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Ärende: Statligt stöd SA.42889 (2016/N) – Finland 

Individuellt stöd till infrastruktur avsedd för LNG (Fredrikshamn) 

Herr Utrikesminister! 

1. FÖRFARANDE 

(1) Den 19 januari 2016, efter kontakter före anmälan, anmälde de finländska 

myndigheterna statligt stöd till infrastruktur avsedd för flytande naturgas (nedan 

kallat LNG) i Fredrikshamn.  

2. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN 

2.1. Beskrivning av syftet med stödet 

(2) Arbets- och näringsministeriet har för avsikt att bevilja investeringsstöd till ett 

värde av 27 660 000 euro för utveckling av en småskalig LNG-terminal med en 

volym av 30 000 m
³
 nära hamnen i Fredrikshamn-Kotka i Finland. Stödet beviljas 

med medel ur Finlands statsbudget. 

(3) Projektet är beläget i Fredrikshamn, i landskapet Kymmenedalen vid södra 

Finlands kust (145 km från Helsingfors). Hamnen i Fredrikshamn-Kotka är en av 

huvudhamnarna i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Den ger goda 

möjligheter att betjäna de bunkringsfartyg från kringliggande hamnar och 

Helsingfors hamn som använder LNG. 
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(4) Projektet är beläget inom det finländska gasnätet och man räknar med att största 

delen av den LNG som berörs skulle förgasas och matas in i gasdistributionsnätet. 

Gasen skulle delvis tillgodose befintlig efterfrågan, genom att ersätta andra 

naturgaskällor, samt ny efterfrågan. LNG skulle också säljas till anläggningar 

utanför nätet som är villiga att byta bränsle och gå över till LNG. 

(5) Jämfört med andra finländska LNG-terminalprojekt utanför gasnätet skulle detta 

projekt främst bidra till energiförsörjningstryggheten i Finland genom införandet 

av en andra källa till inhemsk gas för gasnätet. 

(6) LNG skulle också säljas för att användas till transporter inom sjöfarten och 

vägtrafiken. Tack vare projektet blir det möjligt att förse fartyg med LNG och 

därigenom minska miljöbelastningen på grund av sjötransporter, särskilt i 

Östersjön. Genom investeringen skulle rederier, vägtransport- och industriföretag 

kunna gå över till LNG. I sitt beslut om att bevilja statligt stöd för projektet har de 

finländska myndigheterna infört ett krav på att 20 % av den LNG som säljs ska 

användas inom sjöfarten senast 2020, om det inte finns goda skäl för att förlänga 

denna tidsfrist. 

(7) Projektet skulle därför inverka positivt på miljön genom att minska utsläppen 

både på global nivå (främst av koldioxid) och på lokal nivå. Inom sjöfarten och 

vägtrafiken skulle LNG främst ersätta eldningsoljor. Enligt uppskattningar som 

lämnats av de finländska myndigheterna skulle detta leda till de utsläpps-

minskningar som återges i tabellen nedan. 

 

(8) De minskade koldioxidutsläppen skulle till största delen bero på att renare bränsle 

används inom sjöfarten. Koldioxidminskningen jämfört med tung eldningsolja är 

30 % och jämfört med lätt eldningsolja 25 %. Användningen av LNG orsakar 

inga utsläpp av svaveldioxid eller partiklar och minskningen av 

kvävedioxid/kväveoxider är 85 % jämfört med eldningsolja. LNG har en 

betydande potential som ett sjöfartsbränsle med låga utsläpp, under förutsättning 

att lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra metanutsläpp. 

(9) LNG-terminalen banar också väg för ökad användning av biogas för transporter, 

eftersom samma infrastruktur i framtiden kan användas för biogas. 

(10) Stödet har formen av ett direkt bidrag och kommer att utbetalas i omgångar som 

ersättning för faktiska kostnader, beroende på framstegen i utvecklingen av 

projektet. 

(11) Finland har bekräftat att inget stöd kommer att beviljas förrän ett positivt beslut 

har fattats av kommissionen. 

(12) De finländska myndigheterna har bekräftat att stödet inte kan kumuleras med 

andra typer av stöd för samma stödberättigande kostnader. 

(13) De finländska myndigheterna har bekräftat att de kommer att upphöra med 

utbetalningen av stödet, om stödmottagaren alltjämt har tillgång till ett tidigare 
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olagligt stöd som genom ett kommissionsbeslut (rörande antingen ett individuellt 

stöd eller en stödordning) förklarats oförenligt med gällande regler, tills 

stödmottagaren har återbetalat beloppet eller till ett spärrat konto inbetalat hela 

det olagliga och oförenliga stödet samt upplupen ränta. 

(14) Den rättsliga grunden för stödet finns i de allmänna villkoren för beviljande av 

stöd till LNG-terminalen (707/2013) och i statsunderstödslagen (688/2001). 

(15) De finländska myndigheterna förklarade att det föreligger samordningsproblem i 

samband med utvecklingen av infrastruktur för alternativa bränslen för transport, i 

synnerhet för sjötransporter. De som vill använda LNG måste byta teknik, men de 

är ovilliga att göra detta då det inte finns någon infrastruktur för tankning av 

LNG. De investeringar som ett byte medför kan vara relativt betydande, 

kostsamma och ta lång tid att genomföra (upp till två år). Men eftersom den 

efterfrågan som skulle garantera att investeringen återbetalar sig saknas, utvecklas 

inte infrastrukturen. Statliga ingripanden i form av statligt stöd skulle bidra till att 

undanröja det problemkomplexet. 

