
verket senast två månader efter det att prispe-
rioden är slut.

En ansökan om inmatningspris för el från
skogsflis får samtidigt gälla högst fyra på
varandra följande prisperioder. För att få in-
matningspris ska elproducenten lämna in sin
ansökan till Energimarknadsverket senast två
månader efter det att den sista av dessa pris-
perioder gått ut.

Ansökan ska åtföljas av en rapport som
avses i 27 §, kontrollörens verifiering av
uppgifterna i rapporten och riktiga och till-
räckliga uppgifter om andra omständigheter
som ska föreligga för att inmatningspris ska
kunna betalas ut.

På grundval av ansökan ska Energimark-
nadsverket fatta beslut om hur stort inmat-
ningspriset till elproducenten ska vara.

Närmare bestämmelser om hur ansökan
ska lämnas in, vilka uppgifter som ska ingå,
verifiering av uppgifterna och hur inmat-
ningspriset ska bestämmas får utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.

29 §

Utbetalning av inmatningspriset till
elproducenten

Energimarknadsverket betalar ut inmat-
ningspris till elproducenten på grundval av
den producerade elen i ett godkänt kraftverk
för en prisperiod, om elproducenten har läm-
nat in en ansökan till Energimarknadsverket i
enlighet med 28 §.

4 kap.

Fast produktionsstöd för el och
utbetalning av stödet

30 §

Fast produktionsstöd för el

För el från vindkraft, skogsflis, biogas och
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 eller tidigare har
hört till tariffsystemet på grundval av elpro-
duktion med det aktuella bränslet, och

3) elproducenten har tillförlitlig bokföring
över de bränslen som använts i kraftverket
under ett kalenderår och deras energiinnehåll,
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 förutsättning-
arna för att få fast produktionsstöd för el får
utfärdas genom förordning av statsrådet.

32 §

Registreringsskyldighet

Elproducenten ska göra en skriftlig anmä-
lan till Energimarknadsverket för att regist-
rera sig som mottagare av fast produktions-
stöd för el. I anmälan ska ingå de uppgifter
om elproducenten och kraftverket som be-
hövs 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 förord-
ning av statsrådet.

33 §

Elproduktion som berättigar till fast
produktionsstöd för el

Bestämmelserna i 24 § om elproduktion
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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
produktionsstöd 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
produktionsstöd 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
elproducenten lämna in en ansökan till Ener-
gimarknadsverket senast den 30 april året
efter 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

tilllämpas 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
ansökan till Energimarknadsverket i enlighet
med 36 §.

5 kap.

Kontrollörer

38 §

Villkor för att bli godkänd som kontrollör

För att bli godkänd som kontrollör ska
sökanden

1) vara oberoende i de verifieringsuppdrag
som avses i denna lag,

2) ha tillräckligt stor, kvalificerad och obe-
roende personal för verifieringsuppdragen,

3) ha de anläggningar, utrustning och sy-
stem som behövs för verksamheten, och

4) ha tillräcklig ansvarsförsäkring eller nå-
got annat motsvarande arrangemang som ska
anses vara tillräckligt med hänsyn till verk-
samhetens art och omfattning.

Närmare bestämmelser om villkoren för att
bli godkänd som kontrollör får utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.

39 §

Godkännande av kontrollör

Energimarknadsverket godkänner på ansö-
kan en finländsk sammanslutning eller stif-
telse eller en del av en finländsk sammanslut-
ning eller stiftelse som kontrollör, om det har
visats att villkoren i 38 § är uppfyllda i
enlighet med lagen om konstaterande av till-
förlitligheten hos tjänster för bedömning av
överensstämmelse med kraven (920/2005).

I beslutet om godkännande ska kontrol-
lörens kompetensområde anges och sådana
bestämmelser om kontrollörens verksamhet
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ges som behövs för att trygga allmänna och
enskilda intressen. Beslutet kan ges för viss
tid.

En kontrollör som är godkänd i en stat som
hör till Europeiska ekonomiska samarbets-
området jämställs med en kontrollör som av-
ses i 1 mom., om kontrollören är en samman-
slutning eller en stiftelse eller en del av en
sammanslutning eller en stiftelse och uppfyl-
ler villkoren i 38 § och om förfarandet vid
godkännandet motsvarar det som föreskrivs i
lagen om konstaterande av tillförlitligheten
hos tjänster för bedömning av överensstäm-
melse med kraven.

Närmare bestämmelser om godkännande-
förfarandet och bedömningen av villkoren för
godkännande får utfärdas genom förordning
av statsrådet.

40 §

Kontrollörens uppgifter

Kontrollören lämnar den verifiering som
avses i 14 och 28 §.

Kontrollören ska bevaka hur bestämmelser
och standarder inom dess ansvarsområde ut-
vecklas och samverka med andra kontrollörer
inom sitt ansvarsområde i den omfattning
som behövs för att säkerställa att arbetsmeto-
derna är enhetliga.

Kontrollören ska underrätta Energimark-
nadsverket om förändringar som kan påverka
möjligheterna att uppfylla villkoren i 38 §.

Kontrollören ska årligen lämna en rapport
till Energimarknadsverket om sin verksamhet
och resultaten av den.

Närmare bestämmelser om kontrollörens
uppgifter, hur de ska utföras och rapporte-
ringsskyldigheten får utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

41 §

Övrig lagstiftning som ska tillämpas på
kontrollören

I offentliga förvaltningsuppgifter som av-
ses i denna lag ska kontrollören följa lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999), lagen om elektronisk kommuni-
kation i myndigheternas verksamhet

(13/2003), förvaltningslagen (434/2003) och
språklagen (423/2003).

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänste-
ansvar ska tillämpas på anställda hos kontrol-
lören, när de utför uppgifter som avses i 1
mom.

Bestämmelser om skadeståndsansvar finns
i skadeståndslagen (412/1974).

