Statsrådets förordning
om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om elektrifieringsstöd till den
energiintensiva industrin (xxx/2022):
1§
Beräkning av stödbeloppet vid tillämpning av effektivitetsriktmärke för elförbrukning
När ett effektivitetsriktmärke för elförbrukning står till förfogande för produkter som tillverkas i anläggningen, beräknas stödet separat för varje produkt. Vid beräkningen av stödbeloppet
används den faktiska produktionen för varje produkt.
2§
Beräkning av stödbeloppet vid tillämpning av reservriktmärke för elförbrukning
Den faktiska elförbrukning som ska användas vid beräkningen av stödbeloppet ska basera sig
på den gemensamt mätta elförbrukningen för de produkter på vilka ett reservriktmärke för elförbrukning tillämpas. Om en gemensamt mätt elförbrukning inte kan användas, ska den faktiska elförbrukningen basera sig på produktspecifikt mätt elförbrukning. Om en mätt elförbrukning inte kan användas, ska den faktiska elförbrukningen basera sig på ett kalkylerat värde som
bestäms utifrån förhållandet mellan de produkter på vilka ett reservriktmärke för elförbrukning
tillämpas och mängden producerat ton för den övriga produktionen vid anläggningen.
3§
Beräkning av stödbeloppet när anläggningen producerar icke stödberättigande produkter
Om anläggningen tillverkar både stödberättigande och andra produkter, ska det högsta stöd
som betalas ut beräknas endast för de produkter som är stödberättigande.
4§
Lämnande av ansökan
Stödansökan ska lämnas in till Energimyndigheten senast den 31 mars året efter granskningsåret. Stödansökan för granskningsåret 2021 ska dock lämnas in till Energimyndigheten senast
den 30 september 2022.
Verksamhetsutövaren ska i första hand lämna in stödansökan via det elektroniska ärendehanteringssystem som Energimyndigheten förvaltar. Vid behov kan stödansökan också lämnas in
på något annat sätt än via det elektroniska ärendehanteringssystemet.
5§
Uppgifter som ska lämnas vid ansökan om stöd

En verksamhetsutövare som ansöker om stöd ska lämna Energimyndigheten följande uppgifter om sig själv:
1) namn,
2) företags- och organisationsnummer,
3) kontaktuppgifter,
4) kontaktuppgifter för utbetalning av stödet,
5) en redogörelse för den verkliga förmånstagaren,
6) en redogörelse för huruvida verksamhetsutövaren i enlighet med 6 § 1 punkten i energieffektivitetslagen (1429/2014) är skyldig att genomföra en energibesiktning av företaget enligt 4
§ i den lagen,
7) en redogörelse för
a) genomförandet av energibesiktning i enlighet med 2 kap. i energieffektivitetslagen,
b) befrielse från genomförande av energibesiktning med stöd av 7 § i energieffektivitetslagen,
eller
c) att verksamhetsutövaren har befriats från skyldigheten att lämna uppgifter med stöd av 4 §
2 mom. i lagen om elektrifieringsstöd,
8) en redogörelse för andelen koldioxidfri el av verksamhetsutövarens sammanlagda elförbrukning i enlighet med 4 § i lagen om elektrifieringsstöd under granskningsåret för de anläggningar på basis av vars uppgifter stöd söks,
9) en redogörelse för att verksamhetsutövaren inte i enlighet med 4 § 4 mom. i lagen om lagen
om elektrifieringsstöd är ett företag i svårigheter.
Vid ansökan om stöd ska verksamhetsutövaren dessutom lämna Energimyndigheten följande
uppgifter om den anläggning på basis av vars uppgifter stöd söks:
1) anläggningens namn,
2) anläggningens läge på nivån Nuts 2 eller på en mer detaljerad nivå,
3) en redogörelse för de sektorer där anläggningen är verksam,
4) det granskningsår på basis av vars uppgifter stöd söks,
5) en redogörelse för anläggningens verksamhet, och
6) en redogörelse för anläggningens drift när stöd söks.
Om det sker förändringar i de uppgifter som anmälts i stödansökan innan stödet beviljas, ska
verksamhetsutövaren utan dröjsmål lämna en redogörelse för detta till Energimyndigheten.
6§
Uppgifter som ska lämnas vid ansökan om stöd när effektivitetsriktmärke för elförbrukning
tillämpas
Om ett effektivitetsriktmärke för elförbrukning står till förfogande för de produkter som tillverkas vid en anläggning, ska verksamhetsutövaren vid ansökan om stöd, utöver vad som förutsätts enligt 5 §, till Energimyndigheten lämna in en redogörelse för den faktiska produktionen
i enlighet med 3 § i lagen om elektrifieringsstöd för varje produkt för vilken stöd söks.