(16) De finländska myndigheterna har vidare förklarat att det råder osäkerhet om det 

framtida LNG-priset, vilket också hindrar marknadsutvecklingen. Hela kundbasen 

för LNG måste byggas upp från grunden, samtidigt som LNG-priset måste vara 

tillräckligt konkurrenskraftigt för att stimulera investeringar i byte av energislag.  

(17) Även om projektet är anslutet till gasnätet finns det ingen garanti för att dess 

kapacitet kommer att användas om inte priset på gas från LNG är jämförbart med 

priset på nätgas.  

(18) De finländska myndigheterna anser att de ovannämnda marknadsmisslyckandena 

är av sådan art att finansieringen av projektet inte kan tryggas enbart med 

avgifter, och drar därför slutsatsen att det är nödvändigt och motiverat med 

statligt stöd. 

2.2. Projektbeskrivning 

(19) Projektet syftar till att säkra en alternativ gaskälla för det finländska gasnätet och 

LNG-försörjning för transportändamål. De finländska myndigheterna planerar att 

utveckla en nätinfrastruktur för LNG bestående av tre till fem småskaliga LNG-

terminaler. 

(20) Lagstiftningen om valet av projekt infördes 2013, och de finländska 

myndigheterna valde på grundval av villkoren i denna lagstiftning ut de projekt 

som ska få investeringsstöd. Urvalskriterierna omfattade lokaliseringsort och 

utformning av projekten. Hittills har de finländska myndigheterna valt ut fyra 

projekt: Fredrikshamn
1
, Raumo

2
, Björneborg

3
 och Manga

4
).  

(21) Projektet ska utvecklas av Haminan Energia Oy. 

                                                 
1
  Föremålet för detta beslut. 

2
  SA.39516, för närvarande i förhandsanmälningsfasen. 

3
  SA.39515, kommissionsbeslut antogs den 22 september 2015. 

4
  SA.39653, undantaget från skyldigheten att anmäla statligt stöd på de villkor som anges i 

kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier 

av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. 
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(22) Projektet kommer att bli föremål för regler om tredjeparts tillträde och avgifter i 

enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG
5
. Alla relevanta 

bestämmelser har införlivats i finländsk lagstiftning. 

(23) Haminan Energia Oy är skyldigt att skilja sin gashandelsdivision från ägandet och 

driften av terminalen, i enlighet med direktiv 2009/73/EG, så att 

korssubventionering mellan de två verksamhetsgrenarna omöjliggörs och 

tredjepartstillträde kan tillämpas.  

(24) Terminalen kommer att tillhandahålla tjänster för gashandlare. Kostnaderna för 

terminalen är investeringskostnaderna, inbegripet rimlig avkastning, och 

driftskostnaderna. Intäkterna består av intäkter/avgifter som samlas in från 

användarna av terminalen, som kommer att baseras på de faktiska kostnaderna för 

den reglerade verksamheten (kapitalutgifter
6
 och driftsutgifter

7
), kan omfatta 

incitament för att förbättra terminalens funktion och främja innovationer osv, och 

kommer att omfatta en rimlig avkastning, baserad på investeringens och 

verksamhetens risknivå. 

(25) Vid fastställandet av avgiften kommer det belopp som beviljats som statligt stöd 

att dras av från den reglerade tillgångsbasen. I regel bör terminalen kompensera 

för sina kapitalutgifter och driftskostnader med avgiftsintäkter. Eftersom 

investeringsstöd beviljas kommer det att dras av från de kapitalutgifter som ska 

täckas med avgiftsintäkter. Stödet kommer därför att gynna alla dem som 

använder projektet tack vare lägre avgifter. De finländska myndigheterna har inte 

lämnat någon information om den internränta som ska godtas för projektet 

eftersom den ännu inte har fastställts av den nationella regleringsmyndigheten. De 

finländska myndigheterna har emellertid lämnat information om den beräknade 

internränta de skulle godta för liknande projekt efter att ha beviljat statligt stöd, 

dvs. cirka […] %. Denna avkastningsgrad används också som riktmärke i de 

beräkningar som tillhandahållits av de finländska myndigheterna. På grund av att 

de avgifter som godkänts för projektet är reglerade har dock de finländska 

myndigheterna fullständig kontroll över den lönsamhet som stödmottagaren ska 

uppnå och de kan anpassa avgiftsnivåerna för att undvika att stödmottagaren 

överkompenseras av det statliga stödet.  

(26) De avgifter som ska täcka investeringskostnaderna för utnyttjandet av terminalen 

ska beräknas med hänsyn till den internränta som godkänts för projektet och det 

procentuella utnyttjandet av terminalen. Beräkningarna görs så att projektets 

nettonuvärde är 0. I tabellen nedan återges de uppskattade avgiftsnivåerna vid 

tidpunkten för anmälan. 

Kapacitet: 100 %  

Avgiftsnivå  Euro/ton  Euro/MWh 

                                                 
5
  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre 

marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG (EUT L 211, 13.9.2009, s. 

94).  

6
  En kapitalutgift är en utgift där förmånen fortsätter under en lång period i stället för att uttömmas 

på kort tid. Sådana utgifter är av icke återkommande slag och sammanhänger med förvärv av 

anläggningstillgångar.   

