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Energimyndighetens meddelande om inlämningstid och tidsfrist för an-
bud i anbudsförfarandet för infrastrukturstöd för främjande av eltrafik 

och för användning av biogas i trafiken 

 

Bakgrund 

Enligt 7 § i statsrådets förordning (498/2018) om infrastrukturstöd för främjande 
av eltrafik och för användning av biogas i trafiken 2018–2021 beslutar Energimyn-
digheten om beviljande av infrastrukturstöd på basis av ett anbudsförfarande. 
Energimyndigheten ska ordna ett anbudsförfarande på ett opartiskt och icke diskri-
minerande sätt samt informera om tidpunkten för anbudsförfarandet, tidsfristerna 
och andra omständigheter som är av väsentlig betydelse med tanke på anbudsför-
farandet och lämnandet av anbud. 

Vid anbudsförfarandet konkurrensutsätts projekten i följande grupper: 

1) anbud som gäller gastankningspunkter (grupp 1); 
2) anbud som gäller laddningspunkter för bussar (grupp 2); 
3) anbud som gäller laddningspunkter för fordon med hög prestanda (grupp 3). 

 
Med detta meddelande informerar Energimyndigheten om tidpunkten för inlämning 
och tidsfristen för anbud i anbudsförfarandet för infrastrukturstöd som ordnas i april 
2021. Inlämningsdagen för anbud och tidsfristen är desamma för alla ovan nämnda 
grupper. 

Inlämningstid för anbud 

Inlämningstiden för anbud är 1.4.-30.4.2021. 

Utsatt datum 

Utsatt datum för inlämning av anbud går ut 30.4.2021. 

Anbudet ska lämnas på den av Energimyndigheten fastställda elektroniska anbuds-
blanketten senast på det utsatta datumet 30.4.2021 kl. 23.59. 

Ytterligare information 

Det primära sättet att ta kontakt vid frågor som berör anbudsförfarandet är via e-
post. Vänligen skicka frågorna till e-postadressen infratuki(a)energiavirasto.fi, där-
ifrån styrs de vidare till rätt person.  

Ärendet handläggs på Energimyndigheten av konkurrenssakkunnig Roland Magnus-
son, tfn 029 5050 111, teknisk expert Tuomo Hulkkonen, tfn 029 5050 097 och 
jurist Ben Talus, tfn 029 5050 118. 

 

Överdirektör Simo Nurmi 


