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Ärende: Statligt stöd nr SA.42218 (2015/N) – Finland 

Driftsstöd till skogsfliseldade kraftverk 

 

Herr Minister, 

1. FÖRFARANDE 

(1) Den 13 november 2015 anmälde Finland i enlighet med artikel 108.3 i fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt ändringar i den befintliga 

driftsstödordningen för skogsfliseldade kraftverk. Ytterligare upplysningar 

lämnades den 15 januari 2015. 

2. BESKRIVNING AV STÖDORDNINGEN 

Bakgrund och mål för den anmälda stödordningen 

(2) Driftsstödordningen för skogsfliseldade kraftverk är en befintlig stödordning
1
 i 

                                                 
1
  SA.31204 (2011/N) – Finland – Driftsstöd till små vedeldade kraftvärmeanläggningar och 

skogsfliseldade kraftverk, K (2011) 1950, EUT C 153, 2011. 
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Finland som syftar till att öka produktionen av förnybar energi genom att ge 

incitament till att byta bränsle från torv till biomassa. 

(3) Av den slutliga bruttoenergianvändningen i Finland kom 2005 28,5 % från 

förnybara energikällor. Denna andel hade 2013 ökat till 36,8 %
2
. EU 2020-målet 

för Finland är 38 %. 

(4) Mottagarna inom stödordningen producerar varje år ca 3,85 TWh el (november 

2013, ingen ökning sedan dess). Målet är att ytterligare öka den årliga 

elproduktionen med minst 2–3 TWh fram till 2020. Finland uppger att 

användningen av skogsflis har ökat långsammare än beräknat sedan 

stödordningen inrättades. 

(5) Finland avser att ändra stödordningen för att kunna uppfylla sitt mål enligt 

direktivet om förnybar energi
3
 och för att uppmuntra användning av annat virke 

än industriellt rundvirke för elproduktion. Anmälan avser två specifika ändringar 

av den befintliga stödordningen: 

a) En ökning av den erforderliga betalningsförmågan för skogsflis från 

21 euro per MWh till 23 euro per MWh. 

b) En minskning på 40 % av stödnivån för el som producerats med skogsflis 

från industriellt rundvirke (dvs. stockar eller massaved) från en 

avverkningsplats med stora träd. 

Nationell rättslig grund 

(6) Den rättsliga grunden är fortfarande lagen om stöd till produktion av el från 

förnybara energikällor (1396/2010) i dess ändrade lydelse.  

Stödmottagare 

(7) Stödmottagarna är desamma som i den befintliga stödordningen för 

skogsfliseldade kraftverk. Skogsfliseldade kraftverk kan vara industriella 

kraftvärmeverk, kraftvärmeverk anslutna till fjärrvärmenät eller 

kondenskraftverk. Minimikapaciteten för stödberättigande anläggningar är 

100 kVA.  

(8) Stödberättigande skogsflisanläggningar är i huvudsak befintliga anläggningar, 

men nya anläggningar kan också vara stödberättigande, eftersom målet med 

                                                 
2
  http://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/progress-reports. 

3
  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av 

användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av 

direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG, EUT L 140, 5.6.2009, s. 16. 
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åtgärden är att ge incitament till en övergång från fossila bränslen (till största 

delen torv) till skogsflis. För närvarande har 53 skogsflisanläggningar godkänts 

inom stödordningen, och inga ansökningar är under behandling.  

(9) Alla nuvarande mottagare har fått en bekräftelse på att de kommer att få statligt 

stöd inom den ursprungliga stödordningen i upp till tolv år. Dessa beslut fattades 

2011–2013. 

(10) De finska myndigheterna har meddelat att de kommer anmäla stöd till varje 

kraftvärmeanläggning som överskrider 250 MW separat.  

Tilldelningsförfarandet 

(11) Beviljandet går till på samma sätt som i den befintliga stödordningen. Detta 

betyder att beräkningen av stödbeloppet baseras på mängden producerad el, 

marknadspriset på utsläppsrätter och skatter. Mottagarna fortsätter att få stöd för 

högst tolv år på grundval av den ansökan de lämnat in till energimyndigheten om 

att få ingå i stödordningen. Ansökan innehåller uppgifter om den sökande, 

anläggningen och beräknad elproduktion.  

