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TYÖ-JA ELINKEINOMINISTERIÖLLE

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituesta

Fortum kiittää työ- ja elinkeinoministeriötä uuden energiateknologian investointitukea koskevan
valtioneuvoston asetusluonnoksen julkistamisesta ja toteaa kunnioittaen lausuntonaan seuraavaa.
Fortum tukee voimakkaasti tavoitetta vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä energiantuotannossa kansainvälisellä tasolla, Euroopan unionissa ja Suomessa. Fortum katsoo, että energiapolitiikka ja lainsäädäntö, jolla tavoitteisiin pyritään, tulee olla mahdollisimman markkinalähtöistä.
Tietyissä tilanteissa voi kuitenkin olla perusteltua myöntää tukea teknologioille, jotka eivät ole kypsiä houkuttelemaan investointeja markkinaehtoisesti. Näin ollen Fortum katsoo, että asetusehdotuksen tulisi koskea erityisesti uuden ja innovatiivisen energiateknologian hankkeita, ei koeteltua teknologiaa. Näkemyksemme mukaan erityinen painopiste tulisi asettaa energiateknologian demonstraatiohankkeisiin.
Ehdotetun asetuksen soveltamisala olisi osittain päällekkäinen energiatukiasetuksen soveltamisalan
kanssa. Asetuksen suhde energiatukiasetukseen määritellään asiaa koskevassa 4 §:ssä, jonka perusteella hakija ei voisi hakea investointitukea, jos samaa investointia varten on haettu tukea energiatukiasetuksen nojalla.
Näkemyksemme mukaan tulisi välttää tilanne, jossa eri tavoitetta varten laadittavalla säädöksellä,
jolla on ainoastaan osittain sama soveltamisala kuin energiatukiasetuksella, voitaisiin estää tuen
hakeminen, jos tukea on jo haettu energiatukiasetuksen perusteella.
Fortum kiinnittää huomiota siihen, että energiateknologian kehittämisessä saatetaan saavuttaa merkittävää teknologista kehitystä jo muutaman vuoden aikajänteellä. Näin ollen ei ole nähdäksemme
perusteltua evätä mahdollisuutta hakea tukea uuden asetuksen nojalla sillä perusteella, että hanke ei
ole joitakin vuosia sitten saanut myönteistä tukipäätöstä energiatukiasetuksen perusteella.
Näin ollen Fortum ehdottaa, että ehdotetun 4 §:n ensimmäinen momentti poistetaan. Tässä tapauksessa 4 § muutettaisiin seuraavaan muotoon:
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-----------4§
Suhde energiatukeen
Investointitukea ei ole mahdollista hakea tämän asetuksen nojalla, jos tukea on haettu energiatuen
myöntämisen yleisistä ehdoista annetun asetuksen (1063/2012), jäljempänä energiatukiasetus,
nojalla.
Työ- ja elinkeinoministeriö voi kuitenkin hakijan suostumuksella siirtää tämän asetuksen
nojalla tehdyn investointitukihakemuksen käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi energiatukiasetuksen
nojalla.
--------------Nämä muutokset takaisivat yhdenvertaisen kohtelun toimijoille, jotka haluavat hakea tukea uuden
asetuksen perusteella.
Tässä yhteydessä Fortum kiinnittää huomiota myös asetusluonnoksen 5 §:n (määritelmät) yksityiskohtaisiin perusteluihin, joissa viitataan siihen, että uuden energiateknologian kokeiluhanketta koskeva määritelmää vastaa energiatukiasetuksen soveltamisessa käytettyä tulkintaa. Fortum katsoo,
että investointitukiasetuksen tulkintaa ei tule sitoa tällä tavalla energiatukiasetuksen tulkintaan.
Fortum pitää hyvänä, että 6 §:n (investointituen myöntämisen edellytykset) yksityiskohtaisissa perusteluissa on mainittu sähkön varastointi. Perusteltua olisi kuitenkin käsitellä laajemmin energian
varastointia, ei ainoastaan sähkön varastointia. Uudet energiateknologiat eivät välttämättä ole aina
selkeästi kulutusta tai tuotantoa, vaan ne voivat olla myös varastoja. Tästä johtuen energian varastointi tulisi mainita määritelmiä koskevassa 5 §:ssä. Tämä poistaisi energian varastointiin liittyvän
määritelmällisen epävarmuuden.
Asetusluonnoksen 7 §:ssä todetaan, että tukea ei myönnetä asunto-osakeyhtiöille, asuinkiinteistöille, valtionosuutta saaville perustamishankkeille, eikä niiden yhteyteen toteutettaville hankkeille.
Fortum katsoo, että määräyksen ehdotettu sanamuoto saattaa merkittävästi rajoittaa hajautetun
energiantuotannon hankkeita. Esimerkiksi aurinkoenergian hajautetun tuotannon ja sähköautojen
lataamisen hankkeet saattaisivat rajautua kokonaan pois investointituen piiristä.
Näin ollen Fortum ehdottaa 7 §:n muuttamista seuraavalla tavalla:
7§
Tuen saaja
Investointitukea voidaan myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille. Tukea ei myönnetä
asunto-osakeyhtiöille, asuinkiinteistöille, valtionosuutta saaville perustamishankkeille eikä
maatiloille tai niiden yhteyteen toteutettaville hankkeille.
Jos hankkeen toteuttamiseen osallistuu useampi kuin yksi yritys, kunta tai muu yhteisö, tuki
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voidaan myöntää ja maksaa yritykselle, kunnalle tai muulle yhteisölle, joka on sitoutunut vastaamaan tuen käytöstä koko hankkeeseen (koordinaattori). Jos tuki myönnetään koordinaattorille, sen
on tehtävä valtionavustuslain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu sopimus hankkeen toteuttavien tahojen
kanssa.
Muilta osin Fortumilla ei ole asetusluonnokseen lausuttavaa.

Kunnioittaen,

Esa Hyvärinen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet
Fortum Oyj
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