42 §

Ändring och återkallelse av ett beslut om
godkännande av en kontrollör

Energimarknadsverket kan ändra kompe-
tensområdet i beslutet om att godkänna kon-
trollören. På ändringar av kompetensområdet
tillämpas vad som i 38 § och 39 § 1 mom.
föreskrivs om godkännande av kontrollör och
villkoren för att bli godkänd. Energimark-
nadsverket kan också ändra en bestämmelse i
beslutet om godkännande, om det är nödvän-
digt för att säkerställa att kontrollörsuppgif-
terna utförs på behörigt sätt. Vid ändring av
bestämmelserna tillämpas vad som i 39 § 2
mom. föreskrivs om innehållet i beslutet om
godkännande. Ändring av kompetensområdet
och en bestämmelse kan också initieras på
ansökan av kontrollören.

Energimarknadsverket kan återkalla ett be-
slut om godkännande av en kontrollör, om

1) felaktiga eller bristfälliga uppgifter har
uppgetts i ansökan eller någon bilaga och de
har påverkat prövningen av beslutet i väsent-
lig grad,

2) kontrollören inte längre uppfyller vill-
koren för godkännande eller om kontrollören
på ett väsentligt sätt har försummat eller
överträtt en skyldighet eller en inskränkning
enligt denna lag eller en bestämmelse i beslu-
tet om godkännande och trots anmärkningar
och varningar inte har rättat till bristerna i
verksamheten.

6 kap.

Tillsyn

43 §

Rätt att få information

Energimarknadsverket har rätt att få infor-
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mation som behövs för tillsynen över efter-
levnaden av denna lag från elproducenter och
nätinnehavare.

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

1) elproducentens ekonomiska ställning,
2) investeringsstöd och andra statliga stöd

som elproducenten har fått,
3) andra omständigheter kring elproducen-

ten som är av väsentlig betydelse för att
godkänna producenten i tariffsystemet eller
för att bestämma, betala ut, avbryta utbetal-
ningen av eller återkräva inmatningspriset el-
ler det fasta produktionsstödet för el.

Trots sekretessbestämmelserna ska kon-
trollörerna lämna varandra uppgifter som be-
hövs för samarbetet mellan dem och till En-
ergimarknadsverket lämna de uppgifter som
behövs för tillsynen.

44 §

Utlämnande av uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna har Energi-
marknadsverket rätt att lämna ut information
som verket har fått vid fullgörandet av sina
uppgifter enligt denna lag

1) till åklagare och polis för att brott ska
kunna förhindras och utredas,

2) till den behöriga EU-institutionen eller
något annat EU-organ, om detta krävs enligt
Europeiska unionens lagstiftning eller någon
annan förpliktelse som har samband med Fin-
lands medlemskap i Europeiska unionen.

45 §

Myndighetens inspektionsrätt

Energimarknadsverket har rätt att få till-
träde till ett kraftverk eller andra lokaler eller
områden som elproducenten eller kontrollö-
ren besitter och till den plats där nätinnehava-
rens mätare finns, om detta behövs för tillsy-
nen enligt denna lag, samt att göra nödvän-
diga inspektioner där och vidta andra tillsyns-
åtgärder. Tillsynsåtgärder får dock vidtas i
utrymmen som är avsedda för stadigvarande
boende bara om det finns anledning att miss-

tänka att ett brott enligt 16 kap. 8 § eller 29
kap. 5 eller 6 § i strafflagen (39/1889) har
begåtts och inspektionen är nödvändig för att
utreda de omständigheter som är föremål för
inspektionen.

Vid en inspektion har Energimarknadsver-
ket rätt att omhänderta handlingar som tillhör
elproducenten, kontrollören eller nätinneha-
varen samt annat material, om det är nödvän-
digt för att målen med inspektionen ska nås.
Materialet ska återlämnas så snart det inte
längre behövs för inspektionen.

Elproducenten, kontrollören och nätinne-
havaren är skyldiga att bistå Energimarknads-
verket vid inspektion.

46 §

Rättelse av förseelse eller försummelse

Energimarknadsverket kan
1) förbjuda den som bryter mot denna lag

eller mot bestämmelser eller föreskrifter som
utfärdats med stöd av den att fortsätta till-
lämpa eller upprepa ett förfarande som strider
mot bestämmelserna eller föreskrifterna, och

2) ålägga den som bryter mot denna lag
eller mot bestämmelser eller föreskrifter som
utfärdats med stöd av den att fullgöra sin
skyldighet.

Energimarknadsverket kan förena sitt för-
bud eller sitt föreläggande enligt denna lag
med vite eller med hot om tvångsutförande
eller hot om avbrytande på det sätt som före-
skrivs i viteslagen (1113/1990).

47 §

Handräckning

Bestämmelser om polisens skyldighet att
ge handräckning finns i 40 § i polislagen
(493/1995). Inom sitt ansvarsområde är tull-
myndigheterna vid behov skyldiga att ge
handräckning för tillsynen över efterlevnaden
av denna lag och av bestämmelser och före-
skrifter som har utfärdats med stöd av den.

48 §

Brott mot bestämmelserna om inmatningspris

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

4655Nr 1396



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
mot bestämmelserna om inmatningspris dö-
mas till böter.

För en gärning som avses i 1 mom. döms
det dock inte ut straff, om gärningen med
hänsyn till dess menlighet och skadlighet
samt andra omständigheter som har samband
med gärningen, som helhet bedömd är ringa.

Den som bryter mot ett förbud eller ett
föreläggande som med stöd av 46 § har för-
enats med vite behöver inte dömas till straff
för samma gärning.

49 §

Avbrytande av utbetalningen

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

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

2) det finns anledning att misstänka att
elproducenten inte lämnar in riktiga eller till-
räckliga uppgifter för bestämmande av stödet
eller att denne i övrigt på ett väsentligt sätt
försummar eller överträder en skyldighet el-
ler inskränkning enligt denna lag eller en
bestämmelse i beslutet om godkännande för
tariffsystemet, eller

3) elproducenten inte har följt ett förbud
eller föreläggande som meddelats med stöd
av 46 §.