(12) Finland har förklarat att konkurrensutsatt upphandling inte är lämpligt för 

beviljande av stödet. Stödnivån gör stödordningen endast intressant för 

kraftvärmeverk med samförbränning för vilka det finns tillräcklig efterfrågan på 

värme i ett visst område. Därför är antalet anläggningar som kan bli aktuella 

ytterst begränsat, och antalet nya stödmottagare kommer också att vara mycket 

begränsat. Finland uppskattar att ca tio anläggningar till kommer att omfattas av 

ansökningar till stödordningen fram till 2020. Alla stödmottagare (även eventuella 

framtida stödmottagare) förväntas vara multibränslepannor som kan använda både 

fossila bränslen (till största delen torv) och skogsflis eller andra biomassebaserade 

bränslen. 

(13) Finland hävdar att det är av allmänt intresse att uppmuntra alla anläggningar att 

gå över från fossila bränslen till biomassa, om det är tekniskt möjligt, och att öka 

användningen av skogsflis så mycket som möjligt. Finland anser att 

stödordningen är mycket kostnadseffektiv, eftersom det statliga stödet som högst 

är endast ca 6 euro per MWh producerad energi (när stödet är 18 euro per MWhe 

producerad el). 

(14) Dessutom har Finland lämnat upplysningar om andra finska driftsstödsordningar 

som gynnar el från förnybara energikällor. Finland har klargjort att systemet med 
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fast produktionsstöd till energi
4
 redan har avslutats.  

(15) Dessutom har man redan fyllt kvoten på 2 500 MVA inom stödordningen för 

energiproduktion från vindkraft
5
. Detta betyder att för de projekt där kvotbeslut 

redan har fattats finns nu en viss tidsfrist för att avsluta projekten och starta 

driften. Om projekten misslyckas, kommer inga andra projekt att ersätta dem i 

kvoten, och den totala mängden vindkraft inom stödordningen kommer att 

minska. 

Stödform och stödnivå 

(16) Stödformen är samma som den används inom den befintliga stödordningen, med 

två ändringar som beskrivs under underrubrikerna nedan. Finland förklarar att 

stödet inom den anmälda stödordningen fortsätter att beviljas som en premie som 

betalas utöver de intäkter stödmottagarna får från försäljningen på marknaden av 

den energi de producerar.  

(17) Driftsstödet till skogsfliseldade kraftverk kompenserar endast för de högre 

bränslekostnaderna i anläggningar med samförbränning som använder skogsflis i 

stället för fossilt bränsle (torv), med tanke på att de stödberättigande 

anläggningarna är konstruerade för samförbränning och att en jämförelse av 

produktionskostnaderna har gjorts.  

(18) Premien för el som producerats med skogsflis är avsedd att kompensera för 

prisskillnaden mellan fossila bränslen (torv) och skogsflis som konkurrerar med 

varandra. Premien fastställs baserat på mellanskillnaden mellan den erforderliga 

betalningsförmågan för skogsflis och kostnaden för alternativt bränsle 

(marknadspriset på torv, skatt på torv och kostnaderna för utsläppsrätter). Finland 

påpekar att sådant stöd till skogsflisanläggningar inte ökar lönsamheten vid 

stödmottagarens anläggning. 

(19) När skogsflis samförbränns med fossila bränslen (till största delen torv) ges stöd 

endast för el från förnybara energikällor. Stödmottagarna måste göra en detaljerad 

bränsleredovisning och inrätta ett övervakningssystem. Finland har bekräftat att 

skogsflis omfattas av definitionen av förnybara energikällor. 

(20) Enligt elmarknadslagen (588/2013) omfattas alla stödmottagare utan undantag av 

standardbalanseringsansvar, och det finns inget köptvång för systemansvariga för 

överföringssystem och distributionssystem. Dessutom betalas premien, enligt 

                                                 
4
  Detta system godkändes med ärendenummer SA.32470. 

5
  Denna stödordning godkändes med ärendenummer SA.31107. I beslutet godkändes även stöd till 

biogasanläggningar. För biogasanläggningar har kapacitetsgränsen inom stödordningen ännu inte nåtts. 
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lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor, inte ut för de 

timmar då elpriserna är negativa. 

