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Statsrådets förordning

849/2012

om ändring av statsrådets förordning om stöd till produktion av el från förnybara
energikällor

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2012

I enlighet med statsrådets beslut
upphävs i statsrådets förordning om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

(1397/2010) 6 § 2 mom. och 12 § 2 mom. samt
ändras 3 § 2 mom., 4 och 5 § som följer:

3 §

Medeltalet för marknadspriset på el och
marknadspriset på utsläppsrätten

— — — — — — — — — — — — — —
Medeltalet för marknadspriset på utsläpps-

rätten bestäms som ett aritmetiskt medeltal
för dagens slutpris på minst två av de börser
som har den största omsättningen inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet och
som bedriver handel med utsläppsrätter.
Medeltalet för marknadspriset på utsläppsrät-
ten beräknas som ett aritmetiskt medeltal för
dagens slutpriser under de tre månader som
motsvarar var och en av inmatningsprisperio-
derna.

4 §

Produktionsstödet för skogsfliskraftverk

Det inmatningspris (euro per megawat-
timme) som betalas för el som producerats
vid skogsfliskraftverk räknas ut enligt föl-
jande formel:

1) 35,65 – 1,824 x skatten på torv – 1,358
x det genomsnittliga priset på en utsläppsrätt
under tre månader, när det genomsnittliga
priset på utsläppsrätten under tre månader är
minst 10 euro,

2) 22,07 – 1,824 x skatten på torv, när det
genomsnittliga priset på utsläppsrätten under
tre månader är under 10 euro.

Inmatningspris betalas dock endast om in-
matningsprisets belopp räknat enligt 1 mom.
är minst 1 euro per megawattimme.

Den förgasarpremie som betalas som höj-
ning av inmatningspriset räknas ut enligt föl-
jande formel:

1) 1,824 x skatten på torv – 3,466, när
inmatningspris betalas på basis av 1 och 2
mom.,

2) 32,184 – 1,358 x det genomsnittliga
priset på utsläppsrätten under tre månader,
när inmatningspris inte betalas på basis av 1
eller 2 mom.

5 §

Apparater för egen förbrukning

Vad som i handels- och industriministeri-
ets förordning om kraftverkets apparatur för
egen förbrukning (309/2003) föreskrivs om
apparater för egen förbrukning tillämpas vid
fastställande av sådan elproduktion som
berättigar till riktpriset, det rörliga produktions-
stödet, värmepremien och förgasarpremien.

RÄTTELSE
Rättelse till den märkta punkten. Texten lydde ursprungligen:fastställande av riktpriset, det rörliga produktionsstödet, värmepremien och förgasarpremien för sådan elproduktion som berättigar till produktionsstöd.



Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2013.

På produktionsstödet för skogsfliskraftverk
tillämpas de bestämmelser som gällde vid

ikraftträdandet av denna förordning om stö-
det betalas för el som har producerats före
januari 2013.

Helsingfors den 20 december 2012

Näringsminister Jan Vapaavuori

Regeringsråd Anja Liukko
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