Energimarknadsverket ska avbryta utbetal-
ningen, om elproducenten inte har följt ett
beslut om återkrävande av stöd enligt 1 § i
lagen om tillämpning av vissa av Europeiska
gemenskapernas bestämmelser om statligt
stöd (300/2001).

På avbrytande av utbetalningen tillämpas
dessutom vad som i 19 § 3 punkten i statsun-

derstödslagen föreskrivs om avbrytande av
utbetalningen av statsunderstöd.

Energimarknadsmyndigheten kan återkalla
sitt beslut att avbyta utbetalningen, om elpro-
ducenten har rättat till bristen eller försum-
melsen.

7 kap.

Återbetalning och återkrav av stöd

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.

51 §

Återkrav

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

1) inte har följt ett beslut som avses i 49 §
2 mom., eller

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
produktionsstöd för el eller en del av priset
eller stödet ska återkrävas, om elproducenten

1) har blivit föremål för ett förfarande som
avses i 18 § 2 mom. 3 punkten,

2) inte lämnar in riktiga och tillräckliga
uppgifter för stödet, eller

3) har vägrat lämna uppgifter enligt 43 § 1
mom. eller material enligt 45 § 2 mom. eller
bistå vid en inspektion enligt 45 § 3 mom.
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På återkrav tillämpas dessutom vad som i
21 § 3 punkten och 22 § 3 mom. i statsunder-
stödslagen föreskrivs om återkrav av statsun-
derstöd.

52 §

Ränta och dröjsmålsränta

På ränta och dröjsmålsränta som ska beta-
las på det belopp som ska återbetalas eller
återkrävas tillämpas vad som i 24 och 25 § i
statsunderstödslagen föreskrivs om ränta och
dröjsmålsränta på statsunderstöd som ska
återbetalas eller återkrävas.

53 §

Frist för återkrav och återbetalning

Energimarknadsverket ska besluta om åter-
krav utan dröjsmål efter det att en omständig-
het som avses i 51 § har kommit till verkets
kännedom.

Ett återkrav på inmatningspriset eller på
ränta eller dröjsmålsränta på inmatningspriset
får inte längre inledas när det har gått tio år
sedan beslutet om godkännande förföll eller
återkallades. På motsvarande sätt förfaller
skyldigheten enligt 50 § att återbetala inmat-
ningspriset när det har gått tio år sedan beslu-
tet om godkännande förföll eller återkallades.

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 stödbeloppet
betalades ut. På motsvarande sätt förfaller
skyldigheten enligt 50 § att betala tillbaka
stödet när det har gått tio år sedan det sista
stödbeloppet betalades ut.

54 §

Kvittning

Energimarknadsverket kan besluta om
kvittning av det belopp som ska återbetalas
eller återkrävas. På kvittning av det beloppet
tillämpas vad som i 30 § i statsunderstödsla-
gen föreskrivs om kvittning av statsunderstöd
som ska återbetalas eller återkrävas.

8 kap.

Särskilda bestämmelser

55 §

Överklagande av Energimarknadsverkets
beslut

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 ompröv-
ning inom 30 dagar efter att ha fått del av
beslutet. Begäran om omprövning ska ställas
till Energimarknadsverket.

Beslutet på begäran om omprövning och
övriga beslut som Energimarknadsverket
meddelar med stöd av denna lag får överkla-
gas genom besvär på det sätt som föreskrivs i
förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Besvär över en avgift som Energimark-
nadsverket tar ut för ett beslut anförs på
samma sätt som besvär över huvudsaken.

56 §

Överklagande av kontrollörens beslut

Ett beslut av kontrollören får inte överkla-
gas genom besvär. Den som är missnöjd med
beslutet får begära omprövning inom 30 da-
gar från delfåendet. Begäran ska ställas till
kontrollören.

Kontrollörens beslut på begäran om om-
prövning får överklagas genom besvär hos
förvaltningsdomstolen på det sätt som före-
skrivs i förvaltningsprocesslagen.

57 §

Verkställighet av beslut

Ett beslut som Energimarknadsverket med-
delat med stöd av 49 eller 54 § får verkställas
även om det har överklagats, om inte full-
följdsdomstolen bestämmer något annat.

Ett beslut som Energimarknadsverket fattat
med stöd av 42 § 2 mom. eller 46 eller 51 §
ska iakttas även om det har överklagats, om
inte fullföljdsdomstolen bestämmer något an-
nat.
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58 §

Avgifter

Bestämmelser om de allmänna grunderna
för när Energimarknadsverkets prestationer
enligt denna lag är avgiftsbelagda, om de
allmänna grunderna för storleken på avgif-
terna och om andra grunder för avgifterna
finns i lagen om grunderna för avgifter till
staten (150/1992).

Avgifter och kostnader enligt denna lag får
drivas in utan dom eller beslut på det sätt som
anges i lagen om verkställighet av skatter och
avgifter (706/2007).

59 §

Bevaring av uppgifter

Elproducenten är skyldig att bevara mate-
rialet till rapporten för utbetalning av inmat-
ningspris till dess det har gått tio år sedan
beslutet om godkännande förföll eller återkal-
lades. 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 stödbeloppet
betalades ut.

Närmare bestämmelser om bevaring av
uppgifter får utfärdas genom förordning av
statsrådet.

60 §

Hur uppgifter ska lämnas till
Energimarknadsverket

Elproducenten ska lämna ansökan som av-
ses i 28 och 36 § till Energimarknadsverket
på elektronisk väg.

Också övriga uppgifter som avses i denna
lag får lämnas till Energimarknadsverket med
hjälp av en teknisk anslutning eller i övrigt på
elektronisk väg, om detta avtalats med Ener-
gimarknadsverket i förväg.

Närmare bestämmelser om att lämna upp-
gifter till Energimarknadsverket på elektro-
nisk väg får utfärdas genom förordning av
statsrådet.