Ökad erforderlig betalningsförmåga för skogsfliseldade kraftverk 

(21) Finland uppger att man med den befintliga stödordningen har lyckats göra 

användningen av skogsflis lika ekonomiskt intressant som användningen av 

fossila bränslen (torv). Finland hävdar dock att det behövs en anpassning av den 

erforderliga betalningsförmågan för skogsflis från nuvarande 21 euro per MWh 

till 23 euro per MWh för att skogflisanläggningarna ska fortsätta att använda och 

fortsätta att öka användningen av skogsflis för elproduktion.  

(22) Ökningen av den erforderliga betalningsförmågan är baserad på en av Finland 

beställd rapport
6
 där stödordningen granskas och där man bland annat kom fram 

till följande: 

a) Den uppskattade årsproduktion som omfattas av stödordningen har inte 

ökat sedan november 2013, trots att en stabil årlig ökning av användning 

av skogflis förutsågs inom den befintliga ordningen. Enligt Finland är en 

sådan ökning nödvändig för att bygga upp en leverantörskedja för 

skogsflis, så att användningen av skogsflis uppnår de mål som satts upp 

för 2020. Starkare incitament krävs och nivån för betalningsförmågan för 

skogsflis i den ursprungliga stödordningen är för låg.  

b) När den befintliga stödordningen inrättades 2010 ansåg Finland att det var 

nödvändigt att ha en kompletterande stödordning för skogflis från 

ungskogsvirke med liten diameter för att uppnå målet om 25 TWh 

användning av skogsflis 2020. Denna stödordning som skulle ge 3 TWh 

trädde dock aldrig i kraft. Därför anser Finland att det är nödvändigt att 

höja målet för skogsfliseldade kraftverk från 22 TWh och sätta det 

närmare 25 TWh för att täcka den lucka som skulle ha täckts av den 

planerade stödordningen.  

c) Vidare avser Finland att göra en andra anpassning av stödordningen (se 

skäl 23 och framåt) för att leda elproducenterna bort från rundvirke till 

virke med mindre diameter. Produktionskostnaderna för skogsflis från 

virke med mindre diameter, särskilt kostnaden för att såga och trava 

virket, är högre än för skogsflis från rundvirke.  

Minskat stöd för vissa typer av skogsflis 

                                                 
6
  Rapporten från Pöyry Management Consulting Oy X274212 av den 4 juni 2015 om granskning av 

driftsstöd till skogsfliseldade kraftverk (Metsähakkeen syöttötariffijärjestelmän loppuraportti). 
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(23) Användningen av skogsbiomassa i Finland ökar både inom energisektorn och 

massa- och pappersindustrin. Detta leder till ökad efterfrågan på skogsbaserade 

råvaror. En stor efterfrågeökning väntas från och med slutet av 2016. Denna 

utveckling förutsågs inte när stödordningen utformades 2010. 

(24) För att uppmuntra användningen av andra virkestyper än industriellt rundvirke för 

elproduktion minskas stödnivån med 40 % för el som producerats med skogsflis 

från industriellt rundvirke som kommer från en avverkningsplats med stora träd. 

Energisektorn skulle därför inte kunna betala lika mycket för industriellt 

rundvirke som massa- och pappersindustrin eller andra träbearbetningsindustrier. 

(25) Efter anpassningen kommer stödnivån för el som producerats med skogsflis att 

minska med 40 %, om skogsfliset har producerats av industriellt rundvirke (dvs. 

stockar eller massaved) från en avverkningsplats med stora träd. En 

avverkningsplats med stora träd är en plats där föryngringsavverkning har gjorts. 

En avverkningsplats med stora träd är också en plats där beståndsvårdande 

huggning har skett och där de återstående träden anses tillhöra minst 

utvecklingskategori 03
7
. I praktiken betyder denna utvecklingskategori att de 

växande träden efter avverkning har en diameter på över 16 cm på 1,3 m. 

(26) El som producerats med skogsflis från råvirke som kommer direkt från skogar 

kommer att fortsätta att få fullt stöd, om skogsfliset inte producerats från 

industriellt rundvirke som kommer från en avverkningsplats med stora träd. 

Därför kommer fullständiga inmatningspremier att fortsätta ges till el som 

producerats från skogsflis av virkesrester, stubbar, rötter, delar av stamved som av 

kvalitetsskäl eller andra orsaker inte duger som industriellt rundvirke eller allt 

annat råvirke som kommer direkt från avverkningsplatser med små träd.  