7
  En driftskostnad är en löpande kostnad för att driva en produkt, en affärsverksamhet eller ett 

system.  
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Utan stöd  […]   […] 

Med stöd  […]   […] 

  

Kapacitet: 75 % 

 

 

Avgiftsnivå  Euro/ton  Euro/MWh 

Utan stöd  […]   […] 

Med stöd  […]   […] 

(27) Internräntan är beräknad på grundval av den vägda genomsnittliga kapitalkostnad 

som gäller på naturgasområdet i Finland (systemansvarig för överföringssystemet 

6,20–7,50 % och för distribution 6,20–7,50 %) med beaktande av de risker som 

hänger samman med en ny LNG-terminal som uppförs på en outvecklad marknad.  

(28) De finländska myndigheterna hävdar att kommissionen redan har godtagit 

liknande avkastning för LNG-terminaler (7,37 % för Świnoujście i Polen och 

7,09 % Klaipeda i Litauen).  

(29) Avgiftsnivån motsvarar genomsnittsnivån under projektets livstid. Inledningsvis 

är avgiftsnivån mycket högre på grund av låg användningsgrad och höga 

kapitalkostnader. Avgiftsnivån kommer att sjunka i takt med att 

utnyttjandegraden stiger. Tack vare stödet kommer det avgiftsbelopp som måste 

tas ut av terminalanvändarna att sjunka, vilket betyder att stödet kommer att leda 

till en betydande sänkning av avgifterna. Men om LNG-marknaden inte utvecklas 

som förväntat, kommer avgifterna emellertid att bli högre, eftersom terminalens 

utnyttjandegrad förblir låg. 

(30) Den diskonteringsränta som används vid beräkning av finansieringsbehovet är 

1,53 %, vilket motsvarar Finlands basränta då projektet valdes ut plus 100 

räntepunkter. 

(31) De finländska myndigheterna visar att priset på gas från LNG, enligt 

stödmottagarens bästa skattningar, bör vara mer eller mindre samma som priset på 

gas från nätet. 

2.3. Stödmottagare 

(32) Stödmottagare är Haminan Energia Oy i egenskap av ägare och utvecklare av 

terminalen. Haminan Energia Oy är ett finländskt energiföretag som ägs till 

100 % av Fredrikshamns stad.  

(33) Haminan Energia Oy äger ett distributionsnät omfattande 238 km i 

Fredrikshamnsregionen och är också verksamt inom energiproduktion.  

(34) Enligt de finländska myndigheterna är Haminan Energia Oy inte ett företag i 

svårigheter enligt kriterierna i meddelandet från kommissionen – Riktlinjer för 

statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i 

svårigheter
8
.   

                                                 
8
  EUT C 249, 31.7.2014, s. 1. 
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(35) Haminan Energia Oy ansökte om stöd innan arbetet inletts eller det slutliga 

investeringsbeslutet fattats. Ansökan registrerades hos arbets- och 

näringsministeriet den 30 juni 2014. Beslutet om statligt stöd fattades den 10 

december 2014. Däremot har inget slutligt investeringsbeslut ännu fattats. 

Företaget för förhandlingar om den återstående delen av finansieringen av 

terminalen. Enligt planerna ska verksamheten inledas 2018. 

 

2.4. Finansiering 

(36) De finländska myndigheterna visar att de stödberättigande kostnaderna för 

projektet uppgår till 92 200 000 euro. 

 

(37) De finländska myndigheterna planerar att bevilja ett stöd på 27 660 000 euro, 

vilket motsvarar 30 % av de stödberättigande investeringskostnaderna. 

Stödbeloppet grundar sig på flera faktorer och motsvarar, enligt de finländska 

myndigheternas beräkningar, en stödnivå som har en tillräcklig stimulanseffekt 

för att inleda investeringen utan att överkompensera företaget. Haminan Energia 

Oy har ansökt om stöd som motsvarar 40 % av de stödberättigande 

investeringskostnaderna, men de finländska myndigheterna har endast godkänt 

stöd för 30 % av dessa kostnader. 

(38) För att kunna fastställa stödbeloppet gjorde de finländska myndigheterna en 

känslighetsanalys på grundval av kapacitetsutnyttjandet för projektet samt LNG-

priset. Nivån på investeringsstödet avspeglas i avgifterna för användning av 

terminalen, och användningen av terminalen är också beroende av intresset hos 

gashandlare och slutkunder att köpa LNG eller gas. Slutkunders villighet att köpa 

LNG eller gas beror på priset, som i sin tur beror på gashandlarnas kostnader för 

den LNG som köps upp på världsmarknaden, samt på avgifterna för användning 

av terminalen. Dessutom kommer dessa avgifter att vara högre om 

kapacitetsutnyttjandet vid terminalen är lägre. Gaspriset för slutkunder är därför i 

stor utsträckning beroende av priset på LNG och kapacitetsutnyttjandet vid 

terminalen Känslighetsanalysen visade på vilken avgiftsnivå terminalen skulle 

uppnå en lämplig utnyttjandegrad som gör det möjligt för Haminan Energia Oy 

att fatta ett investeringsbeslut. Den beräknade avgiftsnivån med och utan stöd vid 

olika utnyttjandegrader anges i detalj ovan i skäl (26). 