9 kap.

Ikraftträdande

61 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
Trots 1 mom. träder 15 §, 16 § 2 mom.,

16 § 3 mom. 2 punkten, 23 §, 25 § 3 mom.,
26 § 1 mom., 30 §, 34 § 2 mom. och 62 § 3
mom. i kraft vid en tidpunkt som bestäms
genom förordning av statsrådet.

Genom denna lag upphävs 8 § i lagen om
punktskatt på elström och vissa bränslen
(1260/1996) sådan den paragrafen lyder i la-
garna 1168/2002, 447/2005 och 1058/2006.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

62 §

Bestämmelser om stöd som betalas ut under
övergångsperioden

På stöd till el som producerats innan lagen
träder i kraft tillämpas de bestämmelser som
gällde vid ikraftträdandet.

Inmatningspriset enligt denna lag betalas
ut första gången först när den tredje prispe-
rioden har gått ut efter lagens ikraftträdande.
Genom att lämna en ansökan till Energimark-
nadsverket inom två månader från det att den
prisperioden gått ut kan elproducenten få in-
matningspris också för de två första prispe-
rioderna som följer på lagens ikraftträdande. I
ansökan ska elproducenten då specificera de
uppgifter som avses i 28 § 2 mom. för varje
prisperiod.

Med avvikelse från 23 § 1 mom. är riktpri-
set på el från vindkraftverk 105,30 euro per
megawattimme till och med den 31 december
2015. Ett inmatningspris som beräknas på det
riktpriset betalas ut till elproducenten i högst
tre år.

63 §

Godkännande av ett idrifttaget kraftverk för
tariffsystemet

Trots bestämmelserna i 14 § 2 mom. kan
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ett vindkraftverk, biogaskraftverk eller träd-
bränslekraftverk som redan har tagits i kom-
mersiell drift godkännas för tariffsystemet,
om ansökan om godkännande lämnas in till
Energimarknadsverket senast nio månader ef-
ter det att lagen har trätt i kraft.

Utöver vad som föreskrivs i 7 och 9—11 §
förutsätter ett godkännande av ett kommersi-
ellt idrifttaget kraftverk för tariffsystemet att
kraftverket och i förekommande fall den bio-
gasanläggning som alstrar biogas för ett bio-
gaskraftverk har tagits i kommersiell drift
som nya senare än den 1 januari 2009. Med
avvikelse från vad som föreskrivs i de para-
graferna kan ett kraftverk godkännas för ta-
riffsystemet trots att det har fått statligt stöd,
om stöden inklusive statligt stöd till biogas-
anläggningar som levererar biogas till biogas-
kraftverk har återbetalats med ränta som be-
räknats enligt 3 § 2 mom. i räntelagen
(633/1982) ökad med tre procentenheter från
och med den tidpunkt då stöden gavs ut.

Om kraftverket har fått statligt stöd, ska
elproducenten underrätta den statsbidrags-
myndighet enligt statsunderstödslagen som
fattat stödbeslutet om att den har lämnat in en
ansökan enligt 1 mom.

Utöver vad som i 14 § föreskrivs om inne-
hållet i och bilagor till ansökan ska ansökan
åtföljas både av kontrollörens verifiering av
att kravet i fråga om tidpunkten för idriftta-
gande enligt 2 mom. i denna paragraf är
uppfyllt och av tillräckliga och tillförlitiga
uppgifter om att utbetalt statligt stöd har åter-
betalats i enlighet med 2 mom.

Från det inmatningspris som elproducenten
får för elproduktion i ett kraftverk som har
godkänts för tariffsystemet med stöd av
denna paragraf dras det av ett belopp som
motsvarar det belopp som har betalats ut till
producenten med stöd av 8 § i lagen om
punktskatt på elström och vissa bränslen.

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Näringsminister Mauri Pekkarinen
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Statsrådets förordning

Nr 1397

om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet,
föreskrivs med stöd av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor
(1396/2010):

1 §

Godkännande av ett kraftverk för systemet
med inmatningspris

För systemet med inmatningspris kan god-
kännas vindkraftverk, biogasverk och träd-
bränslekraftverk, om ifrågavarande kraft-
verks system som omvandlar energikällan till
elenergi och de tekniska system som är direkt
anslutna till produktionen av elenergi inte har
fått statligt stöd, är nya och inte innehåller
några begagnade delar. Om det är fråga om
ett biogasverk, krävs dessutom att biogasver-
kets biogasreaktor, där biogas alstras genom
rötning av biomassa i ett slutet rum för att
användas som bränsle för biogasverket, inte
har erhållit något statligt stöd, är ny och inte
innehåller några begagnade delar. Motsva-
rande krav gäller dessutom

1) system för förbehandling, framställning,
hantering, transport och inmatning av bränsle
eller biogasreaktorns råvaror, och med dessa
sammanhängande anordningar,

2) cisterner, hallar, silor, rörledningar och
transportsystem samt andra system för lag-
ring av ett kraftverks energikällor,

3) system för hantering, rening, lagring
och transport av avfall, biprodukter och rök-
gaser, inklusive system för hygienisering,
lagring i efterhand och transport av bioslam,

4) ett kraftverks styr- och reglersystem
jämte komponenter, inklusive data- och kom-
munikationssystem,

5) system för överföring och distribution
av elenergi mellan generatorn och mätnings-
punkten för elenergi,

6) kraftverksbyggnaden, jämte grunder,
som inrymmer de energitekniska anordningar
som krävs för produktion av elenergi,

7) ett vindkraftverks torn och en biogasre-
aktors grund,

8) maskiner och anordningar med anknyt-
ning till upprätthållandet av produktionsbe-
redskapen och hanteringen av undantagssi-
tuationer, inklusive reservaggregat samt
brandskydds- och alarmsystem, samt

9) ett kraftverks uppvärmnings-, belys-
nings-, ventilations-, reparations- och kon-
trollanordningar, laboratorier och andra in-
ventarier.