Andra aspekter (oförändrade) 

(27) Alla andra aspekter av stödordningen förblir oförändrade. I synnerhet följande: 

a) Betalningsförmågan för skogsflis fortsätter att motsvara marknadspriset 

för torv + torvskatt + kostnaden för utsläppsrätter. 

b) Det högsta driftsstödet uppgår fortsatt till 18 euro per MWh. 

c) Den lägsta nivån på torvskatt som beaktas uppgår fortsatt till 1,9 euro per 

MWh. 

d) Den lägre gränsen för priset på utsläppsrätter är fortfarande 10 euro per 

                                                 
7
  Tapio Oy: Metsänhoidon suositukset (Vägledning för skogsbruk) 

(www.tapio.fi/files/tapio/metsanhoitosuositukset/Metsanhoidon_suositukset_ver3_netti_170914.pdf), 

s. 157. 
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ton, vilket betyder att driftsstödet beräknas baserat på 10 euro per ton även 

om priset är lägre än så.  

e) Priset på torv och skogsflis kommer att övervakas varje år, och 

stödformeln kommer att anpassas vid behov så att betalningsförmågan inte 

överstiger 23 euro per MWh och överkompensation undviks. 

f) Stödet beviljas endast till energi från förnybara energikällor som 

motsvarar definitionen i punkt 19.5 i riktlinjerna. 

Stödets varaktighet, budget och finansiering 

(28) Varaktigheten är den samma som i kommissionens beslut SA.31204 (2011/N). 

Betalningarna inom stödordningen finansieras från den allmänna budgeten. 

(29) Finland förklarar att stödnivån fastställs av betalningsförmågan för skogsflis, 

priset på torv, skatten på torv och priset på utsläppsrätter. Prisutvecklingen på 

utsläppsrätter har skilt sig avsevärt från den tidigare uppskattningen. Dessutom 

har torvskatten varierat mellan 1,9 och 4,9 euro per MWh. Tabell 1 visar den 

nuvarande budgeten för skogsflisanläggningar efter anpassningarna och 

inbegripet en ökning av användningen av skogsflis fram till 2020. 

Tabell 1: Årlig budget för stödordningen för skogsflis (källa: Finland) 

 

(30) Budgeten förväntas minska avsevärt efter 2020 eftersom priset på utsläppsrätter 

väntas bli markant högre än 10 euro per MWh och de flesta stödmottagarna (som 

redan ingår i stödordningen) inte längre kommer att ha rätt till stöd efter 2023–

2025. 

3. BEDÖMNING 

Förekomst av statligt stöd 

(31) Enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är stöd som 

ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, 

som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa 

företag eller viss produktion, oförenligt med den gemensamma marknaden i den 
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utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna.  

(32) Stödet för skogsfliseldade kraftverk inom stödordningen finansieras från statens 

budget och är således statliga medel. Stödmottagarna kommer att få en fördel i 

form av direkta bidrag för elproduktion. Sådant stöd skulle inte finnas under 

marknadsmässiga förhållanden. Den anmälda åtgärden gynnar endast 

elproduktion från de mottagande anläggningarna och är därför selektiv. El är 

föremål för omfattande handel inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

(EES), och det är därför sannolikt att den anmälda åtgärden kommer att snedvrida 

konkurrensen på elmarknaden och påverka handeln inom EES. Den anmälda 

åtgärden utgör därför statligt stöd i den mening som avses i artikel 107 i fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt. 

Stödets laglighet 

(33) Ändringar av den befintliga stödordningen har ännu inte trätt i kraft. Detta 

innebär att Finland har iakttagit genomförandeförbudet enligt artikel 108.3 i 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

Stödets förenlighet med den inre marknaden 

(34) Kommissionen har, på grundval av artikel 107.3 c i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, gjort en bedömning av om den anmälda stödordningen är 

förenlig med den inre marknaden. Den anmälda stödordningen syftar till att gynna 

elproduktion från förnybara energikällor. Följaktligen omfattas den anmälda 

stödordningen av tillämpningsområdet för Riktlinjer för statligt stöd till 

miljöskydd och energi för 2014–2020 (nedan kallade riktlinjerna)
8
.  

