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Nr 60 
Stöd för elproduktion perioden januari-juni 2021 
ÅLR 2021/6801 
ÅLR 2021/6802 
ÅLR 2021/6803 
ÅLR 2021/6804 
ÅLR 2021/6806 
ÅLR 2021/6807 

Beslut 
Landskapsregeringen beslöt att stöd inte utbetalas till Leovind Ab för perioden januari-
juni 2021. Marknadspriset överstiger den nivå som enligt stödordningen berättigar till 
ersättning. 

Motivering 
I enlighet med landskapslag (2013:31) om produktionsstöd för el och landskapslag 
(2016:39) om ändring av landskapslagen om produktionsstöd för el kan 
landskapsregeringen bevilja stöd förutsatt att villkoren uppfylls. 

Bakgrund 
Vindkraft står för den mest betydande delen av landskapets elproduktion. För att 
bibehålla kärnan i den befintliga åländska vindkraftsproduktionen etablerade 
landskapsregeringen ett stödsystem som tillämpas under en sjuårsperiod. Stödsystemet 
avser perioden från och med den 1 juli 2016 till och med den 31 december 2022. 

Nr 61 
Stöd för elproduktion perioden januari-
juni 2021 
ÅLR 2021/6808 
ÅLR 2021/6809 
274 I1

Beslut 
Landskapsregeringen beslöt att utbetala ett fast produktionsstöd för el från vindkraftverk 
till Ålands Vindenergi Andelslag för perioden januari-juni 2021. Utbetalning sker enligt 
bilaga I121E41. 



2 (2) 

Motivering 
I enlighet med landskapslag (2013:31) om produktionsstöd för el och landskapslag 
(2016:39) om ändring av landskapslagen om produktionsstöd för el kan 
landskapsregeringen bevilja stöd förutsatt att villkoren uppfylls. 

Bakgrund 
Vindkraft står för den mest betydande delen av landskapets elproduktion. För att 
bibehålla kärnan i den befintliga åländska vindkraftsproduktionen etablerade 
landskapsregeringen ett stödsystem som tillämpas under en sjuårsperiod. Stödsystemet 
avser perioden från och med den 1 juli 2016 till och med den 31 december 2022.
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Dokumentnamn Nr
274 I1

Sidnr 
Bilaga 1 (1) 

Datum Dnr
ÅLR 2021/6808 
ÅLR 2021/6809 

24.8.2021

Hänvisning 
Fast produktionsstöd för el från vindkraftverk åren 2016-2022. 

Kontaktperson 
Henrik Juslin 

Ärende 
BILAGA I121E41 

Stöd för elproduktion från vindkraft perioden januari-juni 2021 

Diarie nr. Ägare Anläggning Namn Prod. 1_2018 [kWh] 1halv_2021[€] 

2021/6809 ÅVA Vindturbin Astrea 635 435 8 146,28 

2021/6808 ÅVA Vindturbin Amalthea 622 936 7 986,04 

Tot: 1 258 371 16 132,32 

Ägare Anläggning Namn Prod. Ersätt. Akt.period 

Leovind Vindturbin Samtliga 0 0 

Övriga turb. Vindturbin Samtliga 1 258 371 16 132,32 

Utbet. 1 halvår 21 16 132,32 

Stöd som avses i detta beslut har beviljats med stöd av följande rättsakter och föreskrifter. 

Lagstiftning och principer:  
- Landskapslag (2013:31) om produktionsstöd för el
- Landskapslag (2016:39) om ändring av landskapslagen om produktionsstöd för el
- Landskapet Ålands årliga budget
- Landskapslag (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

landskapsgaranti
- Landskapslag (1995:46) om återkrävande av stöd ur landskapets medel

Villkoren i ovanstående rättsakter och föreskrifter ska tillämpas. 

Bilaga I121E41