(39) De finländska myndigheterna har försett kommissionen med beräkningar av 

finansieringsbehovet för två olika scenarier vad utnyttjandegraden beträffar: En 

utnyttjandegrad på 100 % för varje år efter det femte verksamhetsåret och en 

utnyttjandegrad på 75 % för varje år efter det tredje verksamhetsåret. Utan statligt 

stöd skulle projektet ha en återbetalningsperiod på […] år och en internränta på 

[…] %. Om beräkningarna i ett scenario utan stöd görs för en avgift på […]  

Byggnader 1,7       milj. euro 

Mark- och schaktningsarbeten 14,4 milj. euro 

Maskiner och utrustning 68,2 milj. euro 

Planeringskostnader och andra 

kostnader 
7,9 milj. euro 

Totalt 92,2 milj. euro 
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euro/ton i scenariot med en utnyttjandegrad på 100 % och en återbetalningsperiod 

på […] år i […], är projektets nettonuvärde […]. Med det föreslagna 

investeringsstödet blir nettonuvärdet […].  

(40) De stödberättigande kostnaderna ska kontrolleras när utbetalningar av stödet görs. 

Stödet betalas endast som ersättning för faktiska kostnader och den behöriga 

kontrollmyndigheten ska kontrollera stödmottagarens kostnader av de totala 

stödberättigande investeringskostnaderna. 

(41) Stödet täcker mindre än 1/3 av projektets investeringskostnader och ger därmed 

stödmottagaren ett incitament att sänka kostnaderna. Dessutom är stödet 

begränsat både som procentandel av de stödberättigande kostnaderna och som 

totalbelopp. Om de totala stödberättigande kostnaderna är högre än vad som 

anges i beslutet om stöd, skulle stödbeloppet inte öka och procentsatsen för stödet 

sjunka. 

2.5. Konkurrensaspekter 

(42) Enligt de finländska myndigheterna skulle en ny hamninfrastruktur inte medföra 

någon betydande snedvridning av konkurrensen på finländsk, europeisk eller 

internationell nivå. 

(43) För närvarande är (delvis statsägda) Gasum Oy enda systemansvarig för 

överföringssystemet i Finland och det enda företaget som importerar naturgas. 

Överföringsnätet är 1 288 km långt. Det finns 23 distributionsföretag och 

distributionsnäten har en sammanlagd längd på 1 941 km. Mängden gas som 

används i Finland uppgår till cirka 2 900 miljoner m
3
 eller 29 TWh per år. Största 

delen av gasen konsumeras för energiförsörjningsändamål (bl.a. 

kraftvärmeproduktion) av energiföretag och resten av industrin.  

(44) Totalt skulle projektet generera en energimängd på cirka 1,6 TWh. Om hela 

denna mängd matades in i gasnätet skulle det utgöra 5,5 % av den gas som 

konsumeras i Finland. Enligt stödmottagarens beräkningar skulle dock endast 

omkring 31 % av gasen ersätta den nuvarande gasanvändningen, medan resten 

skulle konsumeras av nya gasanvändare utanför nätet på grundval av nya kontrakt 

och en eventuell ny kraftvärmeanläggning som är ansluten till gasnätet. 

Nuvarande och nya konsumenter inom Haminan Energia Oy:s distributionsnät 

kommer att utgöra majoriteten av den nya LNG-terminalens kunder. 

(45) Finland hävdar att införandet av en annan källa för gas som matas in i det 

nationella gasnätet skulle öka konkurrensen och i viss mån erbjuda ett skydd mot 

prishöjningar på importerad naturgas. Dessutom skulle slutkonsumenterna av gas 

ha en alternativ gaskälla. Detta innebär att den enda naturgaskälla som finns för 

närvarande kommer att utsättas för konkurrens när LNG-terminalen i 

Fredrikshamn inleder sin verksamhet. Situationen kan förändras i framtiden på 

grund av planerna på att bygga Östersjölänken, som ska ansluta det finska 

gasnätet till det europeiska gasnätet. 

(46) De finländska myndigheterna har uppgett att ingen information fanns tillgänglig 

om vilken typ av bränslen som ska ersättas av LNG inom verksamhet utanför 

nätet, eftersom denna verksamhet kommer att baseras på nya kontrakt som ännu 

inte ingåtts. 
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(47) LNG-terminalen kommer att drivas av Hamina LNG Oy, som ägs av Haminan 

Energia Oy (50 %) och Alexela Group (50 %). Alexela Group har ett 

gasdistributionsnät för slutkunder som heter Gaasienergia AS i Estland. Dessutom 

deltar Alexela Group i LNG-projektet i Paldiski via företaget Balti Gaas OÜ i 

Estland. 

(48) Transportsektorn skulle stå för omkring 14 % av användningen av LNG. LNG 

skulle ersätta diesel och bensin inom vägtrafiken och marin dieselbrännolja, 

marin dieselolja och tung eldningsolja inom sjöfarten. 

(49) Projektet kommer därför också att tillgodose den framtida efterfrågan på LNG för 

användning inom sjöfarten. LNG-terminalen i fråga skulle främst konkurrera med 

andra finländska LNG-terminaler och i viss mån med andra LNG-terminaler i 

Östersjön och SECA-området.  

(50) De nuvarande LNG-terminalerna i Nordsjö- och Östersjöområdet är 

huvudsakligen avsedda att leverera naturgas till nationella gasnät och den 

befintliga efterfrågan från sjöfarten är för närvarande mycket låg, så därför 

kommer projektet att tillgodose framtida efterfrågan. 

(51) För tillfället finns det några storskaliga LNG-terminaler i Europa som dominerar 

marknaderna med sin kapacitet, och därutöver finns flera mindre terminaler. De 

två största terminalerna (Zeebrugge och Rotterdam) står tillsammans för över 

50 % av den nuvarande kapaciteten (inbegripet terminaler under byggnation). 