(35) Kommissionen har därför bedömt den anmälda åtgärden på grundval av de 

allmänna bestämmelserna om förenlighet i riktlinjerna (avsnitt 3.2) och de 

särskilda kriterier för förenlighet som gäller driftsstöd som beviljas el från 

förnybara energikällor (avsnitt 3.3). 

Mål av gemensamt intresse 

(36) Syftet med de anmälda stödåtgärderna är att underlätta för Finland att uppnå de 

mål för förnybar energi som EU satt upp som en del av 2020-strategin och 

Finlands egna långsiktiga mål om att öka andelen energi som produceras från 

förnybara energikällor.  

(37) Kommissionen anser att den anmälda stödordningen syftar till ett mål av 

                                                 
8  Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi för 2014–2020, EUT C 200, 28.6.2014, s. 1. 
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gemensamt intresse i enlighet med artikel 107.3 c i fördraget. 

Behov av statligt stöd och lämpligt instrument 

(38) Enligt punkt 115 i riktlinjerna anser kommissionen att ett marknadsmisslyckande 

kvarstår, vilket kan innebära att det krävs statligt stöd för att uppmuntra 

investeringar i förnybar energi. 

(39) Finland har förklarat att landet utan stödet inte kommer att uppnå EU:s 2020-mål 

om att minst 38 % av energin ska komma från förnybara källor 2020. Dessutom 

har Finland förklarat att skogsflisets bidrag till målet har stagnerat och att det 

krävs ytterligare finansiering mot bakgrund av låga priser på utsläppsrätter och 

andra faktorer som gör en bränsleväxling mindre intressant.  

(40) I punkt 107 i riktlinjerna konstaterar kommissionen att ”under vissa 

omständigheter kan statligt stöd [...] vara ett lämpligt instrument för att bidra till 

att uppnå unionens mål och relaterade nationella mål”. För att ge medlemstaterna 

möjlighet att uppnå sina mål i Europa 2020-strategin anser kommissionen enligt 

punkt 116 i riktlinjerna att stödet är lämpligt under förutsättning att alla andra 

villkor är uppfyllda. 

(41) Följaktligen anser kommissionen att stödet är nödvändigt och ett lämpligt 

instrument för att uppnå målet av gemensamt intresse.  

Stimulanseffekt 

(42) Enligt punkt 49 i riktlinjerna uppstår en stimulanseffekt om stödet förmår 

stödmottagaren att ändra sitt beteende för att nå målet av gemensamt intresse, och 

om stödmottagaren inte skulle ha ändrat sitt beteende utan stödet.  

(43) Kommissionen konstaterar att producenterna inte skulle gå över till mer 

miljövänliga förnybara bränslen om de inte fick stöd, eftersom sådana bränslen 

inte skulle vara ekonomiskt lönsamma beroende på skillnaden i bränslekostnader 

mellan fossila bränslen och skogsflis.  

(44) I överensstämmelse med punkt 50 i riktlinjerna har Finland även bekräftat att alla 

sökande måste lämna följande upplysningar för att godkännas för stödordningen: 

uppgifter om elproducenten, uppgifter om kraftverksprojektet, en plan för 

övervakningen av den produktion av el som berättigar till stöd och ett intyg från 

tredje part på att de fastställda villkoren för kraftverkets placering och anslutning 

till nätet samt villkoret om kapacitetsgräns är uppfyllda.  

(45) Därför anser kommissionen att den anmälde åtgärden har en stimulanseffekt. 
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Proportionalitetsprincipen 

(46) Enligt punkt 69 i riktlinjerna anses miljöstöd vara proportionellt om stödbeloppet 

per stödmottagare begränsas till vad som är absolut nödvändigt för att uppnå det 

eftersträvade miljöskyddsmålet. 

(47) Det stödbelopp som betalas ut till stödmottagarna är en premie som fastställs på 

grundval av den totala kostnaden för fossila bränslen (betalningsförmåga) och den 

(högre) kostnaden för alternativa förnybara bränslen (erforderlig 

betalningsförmåga). Kommissionen fastställde denna metod i beslut SA.31204 

(2011/N). 

