Tiedote 5.2.2021

Suuritehoisten latausjärjestelmien päätökset julkaistu
Energiavirasto järjesti lokakuussa 2020 sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen
kilpailutuksen kolmatta kertaa. Kilpailussa tuen hakijat antoivat tarjouksia tukisummista, joilla olisivat
valmiita rakentamaan biokaasun tankkauspisteen, joukkoliikenteen latauspisteen tai ajoneuvojen
suuritehoisen latauspisteen.
Energiavirasto on antanut päätökset ajoneuvojen suuritehoisia latausjärjestelmiä koskevista tarjouksista.
Hyväksyttyjen tarjousten päätökset on julkaistu tänään Energiaviraston kotisivuilla osoitteessa
https://energiavirasto.fi/liikenteen-infratuki. Joukkoliikenteen latauspisteiden ja biokaasun
tankkauspisteitä koskevat päätökset on julkaistu jo aiemmin.
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Ryhmässä 3 hyväksyttiin yhteensä 60 tarjousta etusijaisuuden perusteella. Näiden 60 etusijaisuuden
perusteella hyväksyttyyn tarjoukseen sisältyy latauspisteitä 61 etusijakunnassa. Hyväksyviä päätöksiä
annettiin 61 sellaiseen kuntaan, joissa ei tarjouskilpailun alkaessa ollut infratukiasetuksen mukaista
suuritehoista latauspistettä
Energiavirasto järjestää 2020 tarjouskilpailun kaikista tuloksista tiedotustilaisuuden torstaina 11.2.2021.
Ilmoittautumisohjeet löytyvät Energiaviraston kotisivuilla osoitteessa https://energiavirasto.fi/liikenteeninfratuki . Kysymyksiä tiedotustilaisuuteen voi lähettää osoitteeseen infratuki(a)energiavirasto.fi.
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Meddelande 5.2.2021

Besluten gällande fordonsladdningssystem med hög prestanda
har publicerats
Energimyndigheten ordnade i oktober 2020 det tredje anbudsförfarandet för infrastrukturstöd gällande
användning av el och biogas i trafiken. I anbudsförfarandet gav stödsökande anbud för stödsummor med
vilka de är beredda att förverkliga en biogas tankningspunkt, laddningspunkt för lokal kollektivtrafik eller
fordonsladdningspunkt med hög prestanda.
Energimyndigheten har gett besluten av anbuden gällande fordonsladdningssystem med hög prestanda. De
godkända stödbesluten har idag publicerats på Energimyndighetens hemsida på adressen
https://energiavirasto.fi/sv/stod-for-trafik-infra. Besluten angående laddningspunkterna för kollektivtrafik
och biogas tankningspunkterna har publicerats tidigare.
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laddningspunk
ter
213 anbud

100
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I grupp 3 godkändes sammanlagt 60 anbud på basis av kommunprioriteringen. I dessa 60 anbud som
godkänts på basis av kommunprioritering ingår laddningspunkter i 61 prioriterade kommuner. Godkända

beslut gavs till 61 kommuner var det vid början av anbudsförfaranden inte fanns en fordonsladdningspunkt
med hög prestanda i enlighet med infrastödsförordningen.
Energimyndigheten ordnar 11.2.2021 kl. 12.30 en webinar om resultaten i anbudsförfarandet av trafikens
infrastrukturstöd som hölls 2020. Anmälningsuppgifter finns på Energimyndighetens hemsida på adressen
https://energiavirasto.fi/sv/stod-for-trafik-infra . Frågor till informationstillfället kan skickas på adressen
infratuki@energiavirasto.fi.
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