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Ärende: Statligt stöd SA.40250 (2016/N) – Finland  

 Produktionsstöd för el från vindkraft på Åland 2013–2015 

 

Herr Minister, 

Efter att ha granskat upplysningarna från era myndigheter om ovannämnda statliga 

stödordning önskar Europeiska kommissionen underrätta Finland om att den inte har 

några invändningar mot den anmälda stödåtgärden.  

1. FÖRFARANDE: ANGE OMSTÄNDIGHETERNA KRING BEVILJANDET AV 

ÅTGÄRDEN/STÖDET, KORRESPONDENS OSV. 

(1) Efter kontakter som ägde rum före anmälan anmälde de finska myndigheterna 

(Ålands landskapsregering) ordningen för produktionsstöd för vindkraft på Åland 

2013–2015 den 26 maj 2016 i enlighet med artikel 108.3 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget).  

2. DETALJERAD BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN 

2.1. Bakgrund och mål för den anmälda stödordningen  

(2) Elproducenter på Åland fick tidigare stöd inom ramen för ordningen för driftstöd i 

Finland för kraftverk som använder förnybara energikällor och som godkänts 
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genom kommissionens beslut N893/2006, Ändring och förlängning av stöd till 

kraftverk
1
. 

(3) På grund av den senare uppdelningen av lagstiftningsbefogenheterna mellan 

Åland och Finland omfattades Åland emellertid inte längre av den finländska 

stödordningen. Ålands landskapsregering införde därför ett nytt stödsystem för 

Åland, baserat på den finländska stödordning som godkänts genom 

kommissionens beslut SA.32470, Fast driftstöd till kraftverk som använder 

förnybar energi
2
.  

(4) Denna åländska stödordning godkändes genom kommissionens beslut SA.33567, 

Produktionsstöd för el från förnybara energikällor på Åland
3
 och utvidgade 

stödet till producenter av el från förnybara energikällor på Åland, som tidigare 

skulle ha kunnat dra nytta av den finländska stödordningen. 

(5) Den aktuella åtgärden är en förlängning av den godkända stödordningen för 

vindkraftverk på Åland, som fördröjdes för att säkra dess finansiering.  

(6) Syftet med åtgärden är miljöskydd, närmare bestämt att främja produktionen av el 

från vindkraftverk.  

(7) Finlands mål när det gäller förnybar energi för 2020 enligt direktivet om förnybar 

energi är en andel på 38 % förnybar energi av den slutliga energianvändningen 

(brutto)
4
. Detta mål omfattar också den förnybara energins andel av 

förbrukningen på Åland.  

2.2. Anmälans räckvidd och nationell rättslig grund 

(8) Stödåtgärden kommer att tillämpas endast på Åland.  

(9) Den rättsliga grunden för åtgärden är landskapslagen om produktionsstöd för el 

(beslut LTB 41/2011), ändrat genom landskapslagen om ändring av 17 § 

landskapslagen om produktionsstöd för el (beslut LTB 6/2015). 

2.3. Stödmottagare 

(10) Mottagarna av den anmälda åtgärden är operatörer av vindkraftverk på Åland som 

är anslutna till elnätet och producerar minst 200 MWh el på år.  

(11) Det förväntade antalet stödmottagare under stödordningens löptid är fyra.  

(12) Stödmottagarna måste lämna in en ansökan om registrering till Ålands 

landskapsregering för att få stöd enligt den anmälda åtgärden.  

2.4. Stödform och stödnivå  

(13) Stödet beviljas i form av ett direktstöd som beräknas per MWh producerad el.  

                                                 
1
  EUT C 218, 18.9.2007, s. 4.  

2
  EUT C 189, 26.9.2011, s. 2.  

3
  Beslut av den 29 april 2013, ännu ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning.  

4
  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). 
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(14) De åländska myndigheterna har bekräftat att stödformen, inbegripet 

beräkningsmetoden, ska förbli densamma som den som godkändes genom 

kommissionens beslut SA.33567 Produktionsstöd för el från förnybara 

energikällor på Åland, med den skillnaden att ett lägre stödbelopp kommer att 

fastställas.  

(15) Stödbeloppet för vindkraft enligt den stödordning som godkändes genom 

kommissionens beslut SA.33567/2013 fastställdes till 6,90 euro/MWh. Genom 

den anmälda åtgärden kommer man i stället att sätta ett tak på 4,90 euro/MWh för 

stödutbetalningarna. 