(48) Premien kommer att betalas utöver marknadspriset. Vidare har Finland bekräftat 

att stödmottagarna kommer att ha standardbalanseringsansvar och inga 

subventioner kommer att betalas ut för timmar då elpriserna är negativa. Sålunda 

uppfyller åtgärden villkoren i punkt 124 i riktlinjerna. 

(49) Enligt punkt 126 i riktlinjerna ska stöd från och med den 1 januari 2017 i princip 

beviljas genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande utifrån klara, öppna och 

icke-diskriminerande kriterier.  

(50) Kommissionen konstaterar att inga ansökningar inom stödordningen är under 

behandling och att mycket få nya anläggningar väntas bli godkända som 

stödmottagare under de kommande åren: som mest tio anläggningar under 

perioden 2016–2020 (troligen ännu färre efter 2017). Stödet är endast intressant 

för samförbränningsanläggningar för vilka det finns tillräcklig efterfrågan på 

värme.  

(51) I det här sammanhanget noterar kommissionen att alla andra driftsstödordningar 

för förnybar energi i Finland har godkänts av kommissionen och att de fortfarande 

finns kvar. Dessutom har en stödordning redan upphört och stödordningen för 

energiproduktion från vindkraft har nått maxkvoten (inga andra projekt kan 

ersätta projekt i kvoten). 

(52) Stödet täcker inga investeringskostnader utan är begränsat till ytterligare 

bränslekostnader för anläggningar som kan växla mellan fossila och förnybara 

bränslen. Därför kommer man alltid att kunna välja att använda billigare fossilt 

bränsle vid en anläggning i stället för det dyrare förnybara bränslet. Detta liknar 

det stöd som beviljats för biomassa efter avskrivning av anläggningen, och därför 

skiljer inte Finland mellan anläggningar som skrivits av och anläggningar som 

inte skrivits av. 
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(53) Kommissionen godtar därför att inget anbudsförfarande genomförs, då andra 

driftsstödordningar inte lämnar något större utrymme för nya stödmottagare och 

de redan godkänts enligt 2008 års riktlinjer för miljöstöd.  

(54) Dessutom innebär ändringen inte att stödordningen förlängs utöver den 

varaktighet som godkänts för den befintliga stödordningen (godkänd med 

nummer SA.31204), och ingen annan driftsstödordning planeras för närvarande 

före det datumet. Finland överväger eventuella stödåtgärder efter 2020 och 

beaktar alla åtgärder som gynnar förnybar energi. 

(55) Enligt punkt 128 i riktlinjerna gäller i avsaknad av ett konkurrensutsatt 

anbudsförfarande villkoren för driftsstöd till energi från andra förnybara 

energikällor än el i enlighet med punkt 131 i riktlinjerna vid bedömningen av om 

åtgärden är proportionell. 

(56) Kommissionen konstaterar att stödet inte överstiger skillnaden mellan 

kostnaderna för att producera förnybar energi och marknadspriset, inte heller före 

avskrivning av anläggningen. I det aktuella ärendet avser Finland inte att 

kompensera alla produktionskostnader utan endast en del av bränslekostnaderna, 

nämligen bara skillnaden mellan kostnaderna för förnybart bränsle och fossilt 

bränsle (per producerad enhet). Den skillnad som ska bedömas enligt punkt 131 a 

är således skillnaden mellan produktionskostnaderna vid användning av förnybara 

källor och kostnaderna vid användning av fossila bränslen.  

(57) Finlands beräkningar visar att produktionskostnaderna för användning av 

förnybart insatsbränsle är 23 euro per MWh (erforderlig betalningsförmåga). 

Stödet överstiger inte skillnaden mellan dessa kostnader och kostnaderna för de 

fossila bränslen som ska användas (betalningsförmåga).  

(58) Finland inkluderar inte någon avkastning. Finland bekräftar att 

marknadsparametrarna kommer att övervakas varje år och stödet kommer att 

anpassas vid behov. 

(59) Finland beviljar stöd till alla anläggningar, både sådana som skrivits av och sådan 

som inte skrivits av. Därför görs ytterligare en bedömning. 

