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Anvisningar om kompensation för vindkraft
1 Elproducenters skyldigheter
Lagen om kompensationsområden för vindkraft trädde i kraft den 1 juli 2013 och gäller i detta
skede ett område vid Bottenviken. Elproducenter som i sin besittning har vindkraftverk inom
kompensationsområdet för vindkraft ska erlägga en turbinspecifik vindkraftsavgift till Energimyndigheten. Avgiften är 50 000 euro per turbin. Karta över vindkraftsområdet vid Bottenviken
bifogas.
Elproducenter som i sin besittning har vindkraftverk inom området vid Bottenviken ska enligt
lagen
•
•
•

lämna en anmälan om vindkraftverk till Energimyndigheten
betala vindkraftsavgift till Energimyndigheten i det fall avgiften faktureras av elproducenten
underrätta Energimyndigheten om eventuella förändringar i antalet turbiner i vindkraftverket samt överföring av besittningsrätten till vindkraftsverket till en annan part.

1.1 Anmälan
Elproducenten bör lämna anmälan till Energimyndigheten innan vindkraftverket tas i kommersiell drift. Av anmälan ska framgå antalet turbiner i vindkraftverket, när vindkraftverket tagits i
kommersiell drift samt var vindkraftverket är beläget (kraftverkets gatuadress eller koordinater).
En fritt formulerad anmälan kan skickas till Energimyndigheten per e-post på kirjaamo@energiavirasto.fi eller via tjänsten Tillstånd och tillsyn (https://lv.ahtp.fi/).
Det bör noteras att den första betalningen ska betalas inom sex månader efter anmälan.
Energimyndigheten ska underrättas omgående om antalet turbiner i vindkraftverket förändras
eller om kraftverket överförs i något annat bolags besittning.
1.2 Andra skyldigheter
Förändring av antalet turbiner i kraftverk
Energimyndigheten fattar ett nytt avgiftsbeslut om antalet turbiner i kraftverket ändras efter
beslutet om vindkraftsavgiften. Om kraftverket har godkänts i systemet med inmatningspriser
måste även godkännandebeslutet justeras innan antalet turbiner ändras. Energimyndigheten
behandlar beslutet om vindkraftsavgift i samband med omprövningen av godkännandebeslutet.
Överföring av kraftverk till annan elproducent
Om kraftverket överförs till en annan elproducent efter beslutet om vindkraftsavgift, fattar Energimyndigheten ett nytt beslut om vindkraftsavgift för den nya elproducenten. Om kraftverket
har godkänts i systemet med inmatningspris, behandlas beslutet om vindkraftsavgift i samband
med överföring av godkännandebeslutet. Överföring av besittningen av kraftverket kräver att
även godkännandebeslutet överförs.
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Återbetalning av vindkraftavgift
Om avgifterna som betalts för området överstiger kompensationsbeloppet (18,5 mn euro), ska
överskottet återbetalas till elproducenterna i proportion till deras andelar av turbiner i området.
Återbetalningen sker senast under kalenderåret efter det år som återbäringen hänför sig till.

2 Betalning av vindkraftavgift
2.1 Energimyndighetens beslut om avgifterna och rättelse av beslutet
Energimyndigheten fattar beslut om betalningen av avgiftsposterna senast 30 dagar före den
förfallodag som fastställs i lag. Beslutet skickas till elproducenten per post.
Omprövning av beslut om vindkraftsavgiftens belopp kan begäras hos Energimyndigheten på
det sätt som anges i förvaltningslagen. Besvärsanvisningar bifogas beslutet.
Omprövning av Energimyndighetens beslut om rättelseyrkande kan överklagas hos förvaltningsdomstolen.
2.2 Betalning av poster
Avgiftsposter betalas i enlighet med den faktura som skickats av Energimyndigheten.
Vid underlåtenhet att betala fakturan i tid iakttas normala indrivningsförfaranden och på fakturan
tillkommer dröjsmålsränta enligt lag.