(16) De åländska myndigheterna har också lämnat information om 

produktionskostnaderna för el från vindkraft. Beräkningarna gäller vindkraft 

gäller vindkraftverk med en installerad kapacitet på 0,5 MW, vilket är den typiska 

storleken på vindkraftverk på Åland. 

(17) Produktionskostnaderna för el som produceras från vindkraftverk beräknas enligt 

följande formel:   

Produktionskostnader = (kostnader - intäkter) / elektricitet  

där:  

kostnader      = annuitet
5
 + driftskostnader  

el       = installerad kapacitet MWe* årligt antal driftstimmar 

driftskostnader    = drifts- och underhållskostnader + balanseringskostnader  

    + fastighetsskatt  

(18) Finansieringen av investeringen antas uppgå till 30 % eget kapital och 70 % 

lånekapital. Detta grundar sig på typiska vindkraftverk på Åland. Den erforderliga 

avkastningen på investerat kapital är 12 % och på lånekapital 1,34 %.  

  Höglandsområde       

C
A Kapacitet (MW)   0,5   

AF Årlig full belastning [h]   2 500   

G
E Producerad el [MWh] CA*AF 1250   

A Eget kapital [%] 0,3*J 
23250
0 30 % 

B Lånekapital [%] 0,7*J 
54250
0 70 % 

C1 Annuitetsfaktor eget kapital 
C1/(1-(1+IC3)^-
D1)   0,134 

C2 Annuitetsfaktor lånekapital 
C2/(1-(1+IC4)^-
D1)   0,057 

C3 
Erforderlig avkastning på invest. eget kap. 
[%]     12 % 

C4 
Erforderlig avkastning på invest. lånekap. 
[%]     1,3 % 

                                                 
5
  Genom annuitetsmetoden omräknas investeringskostnaderna till en årlig summa, med beaktande av 

erforderlig avkastning på investerat kapital under anläggningens ekonomiska livstid. Den ekonomiska 

livstiden för vindkraftanläggningar på Åland anses vara 20 år. 
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  Höglandsområde       

D1 Ekonomisk livstid [a]     20 

E1 Total annuitet [e] (C1*A)+(C2*B) 
 

0,08 

I1 
Erforderlig avkastning på investering totalt  
[%] (C3*A)+(C4*B)   4,5 % 

J Investeringskostnader [e]     775000 

N1 Annuitetsfaktor I1/(1-(1+I1)^-D1)   0,077 

O Total annuitet [e] N1*J   
59630,6
5 

          

P Drifts- och underhållskostnader [e] 2,5%*J   19375 

Q Balanseringskostnader [e/MWh] 2*CA   1000 

R Fastighetsskatt [e] 0,3*J*0,01   2325 

S Totala årliga kostnader [e] O+P+Q+R   
82330,6
8 

          

T Driftskostnader [e/MWh] S/GE   65,86 
Tabell 1: Produktionskostnader för vindkraft på Åland, (källa: de åländska myndigheterna)  

(19) Jämfört med elpriserna under de aktuella åren blir det uppenbart att 

marknadspriset utan stöd inte vore tillräckligt för att täcka exploatörens 

produktionskostnader (beräknade enligt tabell 1).  

Produktionsår  Typiska produktionskostnader 
[e/MWh] 

Marknadspris el 
[e/MWh] 

2013 65,86 48 
2014 65,86 29 
2015 65,86 30 

 Tabell 2: Produktionskostnader jämfört med marknadspriser (källa. de åländska myndigheterna)  

2.5. Löptid  

(20) Stödordningen har en löptid på tre år, fr.o.m. den 1 januari 2013 t.o.m. den 31 

december 2015.  

(21) De åländska myndigheterna har bekräftat att stödordningen inte börjar tillämpas 

förrän den har godkänts av kommissionen och att inget stöd kommer att beviljas 

enligt stödordningen innan kommissionens godkännande av stödåtgärden har 

mottagits.  

2.6. Beviljande myndighet 

(22) Beviljande myndighet för de anmälda åtgärderna är Ålands landskapsregering.  

(23) Ålands landskapsregering kommer att övervaka att de kriterier som gäller för 

stödsystemet och de villkor som fastställs i berörd lagstiftning efterlevs, beräkna 

storleken på det totala stödbelopp som ska betalas till varje enskild anläggning 

och tillhandahålla driftstöd i enlighet med detta.  

(24) Stödberättigande produktion från vindkraftverk kontrolleras av Kraftnät Åland, 

systemansvarig för överföringssystemet på Åland.  
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2.7. Finansieringskälla 

(25) Stödordningen kommer att finansieras genom Ålands landskapsregerings budget.    

