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Liikenteen infratuessa myönteisen tukipäätöksen saaneet hankkeet voivat hakea jatkoaikaa investoinnin valmistumisen määräaikaan
Valtioneuvoston asetukseen sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta (498/2018, jäljempänä ”infratukiasetus”) 13 §:n nojalla, jos tuen saaja poikkeuksellisten
ja ennakoimattomien olosuhteiden tai muun vastaavan ylivoimaiseksi esteeksi katsottavan syyn
vuoksi ei kykene ottamaan hankkeen mukaista kaasun tankkauspistettä tai latauspistettä käyttöön tukipäätöksessä määrätyssä määräajassa, Energiavirasto voi tuen saajan hakemuksesta
myöntää jatkoaikaa määräaikaan.
Jatkoaikaa koskeva hakemus on toimitettava Energiavirastolle ennen mainitun määräajan päättymistä.
Jatkoajan myöntäminen on harkinnanvaraista ja koskee tilanteita, joissa on kyse tuen
saajasta riippumattomista poikkeuksellisista olosuhteista, joihin tämä ei ole kohtuudella voinut varautua, mikä on johtanut hankkeen viivästymiseen. Poikkeuksellinen ja
ennakoimaton olosuhde tulee olla ylivoimainen este toteuttaa hanke tukipäätöksessä
määrätyssä määräajassa. Energiavirasto arvioi tapauskohtaisesti, myönnetäänkö hankkeelle
jatkoaikaa vai ei. Jatkoajan myöntämisedellytyksien arviointiin vaikuttaa myös määrärahan aikajänne.
Hakemus
Vapaamuotoisessa jatkoaikahakemuksessa tulee toimittaa selvitykset seuraaviin kysymyksiin:
1. Hanke, jota hakemus koskee sekä tukipäätöksen diaarinumero.
2. Jatkoaikatarpeen syy.
3. Perustelkaa, miksi kyseessä on ylivoimaiseksi esteeksi katsottava syy toteuttaa hanke
määräajassa.
4. Kuvailkaa, miten hanke olisi toteutunut määräajassa, ilman 2. kohdassa mainittua syytä?
5. Perustelkaa, onko tuen saaja toimenpiteillään voinut varautua 2. kohdassa mainittuun tilanteeseen?
6. Olisiko ylivoimaisen esteen vaikutuksia voitu välttää?
7. Kuinka pitkää jatkoaikaa hankkeen valmistumiselle haetaan? (Energiavirasto huomauttaa,
että jatkoajan myöntämisedellytyksien arviointiin vaikuttaa myös määrärahan aikajänne.)
8. Mikäli hakemukseen tai sen liitteisiin sisältyy tietoja, jotka katsotte salassa pidettäviksi
tiedoiksi, ne pyydetään merkitsemään selkeästi asiakirjoihin ja perustelemaan, miksi tieto
on salassa pidettävää tietoa. Tällöin pyydetään toimittamaan hakemuksesta ja sen liitteistä myös sellainen versio, josta salassa pidettäviksi katsomanne tiedot on peitetty tai
poistettu.
9. Liittäkää hakemukseen mahdolliset todisteet, joilla pystytään todentamaan, että viivästys
on johtunut ylitsepääsemättömistä esteistä.
Jatkoaikahakemus tulee toimittaa Energiavirastoon ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@energiavirasto.fi ja infratuki@energiavirasto.fi tai postitse osoitteeseen Energiavirasto,
Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki.
Kysymyksiä lisäajan hakemiselle voi esittää osoitteessa infratuki@energiavirasto.fi. Lisätietoja
antaa juristi Ben Talus Losvik, ben.talus@energiavirasto.fi, +358 295 050 118.