Dessa terminaler kan dock delvis förse Fredrikshamnsterminalen med LNG och 

konkurrerar därför inte nödvändigtvis direkt med den eller med andra kommande 

finländska terminaler. De kan även dra nytta av det ökade utbudet av LNG i 

Nordsjö- och Östersjöområdet. 

(52) Om Fredrikshamnsterminalens hela produktion användes inom sjöfarten skulle 

den ha en marknadsandel på 2 % om beräkningen innefattar de operativa 

terminalerna och dem som är under uppförande.  

(53) Finland lämnade också en rad uppgifter med avseende på den nuvarande 

marknaden för traditionellt fartygsbränsle, bränslen för traditionella 

landtransporter och för oljebaserat bränsle som används inom verksamhet utanför 

nätet i Finland. Eftersom stödet kommer att stimulera användningen av LNG, 

kommer detta att påverka marknaden för traditionella bränslen, i synnerhet tjock 

eldningsolja. 

(54) Enligt de finländska myndigheterna tillhandahålls för närvarande ingen LNG i 

Finland och därför finns det ingen LNG-marknad som kan snedvridas.  

3. BEDÖMNING AV ÅTGÄRDEN 

3.1. Förekomst av stöd 

(55) I artikel 107.1 i EUF-fördraget anges att ”[o]m inte annat föreskrivs i fördragen, 

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 inre marknaden i den 

utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna”.  
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(56) Detta innebär att följande kumulativa kriterier måste vara uppfyllda för att en 

åtgärd ska betraktas som statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i 

EUF-fördraget. Åtgärden ska 

 beviljas av staten eller med statliga medel, 

 ge det mottagande företaget en fördel, 

 gynna ett visst företag eller produktionen av vissa varor (selektivitet), och 

 snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen och påverka handeln 

mellan medlemsstaterna. 

(57) I föreliggande fall måste förekomsten av statligt stöd granskas både på Haminan 

Energia Oy:s nivå, eftersom företaget är infrastrukturens ägare och operatör, och 

på slutanvändarnivå, dvs. där gashandlare och slutanvändarna av LNG finns. 

3.1.1. Förekomsten av stöd på Haminan Energia Oy:s nivå 

3.1.1.1. Statliga medel och ansvar 

(58) Såsom anges ovan, kommer det totala beloppet på 27 660 000 euro för 

finansieringen av projektet att härröra från offentliga källor (direktstöd från 

arbets- och näringsministeriet).  

3.1.1.2. Ekonomisk fördel  

(59) Kommissionen noterar att den offentliga finansiering som de finländska 

myndigheterna kommer att tilldela projektet ger Haminan Energia Oy en 

ekonomisk fördel, eftersom den delvis täcker de investeringskostnader som 

Haminan Energia Oy annars skulle ha för att genomföra projektet. 

(60) Kommissionen noterar också att den ekonomiska bedömning som ingår i 

kostnads- och intäktsanalysen visar att om projektet inte fick statligt stöd, skulle 

de fastslagna avgifterna vara alltför höga för att garantera en så hög 

utnyttjandegrad att kostnaderna för investeringen skulle täckas. Det är därför 

osannolikt att Skangas AB på marknaden skulle kunna erhålla den finansiering 

som är nödvändig för investeringen utan något statligt stöd.  

(61) Härav följer att åtgärden ger Haminan Energia Oy en ekonomisk fördel.  

3.1.1.3. Selektivitet 

(62) Eftersom den offentliga finansieringen av projektet särskilt beviljas Haminan 

Energia Oy är åtgärden av selektiv natur. 

3.1.1.4. Påverkan på konkurrensen och handeln mellan 

medlemsstaterna  

(63) När ett ekonomiskt stöd som beviljats av en medlemsstat förstärker ett företags 

ställning i förhållande till andra konkurrerande företag i handeln inom unionen 
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ska denna handel, enligt rättspraxis
9
, anses påverkas av detta stöd. Därför 

påverkar åtgärden handeln mellan medlemsstaterna och snedvrider konkurrensen. 

(64) Såsom anges i skälen (44)–(53) är det sannolikt att konkurrensen mellan LNG-

terminaler och mellan gaskällor påverkas. Det kan antas att åtgärden påverkar 

konkurrensen för LNG avsedd för sjö- och landtransporter och för bränslen som 

används i industriprocesser. I och med genomförandet av projektet kommer 

särskilt hamnen i Fredrikshamn att locka till sig fartyg i området som behöver 

tankas.  

(65) För de verksamheter runt terminalen som ännu inte är anslutna till gasnätet kan 

projektet leda till en övergång från den nu använda tjocka eldningsoljan till LNG. 

LNG kan också i viss utsträckning ersätta traditionellt bränsle vid landtransporter. 

(66) Det statliga stödet kommer att göra det möjligt för Haminan Energia Oy att bygga 

ut infrastrukturen, vilket sannolikt kommer att stärka företagets position gentemot 

andra konkurrerande energiföretag. Det är därför sannolikt att konkurrensen 

kommer att påverkas.  

(67) Handeln mellan medlemsstaterna kan också påverkas eftersom projektet 

introducerar en ny gaskälla i Finland, handel med energi bedrivs fritt över 

gränserna och fartyg som drivs med LNG kan, beroende på storlek, tanka också i 

grannländer runt Nordsjön och Östersjön. En förmån som beviljas en operatör av 

en LNG-terminal i en EU-medlemsstat kommer sannolikt att öka dess förmåga att 

konkurrera med andra ansvariga för LNG-terminalerna i EU och att locka till sig 

trafik och förstärka sin ställning på marknaden.  