2.8. Budget 

(26) Den förväntade totala budgeten för stödordningen beräknas uppgå till 900 000 

euro, med en motsvarande årlig budget på cirka 300 000 euro.  

3. BEDÖMNING AV ÅTGÄRDEN 

3.1. Förekomst av stöd 

(27) Enligt artikel 107.1 i EUF-fördraget 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”.  

3.1.1. Stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel 

(28) Den första aspekten av definitionen i artikel 107.1 kräver att statligt stöd beviljas 

av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel. Den anmälda stödåtgärden 

finansieras direkt genom Ålands landskapsregerings budget och är därför statligt 

stöd som beviljas direkt.  

3.1.2. Gynnande av vissa företag eller viss produktion samt snedvridning 

av konkurrensen  

(29) Genom den anmälda åtgärden ges stöd till stödberättigade producenter av el från 

vindkraftverk på Åland utöver marknadspriset. Dessa producenter kommer därför 

att få en ersättning som är större än den ersättning som de normalt sett skulle ha 

fått från marknaden om stödet inte hade beviljats.  

(30) Detta stöd är endast tillgängligt för denna producentkategori och inte för någon 

annan. Stödet är därför en selektiv ekonomisk fördel som ges till stödmottagarna.  

3.1.3. Påverkan på handeln mellan medlemsstaterna 

(31) Den anmälda åtgärden gynnar endast produktionen av el från anläggningar som 

omfattas av stödåtgärden och är därför selektiv. Stödmottagarna är verksamma på 

en avreglerad marknad för el med handel över gränserna. Den förmånliga 

behandlingen snedvrider därför konkurrensen och påverkar sannolikt handeln 

mellan medlemsstaterna.  

3.1.4. Slutsats vad gäller förekomsten av statligt stöd 

(32) Den anmälda åtgärden uppfyller således alla relevanta villkor i artikel 107.1 i 

EUF-fördraget och utgör statligt stöd. 
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3.2. Laglighet 

(33) Stödordningen har ännu inte genomförts och kommer inte att genomföras innan 

stödordningen har godkänts genom detta kommissionsbeslut. Finland har därför 

iakttagit det genomförandeförbud som föreskrivs i artikel 108.3 i EUF-fördraget.  

3.3. Förenlighet med den inre marknaden  

(34) Kommissionen har bedömt den anmälda stödordningens förenlighet med den inre 

marknaden på grundval av artikel 107.3 c i EUF-fördraget.  

(35) Enligt punkt 247 i riktlinjerna för statligt stöd för miljöskydd och energi för 

2014–2020
6
 (nedan kallade miljö- och energiriktlinjerna) kommer kommissionen 

att tillämpa riktlinjerna på alla åtgärder den har att fatta beslut om efter det att 

riktlinjerna börjat gälla.  

(36) Den aktuella åtgärden anmäldes den 26 maj 2016, och därför ska bestämmelserna 

i miljö- och energiriktlinjerna tillämpas vid bedömning av förenligheten med den 

inre marknaden.   

3.3.1. Mål av gemensamt intresse  

(37) Syftet med den anmälda åtgärden är att hjälpa Finland att nå de mål för förnybar 

energi som EU fastställt som ett led i sin 2020-strateg genom att främja 

utplaceringen av vindkraftverk på Åland.  

(38) I linje med punkt 31 i miljö- och energiriktlinjerna anser kommissionen därför att 

den anmälda stödordningen är tydligt inriktad på ett mål av gemensamt intresse i 

enlighet med artikel 107.3 i EUF-fördraget.  

3.3.2. Behovet av statligt ingripande  

(39) Statligt stöd kan anses vara förenligt med den inre marknaden endast om 

medlemsstaten i fråga har visat att det finns ett behov av ett statligt ingripande, 

dvs. att den statliga stödåtgärden är inriktad på en situation där stöd kan 

åstadkomma en konkret förbättring som marknaden inte klarar på egen hand 

(punkt 27 b i miljö- och energiriktlinjerna).  

(40) När det gäller elproduktion från förnybara energikällor antar kommissionen att ett 

marknadsmisslyckande kvarstår, som kan åtgärdas genom stöd till förnybar 

energi, av de skäl som anges i punkt 115 i miljö- och energiriktlinjerna. Detta 

villkor är därför uppfyllt i detta ärende. 

3.3.3. Lämpligt instrument 

(41) Enligt punkt 27 c i miljö- och energiriktlinjerna bör de föreslagna åtgärderna vara 

ett lämpligt policyinstrument med hänsyn till målet av gemensamt intresse.  