Om utbytbarheten mellan el och bränsle har fastställts i kommissionens delegerade förordning
(EU) 2019/331 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad
gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/87/EG, nedan kommissionens förordning om gratis tilldelning, ska verksamhetsutövaren
lämna in en redogörelse för de sammanlagda direkta utsläppen och relevanta indirekta utsläppen
per anläggning i enlighet med bilaga 3 till lagen om elektrifieringsstöd.
7§
Uppgifter som ska lämnas vid ansökan om stöd när reservriktmärke för elförbrukning tillämpas
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Om ett reservriktmärke för elförbrukning tillämpas på de produkter som tillverkas vid en
anläggning, ska verksamhetsutövaren vid ansökan om stöd, utöver vad som förutsätts enligt 5
§, till Energimyndigheten lämna in en redogörelse för anläggningens faktiska elförbrukning i
enlighet med 3 § i lagen om elektrifieringsstöd.
8§
Beslut om beviljande av stöd
Av ett beslut enligt 12 § i lagen om elektrifieringsstöd ska framgå den verksamhetsutövare
som får stödet och den anläggning på basis av vars uppgifter stödet har beräknats. Av beslutet
ska framgå beloppet av det stöd som beviljas samt för varje sektor eller delsektor de omständigheter som inverkat på stödbeloppet. Av beslutet ska dessutom framgå det stödbelopp som verksamhetsutövaren ska använda för utvecklingsåtgärder enligt 14 §.
9§
Plan för användning av stödet
En verksamhetsutövare som har beviljats stöd i enlighet med 12 § lagen om elektrifieringsstöd
ska göra upp en plan för användning av stödet i enlighet med 14 § i den lagen.
Planen för användning av stödet ska lämnas till Energimyndigheten före utgången av året efter
det år då stödet beviljades, när stödet har beviljats första gången. Verksamhetsutövaren ska i
första hand lämna in planen för användning av stödet via det elektroniska ärendehanteringssystem som Energimyndigheten förvaltar. Vid behov kan planen för användning av stödet också
lämnas in på något annat sätt än via det elektroniska ärendehanteringssystemet.
10 §
Uppgifter som ska anges i planen för användning av stödet
Verksamhetsutövaren ska i planen för användning av stödet ange följande uppgifter om sig
själv:
1) namn,
2) företags- och organisationsnummer,
3) behövliga kontaktuppgifter,
4) den eller de anläggningar på basis av vars uppgifter planen för det beviljade stödet gäller.
Dessutom ska verksamhetsutövaren i planen för användning av stödet lämna följande uppgifter för varje utvecklingsåtgärd som det planeras att det beviljade stödet ska användas för:
1) namnet på utvecklingsåtgärden,
2) den eller de kommuner där utvecklingsåtgärden i huvudsak genomförs,
3) en beskrivning av utvecklingsåtgärden, planen och tidtabellen för utvecklingsåtgärdens genomförande,
4) en bedömning av utvecklingsåtgärdens inverkan på minskandet eller undvikandet av växthusgaser samt annan betydelsefull inverkan som främjar klimatneutralitet,
5) en redogörelse för de uppskattade kostnaderna för utvecklingsåtgärden och tidpunkten för
när de uppkommer,
6) en redogörelse för att kostnaderna för utvecklingsåtgärden inte är föremål för stöd som kan
betraktas som statligt stöd.
11 §
3

Godkännande av planen för användning av stödet
Energimyndigheten godkänner planen för användning av stödet, om de krav som anges i lagen
om elektrifieringsstöd och i denna förordning uppfylls.
Av Energimyndighetens beslut ska framgå verksamhetsutövaren och den eller de anläggningar på basis av vars uppgifter stödet har beviljats.
12 §
Ändring av planen för användning av stödet
Verksamhetsutövaren får ändra planen för användning av stödet.
Verksamhetsutövaren ska lämna in den ändrade planen för användning av stödet till Energimyndigheten för godkännande när en utvecklingsåtgärd ändras väsentligt eller när verksamhetsutövaren fogar en utvecklingsåtgärd till planen för användning av stödet. Den ändrade planen
för användning av stödet ska lämnas in senast den 31 december 2028.
Energimyndigheten godkänner den ändrade planen för användning av stödet, om de krav som
anges i lagen om elektrifieringsstöd och i denna förordning uppfylls.
Av Energimyndighetens beslut ska framgå verksamhetsutövaren och den eller de anläggningar på basis av vars uppgifter stödet har beviljats och som berörs av den ändrade planen för
användning av stödet.
13 §
Godtagbara kostnader för utvecklingsåtgärder
Godtagbara kostnader för utvecklingsåtgärder är kostnader för verksamhetsutövaren i anslutning till utvecklingsåtgärderna på grund av investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar, anskaffningar, anskaffning av förnybar energi, forsknings- och utvecklingsverksamhet eller en kombination av dessa.