(60) Enligt punkt 134 i riktlinjerna kan driftsstöd till biomassa, under förutsättning att 

flera kumulativa villkor är uppfyllda, vara förenligt med den inre marknaden, 

även efter en avskrivning av anläggningen, om medlemsstaten kan visa att 

användning av fossilt bränsle som insats är mer fördelaktigt än användning av 

biomassa. 
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(61) Kommissionen anser av följande skäl att villkoren i punkt 134 i riktlinjerna är 

uppfyllda: 

a) Subventioner kommer endast att betalas för produktion av energi från 

förnybara källor, vilket Finland har bekräftat. 

b) Åtgärden är utformad så att den uppväger skillnaden mellan 

stödmottagarens driftskostnader för biomassa jämfört med den alternativa 

insatsen med fossilt bränsle. Finland bekräftar att stödet endast täcker 

skillnaden mellan kostnaderna för användning av fossila bränslen och de 

högre kostnaderna för användning av biomassa.  

c) Detaljerade beräkningar har gjorts som visar att stödmottagaren utan stöd 

skulle gå över från användning av biomassa till fossila bränslen vid 

samma anläggning. 

d) En övervakningsmekanism finns för att varje år kontrollera 

kostnadsutvecklingen när det gäller användning av fossila bränslen och 

biomassa. 

(62) Vidare åtar sig Finland att varje år övervaka marknadsparametrarna, och om 

betalningsförmågan på grund av ändrade marknadsparametrar ökar till mer än 

23 euro per MWh utfäster sig Finland att minska stödnivån så att 

överkompensationen undviks.  

(63) På grundval av det ovanstående anser kommissionen att det stöd som beviljas för 

den anmälda åtgärden är proportionellt. 

Kumulering 

(64) Finland har bekräftat att skogsflisanläggningarna inte kommer att beviljas 

ytterligare stöd för samma stödberättigande kostnader, dvs. ökade 

bränslekostnader för stödberättigande anläggningar. Kommissionen anser därför 

att villkoren i avsnitt 3.2.5.2 är uppfyllda.  

Snedvridning av konkurrensen och avvägning 

(65) Enligt punkt 116 i riktlinjerna anser kommissionen att stödet är lämpligt, för att 

ge medlemstaterna möjlighet att uppnå sina mål enligt Europa 2020-strategin, och 

att dess snedvridande effekter är begränsade under förutsättning att alla andra 

villkor är uppfyllda. Kommissionen anser därför att åtgärden inte har en 

otillbörligt snedvridande effekt på konkurrensen och handeln, och att den 

sammantagna effekten blir positiv. 

Öppenhet 



13 

(66) Enligt punkt 104 i riktlinjerna måste medlemsstaterna se till att öppenhet råder om 

beviljat stöd genom att viss information offentliggörs på en övergripande 

webbplats för statligt stöd. Finland bekräftar att öppenhetskraven i alla 

bestämmelser om statligt stöd kommer att uppfyllas genom att kommissionens 

öppenhetsmodul används. Kommissionen anser därför att detta villkor är uppfyllt. 

Slutsats om åtgärdens förenlighet med den inre marknaden 

(67) Mot bakgrund av denna bedömning anser kommissionen att den anmälda 

stödordningen uppfyller kraven i riktlinjerna. 

4. SLUTSATS 

(68) Kommissionen anser att det statliga stöd som beviljas genom driftsstödordningen 

för skogsfliseldade kraftverk är förenligt med den inre marknaden i enlighet med 

artikel 107.3 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

(69) Om denna skrivelse innehåller konfidentiella uppgifter som inte bör spridas till 

tredje part, uppmanas ni att informera kommissionen om detta inom femton 

arbetsdagar räknat från dagen för mottagandet av skrivelsen. Om kommissionen 

inte har mottagit någon motiverad begäran inom den föreskrivna fristen, anses ni 

ha samtyckt till att skrivelsen i sin helhet sprids till tredje part och offentliggörs 

på det språk som är giltigt på följande webbplats: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Begäran ska ställas till följande adress: 

Europeiska kommissionen  

Generaldirektoratet för konkurrens  

Registreringsenheten för statligt stöd 

B-1049 Bruxelles/Brussel  

Fax: +32 2 29612 42.  

Stateeaidgreffe@ec.europa.eu 

 

Med vänlig hälsning 

På kommissionens vägnar 

 

Margrethe VESTAGER 

Ledamot av kommissionen 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
mailto:Stateeaidgreffe@ec.europa.eu
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