(42) För att medlemsstaterna ska kunna nå sina mål i fråga om förnybar energi i linje 

med målen för EU 2020-strategin kommer kommissionen att anta att stödet är 

lämpligt och har en begränsad snedvridande effekt förutsatt att det uppfyller de 

                                                 
6
  Meddelande från kommissionen – EUT C 200, 28.6.2014. 
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övriga tillämpliga villkoren i enlighet med punkt 116 i miljö- och 

energiriktlinjerna.   

(43) Kommissionen konstaterar att detta krav är uppfyllt i detta fall och antar därför att 

åtgärden genomförs med hjälp av ett lämpligt instrument.  

3.3.4. Stimulanseffekt  

(44) Enligt punkt 49 i miljö- och energiriktlinjerna har statligt stöd en stimulanseffekt 

om det förmår stödmottagaren att ändra sitt beteende i syfte att nå målet av 

gemensamt intresse. 

(45) Informationen från de åländska myndigheterna visar att de sammanlagda 

produktionskostnaderna för denna typ av anläggning (se tabell 1) utan stöd är 

lägre än det pris som producenter kan förvänta sig att få på marknaden (se tabell 

2).  

(46) Samtliga anläggningar ansågs också tidigare vara berättigade att ta emot stöd 

enligt den åländska stödordning som var tillämplig omedelbart före den anmälda 

åtgärden (till utgången av 2012) och och som godkändes genom kommissionens 

beslut SA.33567 Produktionsstöd för el från förnybara energikällor på Åland.  

(47) Vid den tidpunkt då stödmottagarna ansökte om produktionsstöd för att kunna 

fortsätta arbetet med sina anläggningar har de åländska myndigheterna bekräftat 

att arbetet med deras anläggningar inte hade börjat. Den senare uppdelningen av 

lagstiftningsbefogenheterna mellan Finland och Åland gjorde det nödvändigt att 

skapa separata stödordningar som endast gällde Åland.  

(48) Företagen bedömdes vara stödberättigade under perioden 2013–2015, efter det att 

den föregående stödordningen löpt ut, och inväntar inte åtgärdens godkännande 

för att erhålla stöd. 

(49) De åländska myndigheterna har bekräftat att Åland kommer att använda ett 

ansökningsformulär som uppfyller alla krav i punkt 51 i miljö- och 

energiriktlinjerna. Därför har stödet, i linje med punkterna 49–51 i miljö- och 

energiriktlinjerna, en stimulanseffekt eftersom stödmottagarna inte skulle ha gått 

vidare med sina projekt om de inte hade väntat sig att deras projekt skulle bli 

ekonomiskt lönsamma genom stöd för den ursprungliga stödordningens löptid. 

3.3.5. Proportionalitet  

(50) Enligt punkt 69 i miljö- och energiriktlinjerna anses miljöstöd vara proportionellt 

om stödbeloppet per stödmottagare begränsas till vad som är absolut nödvändigt 

för att uppnå det eftersträvade miljöskyddsmålet. Kraven i punkterna 124 och 126 

är endast tillämpliga fr.o.m. den 1 januari 2016 respektive fr.o.m. den 1 januari 

2017. Enligt punkt 128 kommer proportionaliten därför att bedömas på grundval 

av punkt 131 i miljö- och energiriktlinjerna.   

(51) De uppgifter om produktionskostnaderna som de åländska myndigheterna lämnat 

i tabell 1 och marknadspriset i tabell 2 visar att stödet, med den föreslagna 

stödnivån på 4,90 euro, inte överstiger skillnaden mellan produktionskostnaderna 

och marknadspriset. Följande tabell sammanfattar informationen och visar det 

förväntade statliga stödet som procentandel av merkostnaderna för produktion för 

åren 2013–2015.  
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Teknik Kapacite
t (MW) 

Typiska 
prod. 
kostnader 
[e/MWh] 

Marknadspri
s el [e/MWh] 

Extra prod. 
kostnader 
[e/MWh] 

Statligt 
stöd 
[e/MWh] 

Statligt stöd 
[% extra 
prod.kostnade
r] 

Vind 
2013 0,5 65,86 48 17,86 4,9 27,43 % 

Vind 
2014 0,5 65,86 29 36,86 4,9 13,29 % 

Vind 
2015 0,5 65,86 30 35,86 4,9 13,66 % 

Tabell 3: Jämförelse Produktionskostnader och Marknadspriser.  

