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Lag
om villkoren för deltagande i kostnaderna för produktionsstödet för el som produceras
vid vissa vindkraftverk som byggs i landskapet Åland
Utfärdad i Helsingfors den 12 juni 2015

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§

4§

Lagens tillämpningsområde

Villkoren för statens deltagande
i kostnaderna

Denna lag innehåller bestämmelser om
villkoren för statens deltagande i kostnaderna
för produktionsstödet för el som produceras
vid de i bilagan nämnda vindkraftverk som
byggs i landskapet Åland.
2§
Lagens förhållande till annan lagstiftning
På produktionsstöd som betalas med statsmedel tillämpas utöver denna lag vad som föreskrivs i lagen om statsbudgeten (423/1988).
3§
Arbets- och näringsministeriets uppgifter
Den allmänna ledningen, uppföljningen
och utvecklingen av verksamhet enligt denna
lag samt tillsynen över efterlevnaden av lagen hör till arbets- och näringsministeriets
uppgifter.
RP 274/2014
EkUB 33/2014
GrUU 72/2014
RSv 358/2014

Med statsmedel är det möjligt att delta i
kostnaderna för det produktionsstöd som betalas för el som produceras vid de vindkraftverk som nämns i bilagan om
1) landskapet Åland har
a) fattat beslut om styrmedlen och gjort de
ekonomiska åtaganden som styrmedlen förutsätter för att öka andelen förnybar energi i
landskapet med minst 9,5 procentenheter
fram till år 2020 samt lämnat in ett genomförandemeddelande till Europeiska kommissionen,
b) till Europeiska kommissionen lämnat in
en sådan handlingsplan för främjande av förnybar energi som avses i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett
senare upphävande av direktiven 2001/77/EG
och 2003/30/EG och i kommissionens beslut
som antagits med stöd av direktivet, samt
c) förbundit sig att fullgöra de övriga skyldigheter i fråga om förnybar energi som följer av EU-rätten,
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2) landskapet Åland har stiftat en landskapslag om främjande av vindkraften som
innehåller bestämmelser om villkoren för beviljande och betalning av produktionsstöd,
om tillsyn och om vindkraftsproducenternas
rättigheter och skyldigheter så att
a) stöd betalas i 12 års tid,
b) stöd betalas endast om vindkraftverket
inte fått statligt stöd och är nytt och inte
innehåller några begagnade delar,
c) avkastningen på investerat kapital är
högst 9,6 procent, och
d) det finns tillräckliga och ändamålsenliga bestämmelser om avbrytande av utbetalning, återbetalning och återkrav av stödet och
om tillsyn,
3) landskapet Åland har betalat staten
minst 500 000 euro för varje vindkraftverk
under varje sådant år då staten deltar i kostnaderna för det produktionsstöd som betalas
för el som producerats vid vindkraftverken,
4) vindkraftverken har tagits i kommersiellt bruk före den 1 januari 2020,
5) Europeiska kommissionen har ansett att
det statliga stöd som avses i denna lag och

den stödordning som det föreskrivs om i den
i 2 punkten avsedda landskapslagen är förenliga med den inre marknaden,
6) statens revisionsverks rätt att granska
de företag i landskapet Åland som får sådant
produktionsstöd som staten deltar i kostnaderna för har säkerställts, och
7) arbets- och näringsministeriet får korrekta och tillräckliga uppgifter för tillsynen
över efterlevnaden av denna lag.
5§
Utbetalningen av produktionsstödet
Om staten med stöd av 4 § deltar i kostnaderna för produktionsstödet, utbetalas statsunderstödet direkt till den elproducent som
har godkänts för stödordningen.
6§
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt
som bestäms genom förordning av statsrådet.

Helsingfors den 12 juni 2015
Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister Olli Rehn
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Bilaga

Vindkraftverk som avses i 1 § i lagen
Vindkraftverk

Förläggningskommun

Antalet turbiner

Totaleffekt

Långnabba I
Långnabba II
Stenarna

Eckerö
Eckerö
Eckerö, Hammarland och Jomala

6
4
6

18 megawatt
12 megawatt
18 megawatt
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