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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 33 

Utformning av ett stödsystem för produktion av 

vindkraftsel på Åland 

ÅLR 2018/5502 

Ålands landskapsregering beslöt att utforma ett stödsystem för vindkraft. 

Stödsystemet utformas med ett öppet anbudsförfarande där stödperioden 

uppgår till 12 år och den maximala stödsumman uppskattas till ca 1,43 

miljoner euro per år.   

 

För att säkerställa stödsystemets förenlighet med EU:s regler om statligt 

stöd inleds dialogen med EU-kommissionen genom en förnotifiering i 

EU-kommissionen databas. 

 

Nr 34 

Rapport om kostnadsoptimala nivåer för minimikrav 

avseende energiprestanda i enlighet med direktiv 

2010/31/EU 

ÅLR 2018/5550 

I enlighet med artikel 5(2) i Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/31/EU om byggnaders energiprestanda har landskapsregeringen 

beslutat tillställa kommissionen en rapport om kostnadsoptimala nivåer 

för minimikrav avseende energiprestanda. 

 

Landskapet Åland tillämpar svenska Boverkets byggregler sedan oktober 

2008; byggreglerna görs tillämpliga i landskapet genom 

landskapsförordning (ÅFS 2008:109) om Ålands 

byggbestämmelsesamling. 

 

Då samma byggregler tillämpas, och då klimatförhållanden därutöver är 

likartade på Åland och i Sverige, har landskapsregeringen i syfte att 

uppfylla kraven som framställs i artikel 5(2) i direktiv 2010/31/EU 

beslutat anta Boverkets rapport 2018:9, Kostnadsoptimala nivåer för krav 

på byggnaders energiprestanda. 

 

Klimatmässigt utgår Boverket rapport från förhållandena i klimatzon III, 

i vilken Stockholm anses representera medelvärdet för klimatet och 

utgöra tyngdpunkten för bebyggelsen. Stockholms klimat utgör således 

grund för de energiberäkningar som Boverket utfört. Åland är beläget i 



 2 (2) 

anslutning till Stockholms skärgård, varför de åländska 

klimatförhållandena motsvarar de i Stockholm och zon III. 

 

Följande avvikelser noteras: 

• Hänvisningar till svenska plan- och bygglagen (PBL) /plan- och 

byggförordningen (PBF) ska för landskapets del avse plan- och 

bygglagen (ÅFS 2008:102) för landskapet Åland/plan- och 

byggförordningen (ÅFS 2008:107) för landskapet Åland 

 

• Hänvisningar till svenska lagen om energideklaration för byggnader 

ska för landskapets del avse landskapslagen (ÅFS 2014:31) om 

energideklaration för byggnader 

 

• Valutan som anges i rapporten är svenska kronor (SEK). På Åland är 

valutan euro (EUR); dagskursen används vid beräkningar. 

 
 