(52) Dessutom fastställer den anmälda åtgärden ett övergripande tak för det stöd som 

stödmottagare kan ta emot genom att föreskriva att stödet aldrig får utgöra en 

större andel än 50 % av merkostnaderna för produktion. 

(53) Beräkningen av produktionskostnaderna omfattar en riktad nominell internränta 

före skatt på 4,5 % för anläggningar. Av elpriserna för perioden 2013–2015 kan 

man sluta sig till att stödet fortfarande inte är tillräckligt för att täcka alla 

driftskostnader för vindkraftverk.  

(54) Stödmottagarna säljer sin el på Nordpool-spotmarknaden och omfattas av samma 

villkor som liknande anläggningar på finska fastlandet. De åländska 

myndigheterna har lämnat information om den typiska avkastningen för 

vindkraftverk på finska fastlandet.  

(55) Enligt Tuulivoimati (en finsk informationsbyrå för vindkraft) ligger den 

uppskattade internräntan för projekt i Finland inom intervallet 10–15 % för en 

period på 15 år. Kommissionen anser därför att den internränta som är tillämplig 

på den anmälda åtgärden är rimlig.  

(56) Enligt punkt 131d i miljö- och energiriktlinjerna får stöd endast beviljas till dess 

att en anläggning har avskrivits fullständigt enligt normala redovisningsregler. I 

det aktuella ärendet har det bekräftats att stödmottagarnas anläggningar kommer 

att kunna omfattas av stödordningen endast så länge som de inte har avskrivits 

fullständigt.  

(57) På grundval av det ovanstående anser kommissionen att det stöd som beviljats 

enligt den anmälda åtgärden är proportionellt i linje med punkt 131 i miljö- och 

energiriktlinjerna.  

3.3.6. Kumulering  

(58) De åländska myndigheterna har bekräftat att det inte finns några andra 

stödordningar som mottagarna av den anmälda åtgärden skulle kunna utnyttja.  

(59) De åländska myndigheterna har också bekräftat att stödmottagarna inte kan 

utnyttja några andra ordningar för produktionsstöd som är tillämpliga på finska 

fastlandet. 
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3.3.7. Snedvridning av konkurrensen och balanstest  

(60) Enligt punkt 90 i miljö- och energiriktlinjerna anser kommissionen att stöd för 

miljöändamål till sin natur är sådant att det tenderar att gynna miljövänlig teknik 

på bekostnad av mer förorenande teknik och denna stödeffekt betraktas i princip 

inte som en otillbörlig snedvridning av konkurrensen eftersom den till sin natur är 

förknippad med stödets syfte, dvs. miljöskydd.  

(61) Kommissionen anser att stöd till förnybar energi inte har några otillbörliga 

snedvridande effekter på konkurrens och handel eftersom de tillämpliga villkoren 

i avsnitt 3.3 i miljö- och energiriktlinjerna är uppfyllda.  

(62) Kommissionen anser därför att den snedvridning av konkurrensen som den 

anmälda stödordningen orsakar uppvägs av det positiva bidraget i riktning mot 

gemensamma politiska mål.  

3.3.8. Transparens  

(63) De åländska myndigheterna har åtagit sig att genomföra alla tillämpliga villkor 

som fastställs i avsnitt 3.2.7 i miljö- och energiriktlinjerna och därmed följa 

transparensbestämmelsen för allt stöd som beviljas fr.o.m. den 1 juli 2016.   

3.3.9. Slutsats vad gäller åtgärdens förenlighet med den inre marknaden  

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

stödordningen eftersträvar ett mål av gemensamt intresse på ett nödvändigt och 

proportionerligt sätt och att stödet därför är förenligt med den inre marknaden på 

grundval av miljö- och energiriktlinjerna.  

4. SLUTSATS 

(65) Kommissionen drar på grundval av föregående bedömning slutsatsen att åtgärden 

är förenlig med den inre marknaden enligt artikel 107.3 c i EUF-fördraget.  

(66) 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 denna skrivelse. Om kommissionen inte har 

mottagit någon motiverad begäran inom den föreskrivna tidsfristen, anses ni ha 

samtyckt till att denna skrivelse i sin helhet sprids till tredje part och offentliggörs 

på det språk som är giltigt på följande webbadress:  

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

  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Er begäran ska sändas elektroniskt till följande adress: 

European Commission   

Directorate-General Competition   

State Aid Greffe   

1049 Brussels   

Stateaidgreffe@ec.europa.eu  

Med vänlig hälsning 

På kommissionens vägnar 

 

 

Violeta BULC 

Ledamot av kommissionen 
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