3.1.2. Förekomsten av stöd nedströms i försörjningskedjan  

(68) Företag som handlar med gas ska ha lika och icke-diskriminerande tillträde till 

LNG-infrastrukturen där Hamina LNG Oy, den tilltänkta terminaloperatören, 

kommer att låta dem betala på grundval av reglerade avgifter. Mot bakgrund av 

detta förefaller den offentliga finansieringen av uppförandet av terminalen inte ge 

gashandlarna någon fördel. Allt eventuellt indirekt stöd till gashandlare skulle i 

alla händelser vara den naturliga konsekvensen av stödet till stödmottagaren och 

förenligt med den inre marknaden av samma skäl.  

(69) En stor andel av den LNG som produceras kommer att säljas via gasnätet, för 

landtransporter och till landbaserade industrianvändare som inte är anslutna till 

gasnätet. Det finns ingen särskild industrisektor som kommer att dra nytta av 

denna LNG. Alla användare som är villiga att gå över till att använda LNG som 

bränsle kommer att kunna köpa och använda LNG. Denna indirekta förmån 

skulle, även om den ger upphov till stöd på användarnivå, inte orsaka särskilda 

farhågor för förenligheten med den inre marknaden mot bakgrund av 

bedömningen nedan. 

3.2. Bedömning av förenligheten med den inre marknaden 

(70) Eftersom den anmälda åtgärden utgör statligt stöd, måste det fastställas om stödet 

är förenligt med den inre marknaden. 

                                                 
9
  T-288/97 – Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia mot kommissionen, ECLI:EUT:2001:115, 

punkt 41, C-518/13 – Eventech, ECLI:EU:C:2015:9, punkt 66.  
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(71) Kommissionen noterar att stöd till energiinfrastruktur omfattas och ska bedömas 

enligt riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd och energi för 2014–2020
10

 

(nedan kallade 2014 års riktlinjer). 

(72) Projektet representerar en energiinfrastruktur som kommer att föra in en ny 

gaskälla till Finland och bidrar till utvecklingen av infrastruktur för alternativa 

bränslen i en TEN-T-hamn.  

(73) Såsom anges i skälen (7)–(8) bidrar projektet också till att transportsektorn tar i 

bruk alternativa bränslen, vilket är bra för miljön eftersom det minskar 

luftföroreningarna och hjälper EU att nå sina mål när det gäller att minska 

utsläppen av växthusgaser, förutsatt att lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra 

metanutsläpp. 

(74) Tillsammans med övriga småskaliga LNG-terminaler som Finland avser att 

stimulera kommer projektet att bilda ett nät av LNG-terminaler som både kan ta 

emot LNG och transportera LNG dem emellan.  

(75) I enlighet med punkt 3.8.1 i 2014 års riktlinjer anser kommissionen att stöd till 

energiinfrastruktur är till fördel för den inre marknaden och således bidrar till ett 

mål av gemensamt intresse. 

(76) Enligt punkt 207 i 2014 års riktlinjer måste kommissionen göra en bedömning 

från fall till fall av behovet av statligt stöd för projekt som inte omfattas av punkt 

206. Kommissionen måste ta hänsyn till i) i vilken utsträckning ett 

marknadsmisslyckande leder till att nödvändig infrastruktur inte kan 

tillhandahållas i den utsträckning som krävs, ii) i vilken utsträckning 

infrastrukturen är öppen för tredje parters tillträde och omfattas av taxereglering 

och iii) i vilken utsträckning projektet bidrar till säkrandet av unionens 

energiförsörjning. 

(77) Såsom beskrivs ovan i skälen (15)–(18) finns det samordningsproblem när det 

gäller utvecklingen av LNG-terminaler och, i synnerhet, LNG-terminaler som är 

avsedda att också fungera som infrastruktur för alternativa bränslen. Därför finns 

det för närvarande inga LNG-terminaler i Finland som är beroende av en enda 

källa för gas. Därför föreligger det ett marknadsmisslyckande som leder till 

bristande utveckling på marknadsvillkor av LNG-terminaler i Finland som också 

är avsedda att fungera som alternativ bränsleinfrastruktur. 

(78) Projektet omfattas av taxereglering samt regler för tredjepartstillträde. Den som 

utvecklar och äger terminalen kommer att åläggas åtskillnadskrav i enlighet med 

lagstiftningen om den inre energimarknaden. 

(79) Det finns ingen LNG-terminal i Finland i dagens läge och de finländska 

myndigheternas analys har visat att projektet utan stöd skulle få en så hög 

avgiftsnivå att det skulle avskräcka potentiella gas- och LNG-kunder från att köpa 

sådan gas eller LNG, när billigare alternativa produkter som ofta är mindre 

miljövänliga står till buds.  

                                                 
10

  EUT C 200, 28.6.2014, s. 1. 
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(80) Projektet bidrar till unionens försörjningstrygghet eftersom det säkerställer en 

ytterligare källa för gas i Finland, som för närvarande är beroende av en enda 

källa för gas.  

(81) Projektet stärker också nätverket av LNG-terminaler i Nordsjö- och 

Östersjöområdet eftersom LNG skulle kunna transporteras till Fredrikshamn från 

större LNG-terminaler i området och transporteras inom det nätverk av små LNG-

terminaler som Finland kommer att ha.  

