Kompensationsstöd för indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter 2017
I Finland införs ett nytt stödsystem där vissa industrisektorer kompenseras för den förhöjning av elpriset
som följer av handeln med utsläppsrätter. Stöd kan sökas för första gången innevarande år utifrån
elförbrukningsuppgifterna för 2016. Energimyndigheten fungerar som ansvarig myndighet för
stödsystemet och behandlar stödansökningarna och fattar beslut om beviljande och utbetalning av
stöd.
Följande sektorer eller delar av dem är berättigade till stöd:

SEKTORER ELLER DELSEKTORER SO ÄR BERÄTTIGADE TILL STÖD (Nace rev. 1.1)
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Järnmalmsutvinning
Brytning av kemiska mineral
Tillverkning av garn av bomullstyp
Tillverkning av läderkläder
Mekanisk massa
Pappers- och papptillverkning
Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier
Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier
Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter
Linjär polyeten med låg densitet (LLDPE)
LD-polyeten (LDPE)
Högdensitetspolyeten (HDPE)
Polyvinylklorid (PVC)
Polykarbonat (PC)
Polypropen (PP)
Konstfibertillverkning
Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar, inklusive sömlösa rör
Aluminiumtillverkning
Framställning av bly, zink och tenn
Framställning av koppar

Energimyndighetens mål är att verksamhetsutövare ska kunna lämna in anläggningsspecifika
stödansökningar via Energimyndighetens elektroniska kundsystem från och med augusti 2017. Tanken
är att den sista dagen för inlämning av ansökan ska vara 30.9.2017.
Beloppet av det kompensationsstöd som beviljas grundar sig på den sökandes elförbrukning, som
beräknas utifrån antingen tillverkningen av produkten eller elförbrukningen vid tillverkningen. De
erforderliga uppgifterna i ansökan om kompensationsstöd ska ha verifierats av en kontrollör och
kontrollören ska ha godkänts av Energimyndigheten.
Om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter stadgas i lag (138/2017) och
lagen kommer senare att kompletteras med en förordning. För att lagen och förordningen ska träda i
kraft förutsätts att Europeiska kommissionen godkänner stödsystemet. Eventuella fördröjningar i lagens
ikraftträdande kan även skjuta upp Energimyndighetens preliminära tidsplan för inlämning av
stödansökningar. Godkännande som kontrollör av kompensationsstöd förutsätter också att lagen har
trätt i kraft.

Energimyndigheten ger med detaljerad information om förutsättningarna och tidsplanen för ansökan
och beviljande av stöd bland annat på sin webbplats energiavirasto.fi/kompensaatiotuki och i
meddelanden. Dessutom kommer ett informationsmöte om stödsystemet att ordnas för sökande i maj
2017.
Frågor och förfrågningar om
kompensaatiotuki@energiavirasto.fi
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