Vid bedömningen av huruvida kraven en-
ligt 1 mom. uppfylls beaktas inte

1) system för anskaffning eller insamling
av bränsle eller biogasreaktorns råvaror och
med dessa sammanhängande anordningar,

2) systemet för överföring och distribution
av värmeenergi och med det sammanhäng-
ande komponenter och värmetekniska sy-
stem, och

3) andra sådana anläggningar eller enheter
för energiproduktion som är belägna inom
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kraftverksområdet och som inte har något
energitekniskt samband med den kraftverk-
senhet för vilken stöd söks.

De krav som avses i 1 mom. tillämpas inte
på godkännandet av ett skogsfliskraftverk för
systemet med inmatningspris.

2 §

Prisperioder

Ett kalenderår indelas i följande prisperio-
der:

1) den 1 januari – den 31 mars,
2) den 1 april – den 30 juni,
3) den 1 juli – den 30 september,
4) den 1 oktober – den 31 december.

3 §

Medeltalet för marknadspriset på el och
marknadspriset på utsläppsrätten

Medeltalet för marknadspriset på el be-
stäms enligt medeltalet för områdespriset fö-
regående dag i den fysiska elhandeln på den
nordiska elmarknaden på den ort där kraft-
verket är beläget. Medeltalet för marknads-
priset på el beräknas som ett aritmetiskt med-
eltal för timpriserna under de tre månader
som motsvarar var och en av inmatningspris-
perioderna.

Medeltalet för marknadspriset på utsläpps-
rätten bestäms som ett aritmetiskt medeltal
för dagens slutpris på de tre största börser
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet som bedriver handel med utsläppsrätter.
Medeltalet för marknadspriset på utsläppsrät-
ten beräknas som ett aritmetiskt medeltal för
dagens slutpriser under de tre månader som
motsvarar var och en av inmatningsprisperio-
derna.

4 §

Inmatningspris som är bundet till priset på
utsläppsrätten

Det inmatningspris som är bundet till pri-
set på utsläppsrätten räknas ut enligt formeln
18 – 18/13 x (Pe – 10), då medelpriset för
utsläppsrätten under tre månader (Pe) är
minst 10 och högst 23 euro.

5 §

Apparater för egen förbrukning

Vad som i handels- och industriministeri-
ets förordning om kraftverkets apparatur för
egen förbrukning (309/2003) föreskrivs om
apparater för egen förbrukning tillämpas vid
fastställande av riktpriset, det rörliga produk-
tionsstödet för el, värmepremien och sådan
produktion av el som berättigar till fast pro-
duktionsstöd för el.

6 §

Uppföljningsskyldighet

Som bilaga till ansökan om att bli godkänd
för systemet med inmatningspris ska elprodu-
centen bifoga en uppföljningsplan enligt vil-
ken elproducenten producerar data om mäng-
den el som är berättigad till stöd och visar att
det eventuella kriteriet för total effektivitet
uppfylls. I uppföljningsplanen presenteras
uppföljningsdata om mängden elenergi och
om sätten och förfarandena för att fastställa
den samt om mätning av elenergin.

När det gäller det fasta produktionsstödet
för el ska elproducenten systematiskt följa
och mäta mängden elenergi som produceras.
Elproducenten ska ha uppföljningsdata om
mängden elenergi samt om sätten och förfa-
randena för att fastställa den samt om mät-
ning av elenergin.

Uppföljningsskyldighetens omfattning be-
ror på kraftverket och dess energikällor.

7 §

Uppföljningssystem

Uppföljningsskyldigheten förutsätter att el-
producenten har ett system för detta (uppfölj-
ningssystem). Uppföljningssystemet ska inbe-
gripa data om energiinnehållet i de olika
bränslena samt om mätningarna av mängden
el och värme samt om fastställande av bräns-
lenas värmevärden. Uppföljningssystemet
ska inbegripa system för insamling, behand-
ling och rapportering av data.

Med hjälp av uppföljningssystemet ska el-
producenten producera data om mängden el
som berättigar till stödet. Om det är fråga om
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ett kraftverk som godkänts för systemet med
inmatningspris, ska uppföljningssystemet
dessutom vid behov producera data om nyt-
tiggjord värme och om total effektivitet samt
data om hur andra villkor som specificerats i
beslutet om godkännande uppfyllts. De upp-
gifter som uppföljningssystemet producerar
ska inkluderas i bokföringen så att kontrollö-
ren utgående från den ska kunna utföra veri-
fieringen.

Om kraftverket omfattas av systemet för
handel med utsläppsrätter enligt lagen om
utsläppshandel (683/2004), kan elproducen-
ten vid fastställandet av energiinnehållet i
bränsleklassen i fråga för andra bränslen än
biobränslen som kraftverkets uppföljnings-
plan använda den övervakningsplan som
godkänts med stöd av 52 § i lagen om ut-
släppshandel.

8 §

Undantag från uppföljningsskyldighet i fråga
om bränslen

Uppföljningen av bränslena behöver inte
inbegripas i uppföljningssystemet då det är
fråga om sådana bränslen som använts för att
starta kraftverket och vars energiinnehåll un-
der inmatningsprisperioden är högst 2,5 pro-
cent av summan av energiinnehållet i de
bränslen som använts i kraftverket.

Om kraftverket använder högst ett bränsle
utöver startbränslet och kraftverket inte har
ålagts någon skyldighet att följa den totala
effektiviteten, behöver energiinnehållet i
bränslena inte följas i uppföljningssystemet.

9 §

Fastställande av bränslet och dess
energiinnehåll

Vid specificeringen och fastställandet av
de bränslen som används ska de bränsleklas-
ser som ingår i Statistikcentralens gällande
klassificering av bränslen tillämpas.

Den största tillåtna osäkerheten vid fast-
ställandet av bränslemängderna under upp-
följningsperioden är 7,5 procent.