(82) Projektet representerar också en alternativ bränsleinfrastruktur för 

transportsektorn, särskilt eftersom hamnen Fredrikshamn-Kotka i Fredrikshamn 

är en av huvudhamnarna i TEN-T.  

(83) Kommissionen drar därför slutsatsen att projektet är nödvändigt eftersom det 

uppfyller de krav som anges i avsnitt 3.8.2 i 2014 års riktlinjer, särskilt punkt 207. 

(84) Det slutliga investeringsbeslutet för utveckling av projektet har ännu inte fattats 

och inga arbeten har inletts. Stödmottagaren måste fylla i ett ansökningsformulär 

vid ansökan om stöd i enlighet med tillämplig finländsk lagstiftning. De 

finländska myndigheternas avsikt var från första början att skapa ett nätverk av 3–

5 småskaliga LNG-terminaler, och ett ansökningsförfarande för projekten 

inleddes. Såsom anges i skäl (20) valdes projektet ut i samband med 

bedömningen av projekt som lämpar sig för att säkerställa de mål som Finland 

eftersträvar, särskilt för att utveckla alternativ bränsleinfrastruktur för 

transportsektorn och för att trygga energiförsörjningen. Bland de ansökningar som 

inkom till de finländska myndigheterna ansågs projektet vara ett av de projekt 

som lämpade sig för investeringsstöd på grundval av kriterierna i den relevanta 

lagstiftningen. I samband med detta kontrollerade de finländska myndigheterna 

om det stödbelopp som begärts av projektföretaget var väl avpassat, och 

stödbeloppet anpassades jämt till de projekt som valts ut. Vad gäller terminalen i 

Fredrikshamn hade stödmottagaren ursprungligen ansökt om en stödnivå på 40 %, 

men de finländska myndigheterna godkände endast 30 %.  

(85) De finländska myndigheterna förklarade att det kontrafaktiska scenariot för 

projektet var att ingen LNG-terminal byggs, och detta bevisas av det faktum att 

[…]. Utan stöd har projektet en återbetalningsperiod på […] år och en internränta 

på […] %. 

(86) Enligt punkt 209 i 2014 års riktlinjer är avgifter det lämpligaste sättet att 

finansiera energiinfrastruktur. I 2014 års riktlinjer presumeras statligt stöd vara ett 

lämpligt instrument endast i fråga om projekt av gemensamt intresse, intelligenta 

nät och infrastrukturinvesteringar i stödområden. Det aktuella projektet faller inte 

inom någon av dessa kategorier och omfattas således inte av presumtionen. 

(87) Utan statligt stöd skulle dock avgifterna för användningen av terminalen vara 

ungefär dubbelt högre (se skäl (26)). Med en sådan avgiftsnivå skulle det slutliga 

priset för LNG vara för högt för att kunderna ska kunna köpa den, och terminalen 

skulle inte användas. Eftersom beräkningar visar att priset på gas från LNG 

endast vid en lägre avgiftsnivå skulle ha ett slutligt pris som motsvarar priset på 

gas från nätet, skulle en avgiftsnivå som är dubbelt så hög leda till ett högre pris 

på gas. Därför skulle LNG-terminalen i ett sådant scenario inte vara gångbar som 

alternativ källa för gas för Finland och de eftersträvade målen av gemensamt 

intresse skulle inte uppnås. 
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(88) På samma sätt måste andra LNG-användare, t.ex. industriföretag som inte är 

anslutna till nätet och transportsektorn, själva göra betydande investeringar för att 

gå över till LNG, och de skulle behöva få visshet om till vilket pris de kan köpa 

LNG i framtiden. 

(89) Därför skulle avgifterna i fallet med detta projekt vara alltför höga för att 

projektet ska kunna utvecklas om inget stöd beviljas. De finländska 

myndigheterna har också förklarat att det vore omöjligt att stadga i lag om 

uppförandet av LNG-terminalerna. 

(90) Vidare har de finländska myndigheterna förklarat varför alternativa bränslen inte 

skulle tjäna samma syfte som LNG. För det första skulle inget annat bränsle på 

motsvarande sätt säkra en alternativ källa för gasförsörjning till Finland. På grund 

av sitt geografiska läge importerar Finland för närvarande gas från en enda källa, 

och landets hela gaskonsumtion är beroende av denna import.  

(91) För det andra är biogasproduktionen inte tillräckligt utvecklad för kunna utgöra 

ett reellt alternativ i nuläget. Kommissionen noterar ändå att skulle 

biogasmarknaden utvecklas så kan den infrastruktur som finns tack vare LNG-

terminalerna användas. 

(92) Dessutom kan åtgärden, särskilt vad gäller användningen av LNG inom 

transportsektorn, ses mot bakgrund av Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/94/EU
11

. Direktivet syftar till att säkerställa utbyggnaden av infrastruktur 

för alternativa bränslen som ett led i en hållbar strategi för bränslen och 

införandet av gemensamma tekniska specifikationer för denna infrastruktur i 

unionen. I direktivets ingress erkänns vikten av LNG, särskilt för användning 

inom sjöfarten som ett alternativ till bränslen med låg svavelhalt för att minska 

luftföroreningar från svaveloxider (SOx) inom EU:s utsläppskontrollområden 

vilket krävs enligt Europaparlamentets och rådet direktiv 2012/33/EU
12

 som berör 

hälften av de fartyg som används inom den europeiska närsjöfarten. Direktiv 

2014/94/EU innehåller också en uppmaning till utveckling av ett nät av 

tankstationer för LNG för användning inom sjöfarten och för landtransporter. 