Med anskaffningar avses köp av omsättningstillgångar eller tjänster. Med anskaffning av förnybar energi avses köp av förnybar energi enligt 3 § i lagen om tillståndsförfaranden och vissa
andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi
(1145/2020) eller ursprungsgarantier för förnybar energi enligt 3 § i lagen om ursprungsgarantier för energi (1050/2021). Med forsknings- och utvecklingsverksamhet avses sådan forskningsoch utvecklingsverksamhet som definieras i 2 § i statsrådets förordning om finansiering av
forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014).
Sådana godtagbara kostnader för utvecklingsåtgärder som avses i 1 mom. är inte verksamhetsutövarens
1) omkostnader,
2) representationsutgifter,
3) frivilliga personförsäkringar,
4) räntor och andra finansieringskostnader,
5) avgifter som baserar sig på lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992),
6) avsättningar med tanke på kostnader,
7) resekostnader,
8) kostnader för anskaffning av kontorsmaskiner, bilar och andra motsvarande varaktiga
konsumtionsvaror, och
9) mervärdesskatt som betalats av verksamhetsutövaren. Kostnader som inkluderar mervärdesskatt kan godkännas, om de hänför sig till mervärdesskattefri verksamhet och den mervärdesskatt som betalas kvarstår som en slutlig utgift för verksamhetsutövaren.
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Tagande i eget bruk av anläggningstillgångar, omsättningstillgångar, tjänster eller förnybar
energi som verksamhetsutövaren själv producerar kan anses anknyta till utvecklingsåtgärden
till den del det medför godtagbara kostnader.
Kostnader för anskaffningar hos parter som står i ekonomisk intressegemenskap med verksamhetsutövaren kan godkännas till den del verksamhetsutövaren visar att kostnaderna motsvarar självkostnadspriset. Parterna i en affärstransaktion står i ekonomisk intressegemenskap med
varandra, om den ena parten kan utöva bestämmande inflytande eller betydande inflytande över
den andra parten vid beslutsfattande om dess ekonomi och affärsverksamhet eller om en tredje
part ensam eller tillsammans med sin närståendekrets utövar bestämmande inflytande över båda
parterna i affärstransaktionen.
De godtagbara kostnaderna ska ha uppkommit senast den 31 december 2028.
14 §
Godtagbara kostnader för utvecklingsåtgärder
De godtagbara kostnader som verksamhetsutövaren orsakas av investeringar, anskaffningar
och anskaffning av förnybar energi i samband med utvecklingsåtgärderna ska hänföra sig till
verksamheten vid en eller flera anläggningar på basis av vars uppgifter stöd har beviljats i enlighet med lagen om elektrifieringsstöd.
De kostnader som verksamhetsutövaren orsakas av investeringar, anskaffningar eller anskaffning av förnybar energi är godtagbara kostnader endast till den del föremålet för investeringen,
anskaffningen eller anskaffningen av förnybar energi används vid en eller flera anläggningar
som har beviljats stöd enligt lagen om elektrifieringsstöd.
De godtagbara kostnader som forsknings- och utvecklingsverksamhet medför för verksamhetsutövaren ska hänföra sig till verksamhetsutövarens verksamhet i Finland.
15 §
Verksamhetsutövarens bokföringsskyldighet
Verksamhetsutövaren ska som en del av sin bokföring enligt bokföringslagen (1336/1997) ha
projektbokföring i fråga om kostnaderna för en utvecklingsåtgärd med hjälp av ett eget kostnadsställe eller konto eller på annat sätt så att användningen av stödet kan övervakas utan svårighet.
16 §
Redogörelse för användningen av stödet
Verksamhetsutövaren ska till Energimyndigheten lämna en redogörelse för användningen av
stödet för godkända utvecklingsåtgärder senast den 30 juni 2029. Som bilaga till redogörelsen
ska lämnas
1) en tillförlitlig kostnadsredovisning för utvecklingsåtgärdens faktiska kostnader som har
uppstått mellan tidpunkten för lagens ikraftträdande och den 31 december 2028,
2) en rapport av en i 1 kap. 2 § 1 punkten i revisionslagen (1141/2015) avsedd revisor om de
iakttagelser som gäller de kostnader som redovisats för utvecklingsåtgärden i kostnadsredovisningen.
Om antalet inköpsfakturor för utvecklingsåtgärden är få, kan Energimyndigheten som ett alternativ till den nämnda revisorsrapporten godkänna att verksamhetsutövaren till redogörelsen
fogar kopior av inköpsfakturorna och betalningsverifikat som visar att fakturorna har betalats.
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Verksamhetsutövaren ska på Energimyndighetens begäran lämna in en uppdaterad redogörelse för användningen av stödet också vid någon annan tidpunkt än den som anges i 1 mom.
Denna förordning träder i kraft den
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