Vid fastställandet av bränsleenergin ska
nettovärmevärden och bränslemängderna i

användningstillstånd eller bränslenas värden i
ankomsttillstånd användas. När värden i an-
komsttillstånd används ska det fastställda
bränslet och det fastställda värmevärdet mot-
svara varandra med hänsyn tagen till änd-
ringar i bränslenas fukthalt.

10 §

Nyttiggjord värme

Värme som producerats för vidare utnytt-
jande (nyttiggjord värme) är sådan värme
som produceras samtidigt och inom samma
process som el och som tillgodoser sådant
behov av uppvärmning och kylning som kan
motiveras ekonomiskt. Behovet kan motive-
ras ekonomiskt om det inte överskrider upp-
värmnings- eller kylningsbehovet och om det
annars skulle tillgodoses på marknadsvillkor
genom andra sätt att producera energi.

Mängden nyttiggjord värme ska fastställas
genom mätningar. Vid fastställandet av
mängden nyttiggjord värme tillämpas det sy-
stem för mätning som specificerats i uppfölj-
ningsplanen och de uppgifter eller värden
som utgående från mätningar registrerats med
hjälp av det.

11 §

Total effektivitet

Med total effektivitet avses summan av
mängden el och värme dividerad med det
sammanlagda energiinnehållet i de bränslen
som använts i produktionen. Den mängd el
som utgör grunden för beräkningen av total
effektivitet motsvarar mängden producerad el
minskad med den elenergi som apparaterna
för eget bruk förbrukar. Den mängd el som
utgör grunden för beräkningarna motsvarar
den uppmätta mängden nyttigjord värme. En-
ergiinnehållet i bränslena motsvarar det sam-
manlagda energiinnehållet i samtliga bräns-
len som ingår i uppföljningsplanen.

Vid fastställandet av total effektivitet an-
vänds inte någon antagen total effektivitet
eller pannans garanterade verkningsgrad. Den
totala effektiviteten ska grunda sig på uppgif-
terna om faktisk produktion och faktisk an-
vändning av energikällor under prisperioden.
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12 §

Bevaring av uppgifter

Elproducenten ska ombesörja bevaringen
av de uppgifter som avses i 6, 7 ja 9—11 § så
att Energimarknadsverket och kontrollören
har möjlighet att försäkra sig om tillförlitlig-
heten och exaktheten hos uppföljningssyste-
met och uppgifterna om mängden producerad
el som beräknats på basis av det och som
berättigar till produktionsstödet och om even-
tuell total effektivitet.

Elproducenten ska bevara de uppgifter
som gäller systemet med inmatningspris i tio
års tid från och med det år då beslutet om
godkännande av ett kraftverk för systemet
med inmatningspris har förfallit eller återkal-
lats, och i fråga om det fasta produktionsstö-
det för el i tio års tid från den tidpunkt då den
sista stödraten har betalats.

13 §

Kontrollörens behörighetsområde

I beslutet om godkännande av en kontrol-
lör fastställs kontrollörens behörighetsområde
enligt energikällorna och de särskilda förut-
sättningar som är förenade med de typer av
kraftverk i vilka dessa används. Behörighets-
områdena är

1) vindflöde,
2) vattenflöde,
3) biogas,
4) skogsflis,
5) trädbränsle.

14 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2011.

Helsingfors den 30 december 2010

Näringsminister Mauri Pekkarinen

Regeringsråd Anja Liukko
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Arbets- och näringsministeriets förordning

Nr 1398

om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om
grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994 samt med
stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådant detta
lagrum lyder i lag 495/2005:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om Energi-
marknadsverkets avgiftsbelagda prestationer,
om grunderna för avgifterna för dem och om
avgifter som tas ut för offentligrättsliga pre-
stationer.

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

De offentligrättsliga prestationer som av-
ses i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för
avgifter till staten och för vilka Energimark-
nadsverket tar ut de avgifter som bestäms i
denna förordning, är

1) beslut i ett ärende som gäller el- eller
naturgasnätstillstånd,

2) beslut i ett ärende som gäller tillstånd att
bygga elledningar,

3) beslut i ett ärende som gäller överföring
av el- eller naturgasnätet,

4) beslut i ett ärende som gäller särredovis-
ning av el- eller naturgasaffärsverksamheter,

5) beslut om undantagslov som gäller till-
handahållande av naturgasöverföringstjäns-
ter,

6) godkännande av bedömningsorgan som
utför certifiering av kraftverk,

7) beslut i ett ärende som gäller ett undan-
tag enligt artikel 7 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1228/2003 om vill-
koren för tillträde till nätet samt ett undantag
enligt artikel 17 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 714/2009 om vill-
kor för tillträde till nät för gränsöverskri-
dande elhandel och om upphävande av för-
ordning (EG) nr 1228/2003,

8) beslut i ett ärende som gäller faststäl-
lande av driftsregler för kraftverksenheter
som ingår i effektreserven,

9) beslut i ett ärende som gäller faststäl-
lande av grunderna för de avgifter som in-
samlas för att finansiera effektreserven,

10) beslut i ett ärende som gäller ett un-
dantag enligt 2 kap. 4 a § i naturgasmark-
nadslagen (508/2000),

11) beslut i ett ärende som gäller utsläpps-
tillstånd för växthusgaser,

12) beslut i ett ärende som gäller godkän-
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nande av en kontrollör i enlighet med lagen
om utsläppshandel (683/2004) och lagen om
stöd till produktion av el från förnybara ener-
gikällor (1396/2010),

13) beslut om förhandsbesked enligt lagen
om stöd till produktion av el från förnybara
energikällor,

14) övervakning av elnätsinnehavare,
15) övervakning av naturgasnätsinneha-

vare,
16) upprätthållande av utsläppshandelsre-

gister,
17) behandling av utsläppsrapport.