(93) Det framgår av ovanstående att statligt stöd för projektet är ett lämpligt 

instrument för att garantera uppnåendet av de mål av gemensamt intresse som 

eftersträvas genom projektet.  

(94) Stödet är därför lämpligt och har en stimulanseffekt i enlighet med avsnitten 3.8.3 

och 3.8.4
13

 i 2014 års riktlinjer.  

(95) En statlig stödåtgärd är proportionerlig om åtgärden är utformad på ett sådant sätt 

att stödet begränsas till det minimum som krävs för att uppnå de 

infrastrukturrelaterade mål som eftersträvas.  

                                                 
11

  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av 

infrastrukturen för alternativa bränslen, EUT L 307, 28.10.2014, s. 1. 

12
  Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/33/EU av den 21 november 2012 om ändring av 

rådets direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen (EUT L 327, 27.11.2012, s. 

1). 

13
  Enligt avsnitt 3.8.4 i 2014 års riktlinjer ska förekomsten av en stimulanseffekt bedömas på 

grundval av avsnitt 3.2.4.  
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(96) Kommissionen noterar att de beräkningar som överlämnats av de finländska 

myndigheterna visar att stödnivån med avseende på Fredrikshamns LNG-terminal 

är planerad till 30 % av de stödberättigande investeringskostnaderna. Detta 

innebär att ägarna måste finansiera resterande 70 %, vilket innebär att det ligger i 

deras intresse att hålla kostnaderna så låga som möjligt. Stödet är också begränsat 

i fråga om beloppet, vilket innebär att de finländska myndigheterna inte kommer 

att betala ut mer än det fastställda beloppet. Dessutom betalas stödet ut i 

förhållande till det arbete som redan utförts och först efter en kontroll av de 

faktiska kostnaderna. 

(97) Kommissionen konstaterar att den lämpliga stödnivån fastställdes av de 

finländska myndigheterna på grundval av en känslighetsanalys där man beaktade 

möjligheterna att utnyttja terminalens kapacitet och tillgängliga uppskattningar 

om priserna och marknaden för LNG. Analysen visade vilket lägsta stödbelopp 

som krävs för att stimulera till investeringar, vilket innebär att avgifterna skulle 

fastställas till en nivå som garanterar en tillräckligt hög beräknad nyttjandegrad 

för att Haminan Energia Oy skulle kunna fatta investeringsbeslutet.  

(98) Finansieringsbehovet för projektet fastställdes i två scenarier: En utnyttjandegrad 

på 100 % för varje år efter det femte verksamhetsåret och en utnyttjandegrad på 

75 % för varje år efter det tredje verksamhetsåret. Med en beräknad internränta på 

[…] % och avgiftsnivåer på […] euro/ton respektive […] euro/ton är projektets 

nettonuvärde […] om investeringsstödet är 27 660 000 euro. 

(99) I sin bedömning av förekomsten av statligt stöd anser kommissionen, med tanke 

på de argument som Finland lagt fram och på ovannämnda rättspraxis, att alla 

investeringskostnader enligt definitionen i den finländska lagstiftningen kan anses 

vara stödberättigande eftersom det inte är troligt att något företag skulle 

genomföra någon jämförbar investering utan stöd, då det saknas obligatoriska 

miljönormer och tekniska normer på nationell nivå eller EU-nivå och då den 

planerade infrastrukturen är av specifik natur. 

(100) Såsom anges i skälen (27) och (28) överensstämmer den internränta som de 

finländska myndigheterna tog hänsyn till i sina beräkningar interräntenivåerna för 

gasöverförings- och gasdistributionsoperatörer i Finland. Även om nivån på den 

beräknade internräntan är något högre än den internräntenivå som kommissionen 

godtagit för Świnoujście i Polen och för Klaipeda i Litauen, ligger den i linje med 

internräntenivån för Björneborgsprojektet
14

 och internräntenivån för den 

bedömning som avser valet av små LNG-projekt som ska utvecklas i Finland och 

respektive lönsamhetskalkyler.  

(101) Kommissionen anser slutligen att stödet är proportionerligt i överensstämmelse 

med avsnitt 3.8.5 i 2014 års riktlinjer.  

(102) Projektet omfattas av inremarknadsreglering och leder därför, i enlighet med 

punkt 3.8.6 i 2014 års riktlinjer, inte till otillbörliga negativa effekter på 

konkurrens och handel. 

(103) Projektet uppfyller sålunda samtliga krav för stöd till energiinfrastruktur som 

föreskrivs i 2014 års riktlinjer. 

                                                 
14

  SA.39515, kommissionens beslut antogs den 22 september 2015. 
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3.3. Slutsats 

(104) På grundval av ovanstående drar kommissionen slutsatsen att det anmälda statliga 

stödet är förenligt med den inre marknaden på grundval av 2014 års riktlinjer. 

4. SLUTSATS 

Kommissionen har följaktligen beslutat att inte invända mot stödet, eftersom det är 

förenligt med den inre marknaden enligt artikel 107.3 c i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt 

Om denna skrivelse innehåller konfidentiella uppgifter som inte bör spridas till tredje 

part, ber vi er 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 denna 

skrivelse i sin helhet översänds till tredje part och offentliggörs på giltigt språk på 

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