3 §

Avgiftsbelagda företagsekonomiska
prestationer

Andra prestationer som avses i 7 § i lagen
om grunderna för avgifter till staten och vilka
Energimarknadsverket prissätter på företags-
ekonomiska grunder är följande tjänster och
andra prestationer som utförs på beställning
eller enligt annat uppdrag:

1) utredningar, undersökningar och publi-
kationer,

2) användning av Energimarknadsverkets
personal i externa utbildnings- och plane-
ringsuppgifter och andra sakkunniguppgifter,
med undantag av sådana uppgifter som direkt
stöder Energimarknadsverkets övervaknings-
uppgifter eller avgiftsfria verksamhet,

3) användning av lokaler och apparatur
samt ämbetsverks- och byråtjänster för utom-
stående,

4) överlåtelse av metoder, datasystem, pro-
gram och motsvarande prestationer samt av
bruksrättigheten till informationsmaterial i
datasystem och teknisk överlåtelse av infor-
mationsmaterial till utomstående på beställ-
ning,

5) fotokopior och andra kopior.
Om de avgifter som ska tas ut för framta-

gande av en uppgift som avses i 34 § 2 mom.
i lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet (621/1999) samt för givande av
kopior och utskrifter som avses i 34 § 3
mom. i samma lag, beslutar Energimarknads-
verket med beaktande av vad som föreskrivs
i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet.

4 §

Ansökningsavgifter

För de beslut som Energimarknadsverket
har gett på ansökan tas av sökanden ut avgif-
ter enligt följande:

1) ärenden som gäller el- eller naturgas-
nätstillstånd:

a) beslut på ansökan om elnätstillstånd
2 800 euro,

b) beslut på ansökan om naturgasnätstill-
stånd 2 200 euro,

c) beslut på den systemansvariges ansökan
om elnätstillstånd 10 000 euro,

d) beslut på den systemansvariges ansökan
om naturgasnätstillstånd 7 000 euro,

e) beslut i ett ärende som gäller befriande
från tillståndsplikt i fråga om elnätsverksam-
het 2 200 euro,

f) beslut i ett ärende som gäller befriande
från tillståndsplikt i fråga om naturgasnäts-
verksamhet 2 200 euro,

2) ärenden som gäller tillstånd att bygga
el-ledningar:

a) beslut på ansökan att bygga elledning
för nominell spänning om minst 110 och
under 400 kilovolt 4 000 euro,

b) beslut på ansökan att bygga elledning
för nominell spänning om minst 400 kilovolt
6 000 euro,

3) ärenden som gäller överföring av el-
eller naturgasnätet:

a) beslut på ansökan om överföring av
elnätet 2 500 euro,

b) beslut på ansökan om överföring av
naturgasnätet 2 500 euro,

4) beslut på ansökan om undantag från
sättet att särredovisa el- eller naturgasaffärs-
verksamheter 2 200 euro,

5) beslut om undantagslov som gäller till-
handahållande av naturgasöverföringstjänster
2 200 euro,

6) godkännande av bedömningsorgan som
utför certifiering av kraftverk i enlighet med
lagen om certifiering och angivande av elens
ursprung (1129/2003) 1 200 euro,

7) beslut i ett ärende som gäller ett undan-
tag enligt artikel 7 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1228/2003 eller
artikel 17 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 714/2009:
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a) beslut om ett undantag enligt artikel 7 i
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1228/2003 eller artikel 17 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr
714/2009 10 000 euro,

b) beslut om ändring av beslut som avses i
underpunkt a 8 000 euro,

8) beslut om ett undantag enligt 2 kap.
4 a § i naturgasmarknadslagen 10 000 euro,

9) beslut i ett ärende som gäller faststäl-
lande av driftsregler för kraftverksenheter
som ingår i effektreserven,

a) beslut i ett ärende som gäller faststäl-
lande av de regler som avses i 10 § 1 punkten
i lagen om säkerställande av att vissa effekt-
reserver inom elproduktionen kan användas
(1082/2006) 8 000 euro,

b) beslut om ändring av beslut som avses i
underpunkt a 5 000 euro,

10) beslut i ett ärende som gäller faststäl-
lande av grunderna för de avgifter som in-
samlas för att finansiera effektreserven,

a) beslut om fastställande av de grunder
för avgifter som avses i 10 § 2 punkten i
lagen om säkerställande av att vissa effektre-
server inom elproduktionen kan användas
8 000 euro,

b) beslut om ändring av beslut som avses i
underpunkt a 5 000 euro,

11) ärenden som gäller utsläppstillstånd
för växthusgaser:

a) beslut om utsläppstillstånd för en eller
flera förbränningsanläggningar som är be-
lägna på samma förläggningsplats och som
avses i 2 § 1 mom. 1 punkten underpunkten a
i lagen om utsläppshandel 1 500 euro,

b) beslut om utsläppstillstånd för en eller
flera förbränningsanläggningar som är be-
lägna på samma förläggningsplats och som
avses i 4 § i lagen om utsläppshandel 1 500
euro,

c) beslut om utsläppstillstånd för ett olje-
raffinaderi 4 700 euro,

d) beslut om utsläppstillstånd för ett koks-
verk 1 100 euro,

e) beslut om utsläppstillstånd för en an-
läggning som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten i
lagen om utsläppshandel och som hör till
stålindustrin 4 700 euro,

f) beslut om utsläppstillstånd för en an-
läggning som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten i

lagen om utsläppshandel och som hör till
mineralindustrin 1 800 euro,

g) beslut om utsläppstillstånd för en an-
läggning som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten i
lagen om utsläppshandel och som hör till
skogsindustrin 2 200 euro,

h) beslut om utsläppstillstånd för en petro-
kemisk anläggning som avses i 2 § 1 mom. 5
punkten underpunkten a i lagen om utsläpps-
handel 4 700 euro,

i) beslut om utsläppstillstånd för en an-
läggning som tillverkar stenull eller kimrök
och som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten
underpunkten b i lagen om utsläppshandel
1 800 euro,

j) beslut om ändring av utsläppstillstånd
för förbränningsanläggning som avses i un-
derpunkt a 1 050 euro,

k) beslut om ändring av utsläppstillstånd
för förbränningsanläggning som avses i un-
derpunkt b 1 050 euro,

l) beslut om ändring av utsläppstillstånd
för oljeraffinaderi 1 900 euro,

m) beslut om ändring av utsläppstillstånd
för koksverk 600 euro,

n) beslut om ändring av utsläppstillstånd
för en anläggning som hör till stålindustrin
1 900 euro,

o) beslut om ändring av utsläppstillstånd
för anläggning som hör till mineralindustrin
1 000 euro,

p) ändring av utsläppstillstånd för anlägg-
ning som hör till skogsindustrin 1 500 euro,

q) beslut om ändring av utsläppstillstånd
för en petrokemisk anläggning 1 900 euro,

r) beslut om ändring av utsläppstillstånd
för en anläggning som tillverkar stenull eller
kimrök 1 000 euro,

s) beslut om överföring av utsläppstillstånd
på annan verksamhetsutövare 750 euro;

Den tillståndsavgift som avses i under-
punkterna a—i till 11 punkten tas ut också
när ändringen av de anvisningar om kontroll
av utsläppen i gemenskapen som kommissio-
nen gett med stöd av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för
handel med utsläppsrätter för växthusgaser
och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG
förutsätter att tillståndsvillkoren för anlägg-
ningen justeras.

Den tillståndsavgift som avses i under-
punkt a till 11 punkten tas inte ut särskilt
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utöver tillståndsavgifterna enligt underpunk-
terna c—i när förbränningsanläggningen ut-
gör en fast del av en anläggning enligt under-
punkterna c—i och verksamhetsutövaren an-
söker om tillstånd för hela anläggningen.

Den tillståndsavgift som avses i under-
punkt d till 11 punkten tas inte ut när ett
koksverk utgör en teknisk eller funktionell
helhet med en järn- eller stålfabrik som avses
i underpunkt b till 2 § 1 mom. 2 punkten i
lagen om utsläppshandel och verksamhets-
utövaren ansöker om tillstånd för hela an-
läggningen;

12) beslut i ett ärende som gäller godkän-
nande av en kontrollör i enlighet med lagen
om utsläppshandel och lagen om stöd till
produktion av el från förnybara energikällor:

a) beslut om godkännande av kontrollör
3 400 euro,

b) beslut om ändring av ett beslut om
godkännande av kontrollör 1 500 euro,

13) beslut om förhandsbesked enligt lagen
om stöd till produktion av el från förnybara
energikällor 1 400 euro.

5 §

Avgifter för övervakning av elnätsinnehavare

För Energimarknadsverkets övervakning
av elnätsinnehavare tas av nätinnehavarna ut
en årlig övervakningsavgift.

Den övervakningsavgift som ska tas ut av
distributions- och regionnätsinnehavarna ut-
gör 1,1 promille av försäljningsintäkterna av
nätverksamheten under den senast avslutade
redovisningsperioden, dock minst 6 000 euro.

Övervakningsavgiften för en stamnätsinne-
havare som har ålagts systemansvar är
400 000 euro.

6 §

Fastställande av avgifter för övervakning av
elnätsinnehavare

Med försäljningsintäkter av nätverksamhe-
ten avses summan av omsättningen av nät-
verksamheten minskad med försäljningens-
korrektivposter, såsom mervärdesskatt och

kreditförluster, och övriga intäkter av nätaf-
färsverksamheten.

Om den redovisningsperiod som utgör
grund för fastställandet av övervakningsav-
giften avviker från kalenderåret, omvandlas
försäljningsintäkterna av nätaffärsverksamhe-
ten när övervakningsavgiften fastställs så att
de motsvarar ett år genom att de multipliceras
med talet 12 och divideras med redovisnings-
periodens längd i månader.

7 §

Avgifter för övervakning av naturgasnäts-
innehavare

För Energimarknadsverkets övervakning
av naturgasnätsinnehavare tas av nätinneha-
varna ut en årlig övervakningsavgift.

Den övervakningsavgift som ska tas ut av
naturgasnätsinnehavarna är 160 euro per mil-
jon naturgaskubikmeter som nätinnehavaren
överförde i sitt nät under föregående år, dock
minst 5 000 euro, om den mängd naturgas
som har överförts har varit högst 5 miljoner
kubikmeter, och minst 6 000 euro, om den
mängd naturgas som har överförts har varit
mer än 5 miljoner kubikmeter. Övervak-
ningsavgiften är dock högst 50 000 euro.

Övervakningsavgiften för en naturgasnäts-
innehavare som har ålagts systemansvar är
100 000 euro.

8 §

Registeravgifter som gäller utsläpps-
handelregistret

För utsläppshandelsregistret som upprätt-
hålls av Energimarknadsverket tas avgifter ut
av dem som använder registret enligt föl-
jande:

1) avgift för att öppna ett konto 75 euro,
2) bruksavgift för ett konto 0,014 euro för

varje utsläppsrätt under ett år, dock minst 100
euro och högst 5 200 euro per år.

När bruksavgiften för ett konto räknas ut
används det antal utsläppsrätter som i genom-
snitt finns på kontot under kalenderåret.
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9 §

Avgifter för behandling av utsläppsrapporter

För Energimarknadsverkets behandling av
utsläppsrapporter tas ut en årlig avgift av de
anläggningar som har fått utsläppstillstånd.

Avgiften för behandlingen av en utsläpps-
rapport är:

1) 55 euro om anläggningens koldioxidut-
släpp underskrider 25 000 ton per år,

2) 160 euro om anläggningens koldioxid-
utsläpp är 25 000—49 999 ton per år,

3) 1 150 euro om anläggningens koldioxid-
utsläpp är 50 000—500 000 ton per år,

4) 6 200 euro om anläggningens koldioxid-
utsläpp överskrider 500 000 ton per år.

10 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2011 och gäller till utgången av 2011.

Helsingfors den 30 december 2010

Näringsminister Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman Arto Rajala
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